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Drodzy czytelnicy!  
14 lutego 2009 roku nasza szkoła obchodzi jubileusz XV-lecia swojego istnienia.  
To już tak długo możemy uczyć się w nowoczesnym budynku, pogłębiać swoją 

wiedzę  
w dobrze wyposażonych pracowniach, spędzać czas wolny, uczęszczając na zajęcia poza-
lekcyjne, które szkoła oferuje w dużym wyborze. Każdy tutaj znajdzie coś interesującego dla 
siebie. Dla zgłodniałych oferuje się obiady w stołówce i przekąski w sklepiku.  
Młodszym uczniom świetlica zapewnia wspaniałe zabawy i konkursy. Dla starszych szkoła 
proponuje  zajęcia popołudniowe - koła zainteresowań, cały szereg konkursów, kącik czy-
telniczy w bibliotece, pracę przy komputerach w czytelni multimedialnej. 

W naszej szkole działa  Gromada Zuchowa „Szalone Dzieciaki” i Drużyna Harcerska 
„Poszukiwacze Przygód”.  Od 3 czerwca 2000 roku mamy swojego Patrona - płk. pil.  
Bolesława Orlińskiego, który „zmienił bieg historii naszej szkoły”.  

Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy dla Was specjalny numer Ikarka, w którym 

znajdziecie tradycyjnie optymistyczną bajkę, urodzinowe wierszyki, ciekawe mini-wywiady,  
sondy, listy do Patrona (zachowaliśmy oryginalną pisownię), kącik pupila,  krzyżówkę…  
zresztą - przekonajcie się sami.  Zapraszamy do czytania. 

Redakcja 

Bruno Ferrero: „Historia małego promyka słońca” 
 
 Była kiedyś dziewczynka o imieniu Elsa. Miała bardzo starą babcię o siwych włosach  
i twarzy pełnej zmarszczek. Tatuś Elsy miał wielki dom na wzgórzu. Codziennie słońce do-
stawało się do wnętrza przez południowe okna i rozjaśniało wszystko pięknym światłem.  
 Babcia Elsy mieszkała w północnej części domu i słońce nigdy tam nie dochodziło. 
Pewnego dnia Elsa powiedziała do ojca: „Dlaczego słońce nigdy nie wchodzi do pokoju bab-
ci? Wiem, że cieszyłaby się bardzo słońcem.” „Słońce nie może dojść do północnego okna”, 
stwierdził tatuś. „Wobec tego obróćmy dom, tatusiu!”. „Jest zbyt wielki, by to zrobić” od-
powiedział ojciec. „A więc babcia nigdy nie będzie mogła zobaczyć promienia słońca  
w swym pokoju?” spytała Elsa. „Niestety nie, moja córko, chyba że ty zaniesiesz babci je-
den promień.” Wówczas Elsa zaczęła rozmyślać, jak mogłaby zanieść swojej babci promień  
słońca.[…] „Włożę je do mojej sukienki”, pomyślała, „i w ten sposób zaniosę je do babci”. 
Wstała i pobiegła do domu. „Popatrz babciu, mam promienie słońca dla ciebie”, zawołała. 
Rozpostarła sukienkę, ale nie było w niej ani jednego promienia słońca. „Uciekły przez two-
je oczy, moja kochana”, powiedziała babcia. „Błyszczą w twoich złocistych włosach. Nie 
potrzebuję słońca, gdy ty jesteś ze mną!”. Elsa nie wiedziała, jak to zrobiły promienie słoń-
ca, że wydostały się przez jej oczy, ale była zadowolona, że babcia czuła się uszczęśliwio-
na. Każdego ranka Elsa bawiła się w ogrodzie, a potem biegła do pokoju babci, aby zanieść 
jej trochę promieni słońca, zebranych w oczach i włosach.  

 
 
Tak bym chciała, tak bym chciała, 
żeby były urodzinki! 
U chłopczyka czy dziewczynki, 
u kucyka czy sardynki - 
wszystko jedno, wszystko jedno, 
byle były urodzinki! 

 
 
Żeby było dużo gości, 
i Mateusz i Grażynka, 
dla każdego moc pyszności, 
wszystkie stoły w upominkach, 
na tych cudnych, na nienudnych, 
na wesołych urodzinkach! 

 
 
A jak zjemy wszystkie kremy, 
czekoladę i rodzynki, 
upominki rozwiniemy, 
upaćkamy się jak świnki, 
to z radości podskoczymy 
i powiemy do rodzinki: 
"Niech żyjecie, niech żyjemy 
i niech żyją urodzinki!" 

