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W numerze specjalnym wita się z Wami absolwentka

Weronika Jaskółka

Weroniko!  Pozdrawiamy Cię serdecznie i dziękujemy
za podzielenie się z nami chwilami ze swojego
obecnego życia. Jest to wspaniała inspiracja dla
wszystkich uczniów, którzy tak jak Ty będą kończyć
szkołę. Dziękujemy również za stałą współpracę 
z naszą gazetką.             Redakcja "Widziadełka"

Kiedy jeszcze Weronika była
uczennicą naszej szkoły,
odznaczała się niezwykłą
aktywnością 
i zaangażowaniem w szkolne
życie. 
Brała udział w wielu
przedsięwzięciach Samorządu
Uczniowskiego, prowadziła
szkolne imprezy, konkursy,
akcje oraz zbiórki. 
Występowała 
w przedstawieniach kółka
teatralnego. Zawsze była
chętna do pomocy każdemu
potrzebującemu. 

Teraz, kiedy już jest
absolwentką i prowadzi swoje
dorosłe życie, oczywiście
również nie pozwala sobie na
bezczynność i nudę. 

Dzisiaj zaprasza nas do
siebie na łamach
„Widziadełka”.  Zobaczcie,
co słychać u naszej
Weroniki!
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Weronika jeździ na wycieczki po kraju
i zwiedza ciekawe miejscowości w Polsce

Wycieczka 
do Granicy i Kampinosu

Częstochowa i Jasna Góra
w okresie Świąt Bożego Narodzenia

W Krakowie

Zabytkowe Sukiennice 
przy Rynku Głównym w Krakowie

Wycieczka rowerowa do Łowicza
Bardzo atrakcyjne turystycznie miasto,
położone niedaleko od nas

Weronika



www.polskatimes.pl Polska Times | Wydanie specjalne 10/2021 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Widziadełko

Wybiera się także na wycieczki
zagraniczne

Neapol
historyczne włoskie miasto,
słynące również z pysznej pizzy

Na wycieczce szlakiem
świętego Ojca Pio

U świętego Ojca Pio

Chociaż Weronika bywa 
w tylu ciekawych miejscach,
zatrzymała piękne
wspomnienia ze szkolnych
wycieczek, w których
uczestniczyła jeszcze jako
uczennica naszej szkoły. 
Szczególnie chętnie wraca
myślami do ulubionej
wycieczki harcerskiej do
Dęblina. 
Pozdrawia sympatyczne
Panie opiekunki Drużyny
Nieprzetartego Szlaku
"Włóczykije" oraz
uczestników tamtego
niezapomnianego wyjazdu!W Dęblinie

Weronika

Weronika
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Aktywna zima

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

Na górskich
szlakach

Zimowe krajobrazy Spacer górskimi ścieżkami
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Piękne lato

Nad jeziorem 
w Koszelówce

Wycieczka do Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu

Weronika z Kopernikiem Na wycieczce w Olsztynie

Nad jeziorem Weronika
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Weronika w eleganckiej odsłonie

Wszystkiego najlepszego 
z okazji urodzin!

Sto lat 
niech żyje nam!

Urodziny

Jakie piękne
paznokcie!

Jakie modne!

Kolorowe!

Bajkowe!

Prawda, że
Wam też się
podobają?

Moje piękne paznokcie

Weronika

Weronika
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Spokojniejsze zajęcia Weroniki

Nasza
absolwentka
lubi się bawić
ze swoim
czarnym
kotem
Frankiem.

Zobaczcie,
jaki to
spryciarz 
i akrobata!

A jaki milutki!

Kici, kici...

Weronika
lubi także
wykonywać 
prace
plastyczne.

Na zdjęciu
obok widzicie
pierwszą
pracę, jaką
zrobiła 
w ośrodku.

Super!
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OKLASKI DLA NASZEJ GWIAZDY!

Szkolne czasy Na scenie

Weronika dobrze wspomina szkołę. Występowała
wtedy w przedstawieniach Szkolnego Koła
Teatralnego. Tu widzimy ją podczas gry aktorskiej w
naszej sali muzycznej, ale oglądała Weronikę również
publiczność w Warszawie, Lesznie, czy też Kutnie

Dziś Weronika należy do grupy teatralnej "Kurtyna",
działającej w ramach inicjatywy "Otwarty Sochaczew"

Ich pierwszy spektakl "Mały Książę - czyli sen na
jawie" stał się prawdziwym przebojem

Weronika Weronika
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