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Żegnaj Lato na rok… 
 

Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, 
czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić znów. 
Żegnaj, lato na rok, stoi jesień za mgłą, 
czekamy wszyscy tu, pamiętaj nas i wracaj znów. 

 

 
3 września 2018 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019, który 

będzie obchodzony pod hasłem „Niepodległa”. Pełni powakacyjnych wrażeń, wypoczęci, 

ruszamy w podróż do świata wiedzy. Przed nami edukacyjne wyzwania, z którymi przyjdzie 

nam się zmierzyć. Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów i satysfakcji ze zdobywania 

nowej wiedzy i umiejętności. Nauczycielom zadowolenia z pracy, a rodzicom wiele radości z 

osiągnięć dzieci.  
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MIS RZOWIE PIÓRA...
KĄCIK MOLA KSIĄŻKOWEGO

 

Polecamy lekką i przyjemną powieść Ewy 

Nowak „Cztery Łzy”. Główną bohaterką jest 

niejaka Zuzanna Szato, zamieszkała w 

nadmorskim Władysławowie. Takiej lokacji 

niezmiernie jej zazdroszczę, chociaż ona 

nie jest z niej zadowolona. Powód? Nudy. 

Ale przynajmniej ma morze i szansę na 

spacery po plaży. Jej rodzice są po 

rozwodzie, mieszka ze swoją mamą, która 

uczy języka angielskiego. Mamy tu parę 

wątków. Jednym z nich jest marzenie Zuzy 

o karierze piosenkarki. Marzenie skrywane 

przed wszystkimi z obawy przed 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na długie i ponure wieczory na pewno 

wyjątkową książką okaże się „Szaleństwo 

Majki Skowron” Aleksandra Minkowskie

To pasjonująca powieść o potrzebie 

ideałów, młodzieńczym buncie i konflikcie 

pokoleń. Tytułowa bohaterka mocno 

wierzy w swojego ojca. Tymczasem on, 

nieustraszony himalaista i bohater, boi się 

ryzyka na gruncie zawodowym. 

Zbuntowana Majka nie może pogod
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MISTRZOWIE PIÓRA... 
KĄCIK MOLA KSIĄŻKOWEGO 

Polecamy lekką i przyjemną powieść Ewy 

Główną bohaterką jest 

zamieszkała w 

nadmorskim Władysławowie. Takiej lokacji 

niezmiernie jej zazdroszczę, chociaż ona 

nie jest z niej zadowolona. Powód? Nudy. 

Ale przynajmniej ma morze i szansę na 

spacery po plaży. Jej rodzice są po 

rozwodzie, mieszka ze swoją mamą, która 

języka angielskiego. Mamy tu parę 

wątków. Jednym z nich jest marzenie Zuzy 

o karierze piosenkarki. Marzenie skrywane 

przed wszystkimi z obawy przed 

wyśmianiem. Okazja na jego spełnienie 

nadarza się wraz z castingiem 

organizowanym w jej mieście. Jak jej 

poszło, dowiecie się po lekturze. Kolejnym 

wątkiem są rozpaczliwe poszukiwania 

przyjaciółki. Problem Zuzi polega na zbyt 

wysokich wymaganiach. Tej podoba się jej 

brat, ta ma matkę nauczycielkę, a ta myśli 

tylko o jedzeniu. Jeszcze innym wątkiem 

jest pragnienie spotkania księcia z bajki... 

Czy takowego znajdzie? To już 

pozostawiamy Wam do odkrycia.

Na długie i ponure wieczory na pewno 

wyjątkową książką okaże się „Szaleństwo 

Majki Skowron” Aleksandra Minkowskiego. 

To pasjonująca powieść o potrzebie 

ideałów, młodzieńczym buncie i konflikcie 

pokoleń. Tytułowa bohaterka mocno 

wierzy w swojego ojca. Tymczasem on, 

nieustraszony himalaista i bohater, boi się 

ryzyka na gruncie zawodowym. 

Zbuntowana Majka nie może pogodzić się z 

tchórzostwem ojca, dlatego ucieka z domu. 

Czy ojciec ją odnajdzie? Czy odzyska jej 

miłość i zaufanie? Podobny bunt przeżywa 

Ariel -chłopak nie akceptuje związku 

swego ojca z miejscową lekarką. Majka i 

Ariel poznają się przypadkowo. Czy 

podobne sytuacje rodzinne zbliżą 

bohaterów na tyle, że ich znajomość 

przerodzi się w coś więcej? 
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wyśmianiem. Okazja na jego spełnienie 

nadarza się wraz z castingiem 

organizowanym w jej mieście. Jak jej 

zło, dowiecie się po lekturze. Kolejnym 

wątkiem są rozpaczliwe poszukiwania 

przyjaciółki. Problem Zuzi polega na zbyt 

wysokich wymaganiach. Tej podoba się jej 

brat, ta ma matkę nauczycielkę, a ta myśli 
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Czy takowego znajdzie? To już 

pozostawiamy Wam do odkrycia. 

tchórzostwem ojca, dlatego ucieka z domu. 

Czy ojciec ją odnajdzie? Czy odzyska jej 

miłość i zaufanie? Podobny bunt przeżywa 

chłopak nie akceptuje związku 

swego ojca z miejscową lekarką. Majka i 

Ariel poznają się przypadkowo. Czy 

tuacje rodzinne zbliżą 

bohaterów na tyle, że ich znajomość 

przerodzi się w coś więcej?  