COŚ  ŚMIESZNEGO ; )  
Wierszyk Danuty Wawiłow pt. „URODZINKI” 
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Co o naszej szkole sądzą absolwenci? 
Zadaliśmy absolwentom naszej szkoły dwa pytania: 
1)  Jakie masz pierwsze skojarzenie na hasło SP 118? 
2) A wiesz, ile szkoła ma lat? 
Klaudia Hądzlik: 1) Najlepszy okres w moim dzieciństwie. I ogromna sala gimna-
styczna. 2)  Ależ oczywiście, „urodziła się” kilka dni wcześniej ode mnie. I całe szczę-
ście, bo dzięki temu mogłam do niej uczęszczać.  
Paulina Hnida: 1) Dużo by tego było, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, to że tu 
spędziłam jedne z najmilszych chwil mojego dzieciństwa, zabawa, i tęsknota, że już 
tam nie chodzę :(  2) Piętnaście oczywiście. O rok starsza ode mnie :) 
Julka Żesławska: 1) Moje pierwsze skojarzenie na hasło SP 118 to rozpoczęcie roku 
szkolnego, kiedy mój rocznik 1995 przyszedł dopiero z przedszkola. Wszyscy byliśmy 
bardzo przestraszeni, wydawaliśmy się tacy mali, zagubieni. Lecz przyjęto nas bardzo 
ciepło i serdecznie. Po dość krótkim czasie zawiązały się pierwsze przyjaźnie. Dlatego, 
gdy myślę "SP 118" - równocześnie myślę "uprzejmi nauczyciele, przyjaźń".  2) SP 
118 kończy w tym roku 15 lat! 
Mikołaj Dzięciołowski: 1) Lotnictwo. 2) 15 lat. 
Magdalena Popowska: 1) Bardzo dużo dobrych wspomnień!  2) Hm... w 2004 roku 
pamiętam, że było 10-lecie szkoły, więc z moich obliczeń wynika, że szkoła ma już 15 
lat.  
Magdalena Klonowska: 1) Kojarzy mi się z miejscem, gdzie poznałam moich przyja-
ciół i „dzięki” któremu dostałam pierwszą karę. 2) 15 lat! 
Maksymilian Szeptycki:1) Lepszej podstawówki nie mogłem wybrać :) 2) O ile mnie 
pamięć nie myli to 10-lecie było, gdy byłem w piątej klasie, więc teraz powinno być 
15-lecie :) 
 

Co wiemy, a czego nie wiemy? 
Kamila Skrzynecka z kl. 3 b przeprowadziła krótką sondę wśród młodszych uczniów  
naszej szkoły i zadała kilka pytań koleżankom ze swojej klasy. Paweł Szałajko z kl. 3d  
te same pytania zadał koledze Grzesiowi. 
Kto jest patronem naszej szkoły? 
Co było wcześniej na miejscu naszej szkoły ? 
W którym roku zmarł nasz patron ? 
Ania, Weronika i Kinga z klasy 3b zgodnie odpowiedziały, że patronem naszej szkoły 
jest Bolesław Orliński, wcześniej w tym miejscu było lotnisko, a nasz patron zmarł 28 
lutego 1992 roku. Natomiast Grześ odpowiedział tak samo na dwa pierwsze pytania, 
natomiast jako datę śmierci B. Orlińskiego podał rok 1938. Czy słusznie?  
 A Wy jak sądzicie, czy wszyscy uczniowie potrafiliby prawidłowo  
odpowiedzieć na te pytania?  
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Z nauczycielem w cztery oczy   
Rozmowa z Panią dyrektor Barbarą Rotte 

- Dzień dobry, jesteśmy z koła dziennikarskiego, czy mogłaby Pani 
  odpowiedzieć na kilka naszych pytań? 
- Oczywiście, cieszę się bardzo, że przyszłyście. 
- Ile lat uczy już Pani w SP 118? 
- Szkoła funkcjonuje od 1994 r., a ja pracuję tu 13 lat. 
- Czy lubi Pani swój zawód ? 
- Tak. 
- Jakie obowiązki wiążą się z Pani zawodem? 
- Organizacja pracy całej szkoły, zapewnienie odpowiednich warunków uczniom, 
  troska o bazę - czyli miejsce, gdzie się uczycie. 
- Na co zwraca Pani szczególną uwagę jako dyrektor? 
- Dyrektor musi zwracać uwagę na wszystko, żeby nauczyciele mieli gdzie pracować, 
  a przede wszystkim, żeby uczniowie byli bezpieczni. 
- Czy uważa Pani naszą szkołę za bezpieczną ? 
- Tak, uważam. Co nie oznacza, że nic nie trzeba zmienić. Ostatnio przeprowadziliśmy 
  ankietę wśród rodziców, którzy podpowiedzieli nam, co jeszcze można dopracować. 
- Dziękujemy za wywiad. 
- Ja również dziękuję za rozmowę a z okazji 15-tych urodzin szkoły wszystkim Pracowni-
kom dziękuję za dotychczasową wytrwałą pracę, Uczniom za pilną naukę i uśmiech,  
Rodzicom za dobrą współpracę, Przyjaciołom Szkoły za życzliwość. Wszystkim życzę 
kolejnych lat pracy i nauki w spokojnej, przyjacielskiej atmosferze, jak najwięcej po-
wodów do radości, szybkiego zakończenia prac przy budowie basenu, osiągania sukce-
sów, rozwijania „skrzydeł” i spełnienia marzeń. 

Rozmowa z panią wicedyrektor Teresą Świrską 
- Jak długo uczy Pani w SP 118? 
- Pracuję w szkole od 1 września 1994, to jest 14 i pół roku. 
- Czy lubi Pani swój zawód? 
- Bardzo lubię swoją pracę, kontakt z uczniami przynosi mi bardzo dużą  
  satysfakcję, jest zawsze interesujący i motywujący do działania. 
- Czy mogłaby Pani złożyć życzenia naszym czytelnikom z okazji urodzin szkoły? 
- Wszystkim Uczniom naszej szkoły życzę rozwijania lotów, żeby ich skrzydła były 
   nieustannie rozpostarte i zmierzały ku wartościom związanym z sumienną pracą 
   oraz uczciwością. Pracownikom oraz Rodzicom życzę  dobrej kreatywnej współpracy. 
   Naszej szkole życzę, aby rozwijała się w takim tempie jak dotychczas. 
 

Rozmowa z Panią wicedyrektor Dorotą Skibin 
- Jak długo uczy Pani w SP 118? 
- Długo, minęło już 14 lat. 
- Czy lubi Pani swój zawód? 
- Tak, lubię uczyć dzieci. 
- Czy uważa Pani naszą szkołę za bezpieczną? 
- Tak uważam, że jest bardzo bezpieczna. 
- Czy mogłaby Pani złożyć życzenia naszym czytelnikom z okazji urodzin szkoły? 
- Z okazji 15 urodzin szkoły życzę Uczniom sukcesów i ciekawości w poznawaniu 
  świata, Nauczycielom zapału i cierpliwości w codziennej pracy w naszej szkole marzeń. 

 
Z nauczycielami rozmawiali:  Michał Biernat kl. 4a, Klaudia Osińska kl. 4a,  

Weronika Sobótka kl. 4a, Magdalena Biernat kl. 6a. 
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Nasza szkoła ukochana 
tętni życiem już od rana. 
Wszędzie dzieci uśmiechnięte 
biegają na zajęcia chętnie. 
 
A te nasze Panie miłe 
dla nas mają serca tyle. 
Dzieci również je kochają, 
chętnie wiedzę tu zgłębiają. 
 
W naszej klasie już od rana, 
atmosfera jest rozgrzana. 
I piszemy, i liczymy, 
rysujemy i ćwiczymy. 
 
W czasie przerwy się bawimy 
i drugie śniadanie kończymy. 
A gdy lekcje już skończymy, 
to do domu wychodzimy. 
 

Kuba Broszko, kl. 1e 

Oda do szkoły 
 
Szkoło, szkoło ma kochana 
Wzywasz dzwonkiem już od rana 
Wychowujesz, uczysz, wspierasz 
I do marzeń mych docierasz. 
Byśmy świat wciąż poznawali 
Ogrom wiedzy zdobywali. 
Mową, piórem, duszą, ciałem 
Jednym słowem z niebywałym 
I wysiłkiem i pomysłem, 
Byśmy zawsze byli wszyscy 
Mądrzy, dobrzy i uczciwi 
Byśmy w życiu zwyciężyli 
Swoje wady, swe słabości 
Aby w sercach naszych gościł 
Spokój, mądrość oraz radość, 
To przynosi "belfrom" zadość. 
Za ich trudy, za ich troskę 
To w ich duszach sieje wiosnę! 
Taki sens jest nauczania 
Siła brania i dawania! 
 
Gdy zostaniesz godnym człekiem 
Wspomnisz sobie późnym wiekiem 
I pochylisz w hołdzie czoło 
Żeś uczęszczał do tej szkoły! 

 
Ada Kubisz z kl.1 e wraz z mamą 

W mojej szkole jest odlotowo,  
jest też radośnie i kolorowo. 
Szkoła ma przecież tradycje lotnicze, 
Tak więc w lataniu po klasach się ćwiczę. 
Ale Ją lubię, mimo że taka wielka 
Jest całkiem miła, jak Pani nauczycielka. 
Dlatego teraz z okazji 15-lecia, 
Życzę Jej w dobrej formie Stulecia! 
 

Bartek Górski, kl. 1e 

Piętnaste urodziny naszej szkoły, 
To jak chwila  mała 
A jednak piętnaście latek - to nastolatek. 
 

Filip Skowron, kl. 1e 

 
Mam dla Ciebie wieki kwiat, bo już masz 15 lat! 

 

Igor Lewandowski, kl. 1e 
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Nasza szkoła jest "de best",  W dniu urodzin naszej szkoły, 
bo w niej każdy mądry jest.  każdy uczeń jest wesoły. 
Każdy uczeń uśmiechnięty,  Dużo szczęścia i radości 
nauczyciel wniebowzięty.  W naszej szkole niech zagości. 
 

Agnieszka Grobelna, kl. 1e 

 

118-tka to nasza gwiazdka, Bardzo Ją kochamy i Krasnala damy!   

* * * 
 Nasza Szkoła ukochana urodziny dzisiaj ma. 

Świętujemy już od rana, A muzyka dźwięcznie gra.  

Daniel Hejmanowski,  kl. 1 e 

 

Na 15-te urodz
iny wszyscy tu

taj przychodzi
my 

Mali chłopcy i d
ziewczynki, 

Wszyscy mamy
 dumne minki. 

Z życzeniami i
 kwiatkami 

Wykrzyczymy 
– 100 lat Szkoł

o! 

 Basia Piotrows
ka,kl. 1e 

Moja kochana sz
koło, życzę Ci na

 wesoło. 

Na Urodziny pię
tnaste, które ob

chodzisz właśnie
, 

wszystkiego dob
rego, basenu now

ego 

i placu zabaw dl
a dzieci, no i żeb

y nie było śmiec
i, 

zabawy w każdy
m zakątku, od p

oniedziałku do p
iątku. 

 Filip Kaczmarek
 kl. 1e 

Wszystkiego najlepszego Na piętnaste Urodziny Szkoły Orlińskiego! 
Wiedza nas tu nie ominie, Z tego nasza szkoła słynie! 
 

Silvia Tarantini, kl. 1 e 

Dziś są Twoj
e urodziny, 

dzień wesoły 
i szczęśliwy. 

Pragnę złożyć
 Ci życzenia, 

dużo szczęśc
ia, powodzeni

a. 

Co rok dzieci
 nowych, miły

ch, 

a tym co szko
łę tę skończy

li, 

By Ją zawsze
 w sercu nosi

li. 

 Ksia Żuryńsk
a, kl. 1e Już od kilku ładnych lat Wieść tę głosi cały świat: Dziś 15-te Szkoły Urodzinki - Wszyscy robią słodkie minki Każdy uczeń spieszy w gości Niesie w sercu moc radości. Bo to Twój jest Szkoło dzień! Niech go nie przesłoni cień. Dużo ciepła, szczęścia, siły, By Cię dzieci nie męczyły. I na koniec sto buziaków Abyś pamiętała łobuziaków  

Hania Dzięciołowska, kl. 1 e  
 

W naszej 
szkole duż

o ciekawyc
h rzeczy s

ię dzieje, 

w niej piln
ie się uczy

my i każdy
 się też tu

 pośmieje.
 

Wesoło i c
iekawie ka

żdy dzień 
w niej upły

wa, 

każdy ucz
eń wiedzę

 w niej na 
całe życie 

zdobywa. 

 
Marcin Bli

charski, k
l. 1e  

 

Nasza szko
ła ukochana

, roześmian
a dziś od ra

na. 

Biegną chło
pcy i dziew

czynki, świę
tować Jej 1

5 Urodzink
i! 

 

Damian Maz
urek, kl. 1e
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Nasza szkoła została zbudowana w miejscu, gdzie kiedyś było lotnisko. 

Stary budynek portu  lotniczego,  
lata 1915-1930. 

Port lotniczy z roku ok. 1938 
(budynek istniejący do dziś). 

Szkoła Podstawowa nr 118 swoją działalność rozpoczęła 14 lutego 1994 roku.   

Uroczyste otwarcie budynku szkolnego. 

Szkoła naszych marzeń  

3 czerwca 2000 roku szkoła przyjęła imię płk. pil. Bolesława Orlińskiego. 

Przemówienie gościa honorowego  
gen. pilota Stanisława Skalskiego. 

Dyrektor Barbara Rotte  
odbiera akt nadania imienia. 

Pamiątkowy medal 
z wizerunkiem naszego 

Patrona powstał  
właśnie z tej okazji. 

Taki był pierwszy temat  
zapisany na szkolnej tablicy.  
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 10 października 2003r. 
otrzymaliśmy certyfikat 

„Szkoły z klasą”. 

17 grudnia 2003r. przypadł nam zaszczyt organizacji  
niezwykłej uroczystości – akademii podsumowującej 

obchody 100-lecia lotnictwa na Dolnym Śląsku.  

We wrześniu 2003r.  
przystąpiliśmy  

do akcji głośnego czytania  
„Cały Wrocław czyta dzieciom”. 

23 października 2002r.  
przystąpiliśmy do Wrocławskiego  

Programu Szkół Promujących Zdrowie. 

2 czerwca 2001r.  
otrzymaliśmy certyfikat  

„Szkoły bezpiecznej” nadany  
przez Komendę Wojewódzką Policji. 

Listopad 2002r. - 
wydaliśmy pierwszy  
numer IkarkA. 

 
 
 

W   N U M E R Z E: 
Skąd się  wzięła gazetka? 
 

Wywiad 
 

HELLOWEEN 
 

Andrzejkowe  wróżby 
 

Z  ŻYCIA  SZKOŁY 
 

Ciekawostki, Zagadki, Humor 

 

Jesienią, jesienią 
sady się rumienią 
Czerwone jabłuszka 
pomiędzy zielenią 

Jesień jest ruda,  
bo rude są liście.  
Patrzę na świat 
optymistycznie! 

Listopad 2002r.         Nr 1 
 
Gazetka szkolna               SP 118  we Wrocławiu 

Luty 2004r. - powstała witryna internetowa 
szkoły - www.sp118.wroc.pl 

8 listopada 2002r.  powstała  
Gromada Zuchowa „Szalone Dzieciaki”. 
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29 maja 2004r. uroczyście obchodziliśmy jubileusz 
10-lecia szkoły, podczas którego przyjęliśmy sztandar 

wzbogacając nasz szkolny ceremoniał. 

14 października 2004r. pani dyrektor Barbara Rotte   
i nauczyciel historii Józef Biłyj odznaczeni zostali  
medalami Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej . 

1 września 2005r. naukę w naszej szkole   
po raz pierwszy rozpoczęli „zerówkowicze”. 

23 września 2005r.  w MBP „Ikar” spotkaliśmy się 
z wybitną pisarką panią  Wandą Chotomską.  

14 stycznia 2006 r. na naszym 
osiedlu odbyła się uroczystość 
odsłonięcia pomnika ku czci  
lotników polskich. Miejsce to 
otaczamy szczególną troską.  

28 sierpnia 2006r. otrzymaliśmy 
najwyższe w kraju Lotnicze  
Honorowe Wyróżnienie Roku 
„Błękitne Skrzydła 2006”.  

22 lutego 2006r.  
otrzymaliśmy certyfikat  
”Szkoła Przyjazna  

Uczniom z Dysleksją”.  
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18 września 2006r. w murach naszej szkoły 
po raz pierwszy odbyły się dwa interaktywne 

pokazy naukowe w ramach  
IX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.  

We wrześniu 2006r. w ramach programu 
Socrates Comenius rozpoczęliśmy realizację 

niemieckojęzycznego projektu „Poprzez  
opowiadania i legendy poznajemy życie  
i historię naszych europejskich sąsiadów".  

11 czerwca 2007r. otrzymaliśmy Certyfikat 
Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo - przyznany  

przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.  

W roku szkolnym 2007/2008 uczniów  
obowiązywał jednolity strój tzw. mundurek. 22 kwietnia 2008 r. odbyło się podsumowanie  

międzynarodowego konkursu ekologicznego  
pt. „Woda a życie”, którego organizatorem 

była nasza szkoła.  

25 września 2006 r. uroczyście obchodziliśmy  
80 rocznicę słynnego  lotu B. Orlińskiego na trasie:  
Warszawa-Tokio-Warszawa, realizując szereg  
imprez w ramach ogólnoszkolnego projektu.  
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Wrocław, 04.02.2009r. 
Drogi Pilocie! 

 Mam na imię Dawid. Jestem 9-latkiem. Chodzę do 
klasy 3e. Sala, w której się uczymy ma ściany koloru 
żółtego. Nasza nauczycielka nazywa się Małgorzata 
Wolańczyk i jest bardzo miła. 
 Często gram w piłę nożną oraz pływam. Nie lubię 
jeść szpinaku. Czy Pan lubił szpinak, kiedy był Pan 
dzieckiem? Słyszałem, że odbył Pan lot: Warszawa-
Tokio-Warszawa. Jak Pan się czuł, kiedy przeleciał 
Pan tę trasę? Czemu mieszkał Pan w czterech mia-
stach? 
 Bardzo się cieszę, że jest Pan naszym patronem. 
Chciałbym się z Panem spotkać. 

Pozdrawiam  
Dawid 

Wrocław, 04.02.2009r. 
 

Panie Bolesławie Orliński! 
 Witam Pana, jest Pan patronem mojej szkoły. 
Musiał Pan być bardzo odważny, żeby wyruszyć  
w podróż samolotem z Warszawy aż do Tokio,  
a potem znowu wrócić. Naprawdę podziwiam Pana. 
 Moim marzeniem jest zwiedzić świat, a zwłasz-
cza Anglię i Włochy. 
 14 lutego odbędą się XV urodziny mojej szkoły.  
W tym dniu będziemy wspominać Pana, mówić  
o Pana wielkiej odwadze. Cały tydzień będziemy się 
świetnie bawić. 
 Pozdrawiam Pana. 

Ala Fleszar,  kl. IIIb 

Wrocław, 16.01.2009r. 
Szanowny Panie Orliński! 

 Będąc uczniem Pana szkoły, poznałem biografię Pańskiego 
życia i dowiedziałem się kilku ciekawostek związanych z lotnictwem. 
Chciałbym w przyszłości pokonać samolotem choć jedną z Pańskich 
tras. Wiem, że nie będzie to takie samo uczucie, ponieważ gdy Pan 
latał, inne były czasy. Latało się też innymi samolotami. Zawsze 
chciałbym brać przykład z Pańskiej odwagi. Bardzo mi Pan zaimpo-
nował swoją postawą.  
 W moim liście chcę też Panu opowiedzieć o naszej szkole  
i naszej klasie. Jestem uczniem klasy 3a. Obecnie szkoła Pana imienia 
jest najpopularniejsza we Wrocławiu. Już niedługo piętnaste urodziny 

szkoły, więc już się na nie przygotowujemy. Mam bardzo fajną klasę  
i świetnych nauczycieli. Lubię chodzić do szkoły i cieszę się, że nosi 
Pańskie imię. 
 Szkoda, że Pana z nami nie ma, ale myślę, że widzi nas Pan  
z nieba. 

Pozdrawiam Pana serdecznie 
Bartosz Nakonieczny 

Wrocław, 16.01.2009r. 
Drogi Panie Orliński! 

      Na wstępie mojego listu chciałbym Pana serdecznie 
pozdrowić. Nazywam się Patryk Kocik. Mam już 10 lat  
i chodzę do klasy IIIA SP nr 118 we Wrocławiu. Bardzo 
się cieszę, że mogę do Pana napisać list. Moja szkoła 
znajduje się na osiedlu Kosmonautów. Wszystkie tutejsze 
ulice noszą nazwy związane z lotnictwem. Ogromnym 
zaszczytem jest dla nas fakt, że nasza szkoła została nazwa-
na Pańskim imieniem. Wszyscy podziwiamy Pana odważ-
ny lot na trasie Warszawa-Tokio-Warszawa. W lutym 
nasza szkoła obchodzi 15-te urodziny. Z tej okazji Pani 
Dyrektor i Rada Szkoły zdecydowała, że przed naszą 
szkołą stanie krasnal, który będzie miał na imię „Pilotek”. 
      W naszej szkole są bardzo mili nauczyciele. Moją klasę 
uczy Pani Grażyna Grudzińska. Podczas przerwy lubimy 
się bawić w berka. Mam bardzo dużo przyjaciół. 
       W przyszłości chciałbym zostać maszynistą, bo bardzo 
lubię pociągi. Moim marzeniem jest zrobienie makiety  
z klocków LEGO. Serdecznie pozdrawiam. 

Patryk Kocik 

Wrocław, 16.01.2009r. 
Drogi Panie Pułkowniku! 

      Jestem uczennicą III klasy  i z okazji 15. urodzin naszej szkoły chcę 
napisać Panu o niej kilka słów. Obchody tego święta mają bardzo boga-
ty program. Cieszymy się, bo przez cały tydzień będziemy mieć dużo 
atrakcji. 
      Nasza szkoła została wybudowana w miejscu, gdzie kiedyś było 
lotnisko. Pewnie latał Pan tutaj. Na lekcjach często rozmawiamy  
o Panu i o Pana wyczynach. Na korytarzach szkoły wiszą zdjęcia z lotu 
do Tokio i wiele innych pamiątek. 
      Chodzę do bardzo fajnej klasy. Mam koleżanki i kolegów  oraz miłą 
panią. Chłopcy nieraz rozrabiają, ale nie tak bardzo. Raz w tygodniu 
chodzimy na basen. Ostatnio zbieraliśmy pieniądze na Krasnala Pilotka. 
Ta figurka będzie stała przed naszą szkołą. 
      Moim marzeniem jest zostać w przyszłości nauczycielką albo lekar-
ką. Żeby to osiągnąć muszę się dużo uczyć. Gdyby się udało, też chcia-
łabym dokonać jakiegoś wyczynu, ale jeszcze nie wiem jakiego. 

      Serdecznie pozdrawiam 
Julia Wójcik III a 

Wrocław, 15.01.2009r. 
Witaj Bolesławie Orliński! 

 Byłeś wielkim pilotem. Bardzo się cieszę, że cho-
dzę do szkoły Twojego imienia, ponieważ interesuję się 

samolotami. W szkole chodzę na modelarnię, gdzie 
buduję różne samoloty. 
 Bardzo chciałbym Cię zobaczyć. Postaram się być 
prawdziwym uczniem Orlińskiego! 

Norbert Świderski klasa IIId 

Wrocław, 04.02.2009r. 
Szanowny Panie Bolesławie Orliński! 

 

     Nazywam się Weronika Bihl. Jestem uczennicą klasy III b Szkoły 
Podstawowej nr 118 we Wrocławiu, której jest Pan patronem. Moim 
ulubionym przedmiotem jest matematyka. W klasie mam wspaniałych 
kolegów i koleżanki. Spędzam z nimi wesoło czas w świetlicy. Bardzo 
lubię swoją panią nauczycielkę, panią świetliczankę , panią od języka 
angielskiego i Pana Mariusza, który prowadzi z nami WF. Moja rodzina 
to ja, mama i tata. Mój tata od dziecka interesuje się modelarstwem.  
Do dzisiaj w wolnych chwilach składa modele samolotów, samochodów  
i okrętów. 
    Ja bardzo lubię konie. To moje ukochane zwierzęta. Uczę się jazdy 
konnej na kucyku, który nazywa się Nemo i jest strasznym uparciuchem. 
Czasami on robi to co ja chcę, a czasami ja muszę robić to czego on 
chce. Wszyscy w klasie mówią, że mam bzika na punkcie koni i to chyba 
prawda. W przyszłości chciałabym zostać nauczycielką jazdy konnej. Na 
razie jednak chodzę do szkoły i choć nie zawsze to lubię,  
to zawsze lubię spędzać czas z moimi szkolnymi przyjaciółmi. 
     Pozdrawiam Pana serdecznie  

Weronika Bihl 
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Wrocław, 03.02.2009 r. 
Szanowny Panie Orliński! 

 Piszę do Pana, bo wiem, że jest Pan lotnikiem. Mam na imię 
Kuba i mam dziewięć lat. Chodzę do szkoły, w której salach świetlico-
wych i holu są modele samolotów. Można też chodzić na kółko modelar-
skie. W mojej szkole są organizowane różne konkursy związane z lotnic-
twem, ja brałem udział w informatycznym i plastycznym. 
 Nigdy Pan nie zgadnie, jakie mają nazwy ulice na moim osiedlu. 
Moją najładniejszą nazwą ulicy jest Szybowcowa, ale są inne ulice np. 
Balonowa i Samolotowa. 
 Kilka razy leciałem samolotem jako pasażer, ale nigdy nie byłem  
w kabinie  pilota. Chciałbym Pana lepiej poznać. 

Pozdrawiam 
Kuba Nykiel z IIIc 

Wrocław, 03.02.2009 r. 
 Drogi Panie Bolesławie Orliński!  

 W tym miesiącu w naszej szkole obchodzone 
będzie święto, a w zasadzie impreza urodzinowa. 
Przez cały tydzień będziemy przychodzić do szkoły 
ubrani w wesołe i kolorowe stroje. 
 Będą zabawy, wystawy i nie obejdzie się 
bez konkursów! Dzieci zaśpiewają różne piosenki w 
obcych językach. Będzie wiele kolorowych wystaw. 
Jest Pan naszym patronem, więc w urodziny szkoły 
nie zabraknie opowieści o Pana wyczynach. Myślę, że 
będzie Pan z nami podczas tych radosnych dni, aby  
z nami świętować. A może nawet spróbuje Pan tortu? 
 Nie mogę się doczekać tej zabawy urodzino-
wej, a gdy wyobrażam sobie wszystkie dzieci przebra-
ne za ufoludki, nie mogę powstrzymać się od śmiechu. 
Jestem ciekawa, jak wyjdzie ta impreza. 

Pozdrawiam, 
Sonia Jakubiak z kl. IIIc  

Wrocław, 04.02.2009r. 
 Szanowny Panie Pułkowniku! 
 Nazywam się Agnieszka Roguska. Mam 9 lat  
i chodzę do szkoły im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego. 
Nasza szkoła wybrała Ciebie na patrona. Uważam,  
że zrobiła to słusznie. 
 Słuchałam o Tobie dużo opowieści, bardzo mi 
się wszystkie podobały. O tym, jak z Warszawy polecia-
łeś do Tokio i z powrotem, albo o Twoim spotkaniu z 
prezydentem. Jednak najbardziej mi się podobało, jak 
pobiłeś rekord prędkości dla samolotów myśliwskich - 
uzyskałeś prędkość 416 km/h! Zrobiłeś bardzo dużo   
w swym życiu. Mogę Cię o coś zapytać? Jak się uczyłeś 
szkole? Jaki sport najbardziej lubiłeś? Kogo najbardziej 
ceniłeś w swej szkole? Czy miałeś wielu przyjaciół? 
Jakie miałeś wtedy marzenia? I czy od zawsze  plano-
wałeś być pilotem? 
 Mam nadzieję, że miałeś miłe życie. 

Pozdrawiam  
Agnieszka 

Wrocław 15.01.2009r.  
Drogi Bolesławie Orliński! 

 Nazywam się Jakub Pill. Mam dziewięć lat. 
Chodzę do klasy IIId. 
 Chciałbym zostać pilotem Twojego słynnego 
Bregueta XIX. Najbardziej pragnę polecieć z Wrocła-
wia do Tokio. Ty jesteś moim wzorem. Idolem moim 
jest też pierwszy Polak w kosmosie - Mirosław Her-
maszewski. Bardzo lubię samoloty i wszystko co 
związane z kosmosem. 
 Jestem dumny, że chodzę do szkoły Twojego 
imienia. 

Jakub Pill, klasa IIId 

Wrocław, 04.02.2009r. 
Drogi panie Bolesławie Orliński! 

Uczę się w Pana szkole. Jest tu miło. Cieszę się, że jest Pan patro-
nem naszej szkoły. Ja uczę się w SP nr 118 w klasie IIIb. Gdyby 
Pan żył, chciałabym zadać panu kilka pytań. Oto te pytania: 
Skąd się w Panu narodziła pasja latania? 
Czy to rodzinna tradycja? 
Gdy przyszliśmy do szkoły, to dowiedzieliśmy się o Pana - razem 
z mechanikiem - sławnym locie o takiej trasie: Warszawa-Tokio-
Warszawa. Wtedy lecieliśmy razem z Panem. Chciałabym pole-
cieć razem z Panem na krótki lot. Mam świnkę morską, która lubi 
skakać i mogłabym ją ze sobą zabrać. Cieszę się, że nasza szkoła 
obchodzi 15-lecie 14.02.2009r. Pozdrawiam. 

Oliwia Herok kl. IIIb 

Drogi Bolesławie Orliński! 
 Nazywam się Monika Raszowska  
i jestem uczennicą szkoły, która nosi Twoje 
imię. Cieszę się, że chrzestnym tej szkoły jest 
sam Mirosław Hermaszewski. 
 Do tej szkoły chodzi ponad siedmiuset 
trzydziestu uczniów. Chcę Ci podziękować za 
to, że moja szkoła ma Twoje imię. Chciałabym 
tak jak Ty pokonać drogę Warszawa-Tokio-
Warszawa. Ty przeleciałeś tę drogę Breguetem 
XIX, a ja może czymś innym, bo boję się latać 
czymś co może się zepsuć. Jesteś dla mnie 
wzorem, dlatego postaram się walczyć ze 
swymi słabościami i zostanę sławną pilotką. 
Pokazałeś swoim życiem, że warto być odważ-
nym. Niejeden raz wyszedłeś z opresji. 
 Bardzo chciałabym Cię poznać. Jestem 
dumna, że moja szkoła ma Twoje imię. Będę 
brała z Ciebie przykład. 

Monika Raszowska kl. 3d, SP118 

Wrocław, 03.02.2009r. 
Drogi Panie Orliński! 

 W tej szkole jest miło i przyjemnie. Bardzo się cieszę, że 
tu chodzę. Chciałbym dowiedzieć się o Panu dużo więcej. Nie 
mogę się doczekać piętnastych urodzin mojej szkoły, bo mam 
nadzieję, że będą wspaniałe. Moim marzeniem jest latanie 
samolotem, ponieważ nigdy nim nie leciałam. W tej szkole 
bardzo miłe są nauczycieli i woźne. W przyszłości chciałabym 
zostać piosenkarką lub tancerką. Lubię kiedy pani opowiada 
nam różne historie związane z lotnictwem. 

Pozdrawiam  
Ania Jakubowicz z kl. IIIc 

Wrocław, 15.01.2009r. 
 Szanowny Panie Orliński! 
 Wybraliśmy Cię na patrona, gdyż byłeś niezwykłą 
osobą. Twe bohaterskie czyny, znają dobrze chłopcy i dziew-
czyny. 
 W naszej szkole hymn o Tobie mamy i zapałem go 
śpiewamy. To już mija lat piętnaście, gdyś zagościł w na-
szych murach. 
Pamiętać będą Cię wszyscy, bo byłeś lubiany, naszej szkoły 
jesteś patronem ukochanym. Cieszę się, że chodzę do tej 
szkoły. 

Monika Szcześniewska, kl. IIId 

Wrocław, 04.02.2009r. 
Drogi Panie! 

 Nazywam się Grześ. Chodzę do klasy 3e w SP 118, której 
patronem jesteś Ty! 
 Bardzo podobał mi się Twój lot z Warszawy do Tokio  
i z powrotem. Cieszę się, że wróciłeś żywy i mogłeś ustanowić 
światowy rekord prędkości dla samolotów myśliwskich z silni-
kiem gwiazdowym - aż 416 km/h! Zachwyciła mnie również 
Twoja akrobacja na największym pokazie lotniczym okresu 
wojennego w Cleveland. Jak się czułeś, kiedy wykonywałeś 
swoją akrobację? 
 Mam nadzieję, że wykonasz jeszcze jakiś cudny lot. 

Z wyrazami szacunku 
Grześ 
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Konkursy Ligi Ochrony Przyrody 
W konkursie pt. "Nie śmiecę” Magda Niesołowska zajęła II miejsce. W innych kon-
kursach LOP wyróżnienia otrzymali: Remigiusz Marciniak - „Pomóżmy bezdomnym 
zwierzętom", Natalia Brymerska -  "Segreguję odpady". 
 

Kolejny sukces w mini-koszykówce chłopców! 
W turnieju o Mistrzostwo Wrocławia w mini-koszykówce chłopców drużyna z naszej szkoły 
zajęła wysokie trzecie miejsce! Chłopcy grali w składzie: Piotr Godzwon, 6c, Patryk 
Karpiński 6d, Paweł Szczebak 6d, Konrad Dubiel 6e, Filip Cieślar 5c, Daniel Kolankowski 
6e, Artur Koczar 6d, Patryk Kocaj 6c, Paweł Wawer 6d. 
 

Ogólnopolski konkurs polonistyczny "Multitest" 
Miło jest nam poinformować, że uczennica z klasy 4a, Zosia Flaczyńska otrzymała wyróż-
nienie w ogólnopolskim konkursie polonistycznym "Multitest". 
 

     Laureaci szkolnego konkursu czytelniczego "Znam baśnie H.Ch. Andersena" 
       w kategorii klas II:         w kategorii klas III: 
I miejsce: Weronika Głogowska kl. 2a,          I miejsce: Norbert Świderski 3d, 
II miejsce: Julia Sierańska kl.2c,           II miejsce: Małgorzata Dobiech kl.3b,  
III miejsce: Dominika Bobik kl. 2c.           III miejsce: Anna Palbow kl. 3c.  
 

Szkolny konkurs "Znam zasady dobrego zachowania" 
I miejsce - Zofia Flaczyńska z kl. 4a,  
II miejsce - Agata Pałczyńska z kl. 5a,  
III miejsce - Michał Dąbrowski z kl. 5b.  

 

Mamy finalistkę w konkursie „INTERPRETACJE DZIECIĘCE” 
Reprezentantka naszej szkoły Natalia Szostak z kl. I d dostała się do finału XXIV  

wrocławskiego konkursu „Interpretacje dziecięce” za interpretację wiesza Jana 
Brzechwy pt. „Ślimak”. Finał odbędzie się w lutym na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego. 

 

Szkolny konkurs karaoke kolęd 
I miejsce - klasa 6a, zespół w składzie: Patrycja Bobrowicz, Agata Kocimska-Zych, Kaja 
Lotarska, Maria Lebedowicz. 
 II miejsce - klasa 4a, zespół w składzie: Kinga Bogus, Aleksandra Chlabicz, Aleksandra 
Góral, Magdalena Stefanowska.  
III miejsce - klasa 5a reprezentowana przez Klaudię Janicką i klasa 5b, zespół  
w składzie: Agata Majewska, Katarzyna Mikulewicz, Roksana Maślankowska, Magdalena 
Kozińska.  
wyróżnienia - klasa 4d, zespół w składzie: Igor Trela, Konrad Sosnowski, Kacper Łach, 
Daniel Zajączkowski i klasa 6b, zespół w składzie: Maja Mielczarek, Aleksandra Wyroda, 
Marta Palczewska, Klaudia Walaszczyk. 
 

Dziecięcy "Puchar Orlicy" 
Pierwsze miejsce w kategorii "Skrzaty" zajęła Marta Rotko z klasy 1 a. 
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Tym razem postanowiliśmy zbadać dla Was, ile prawdy tkwi w stereotypowych 
przekonaniach dotyczących naszych kocich przyjaciół. Oto co udało się ustalić 
Weronice Chrzanowskiej z kl. 4b.  
CZY KOTY MRUCZĄ TYLKO WTEDY,  

GDY SĄ ZADOWOLONE? 
Podobnie jak merdanie ogonem u psów, tak mruczenie u kotów jest  
ich cechą charakterystyczną i jednym z powodów, za które je kocha-
my. Dźwięk ten jest istotnym narzędziem komunikacji tych zwierząt. 
Matka za jego pomocą uspokaja kocięta, a dorosłe osobniki przeka-
zują innym kotom przyjacielskie informacje. Podopieczni mruczą pod 
wpływem naszego głaskania, dając nam tym samym dowód na to, że 
tak bliski kontakt sprawia im radość. Odgłos ten może odzwierciedlać 
ich poczucie bezpieczeństwa wtedy, gdy leżą na naszych kolanach  
lub wyrażać prośbę,  jeśli czegoś  chcą.  Wsłuchując się w kocie mru-
czenie, możemy starać się odróżniać  jego rytm, natężenie, głośność. 
Wszystkie bowiem mruczki mruczą, ale każdy nieco inaczej w zależności od sytuacji. 
Wystarczy posłuchać jak rytmicznie, monotonnie mruczy kot, gdy zasypia, a jak donośnie 
i uparcie wtedy, gdy domaga się jedzenia. Trzeba jednak wiedzieć, że koty mruczą  
również, kiedy odczuwają ból. Wówczas odgłos ten może być długi i głośny. Wywołać 
może go cierpienie spowodowane porodem, chorobą czy zranieniem. 
 

CZY KOTY LUBIĄ I MUSZĄ PIĆ MLEKO? 
Przekonanie, że koty i mleko „idą w parze” należy chyba do 
najbardziej utartych w ludzkiej świadomości. Rzeczywiście, 
koty lubią mleko, jednak trzeba wiedzieć, że tak naprawdę słu-
ży ono jedynie młodym kociętom. Później przestaje być odpo-
wiednim dla nich pożywieniem. Niektóre koty w ogóle tracą 
zdolność przyswajania laktozy i nie tolerują późniejszego poda-
wania im krowiego mleka. Mogą zareagować na nie wymiota-
mi, alergią pokarmową, zaburzeniami żołądkowymi. Jeśli zaob-
serwujemy u naszych pupili takie objawy, lepiej nie podawać im 
mleka.  
 

CZY KOTY ZAWSZE SPADAJĄ NA CZTERY ŁAPY ? 
Opinię, że koty zawsze spadają na cztery łapy, zawdzięczają one przede wszystkim zmy-
słowi równowagi, znajdującemu się w uchu środkowym. Narząd ten podczas spadania 
przekazuje do mózgu precyzyjne dane o położeniu głowy względem ziemi. Właściwie 
ustawienie głowy  sprawia, że koty nie upadają na nią, tylko na łapy. Chociaż znane są 
rozmaite nieprawdopodobne opowieści o wysokościach, z jakich spadały koty i wychodzi-
ły z upadków bez szwanku, to jednak trzeba mieć świadomość, że nie są one nieznisz-
czalne. Niejednokrotnie po takich wypadkach cierpią na wewnętrzne urazy, których my 
możemy po prostu nie zauważyć. To wysportowane, ale bardzo delikatne stworzenia. 
Jeśli mamy na uwadze ich bezpieczeństwo, lepiej nie wystawiać ich zdolności spadania 
na cztery łapy na próbę.    

 

Rysunek  
Ani Sniechowskiej 

Rysunek  
Weroniki Chrzanowskiej 
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WARTO  PRZECZYTAĆ  
 

„Tajemnica szyfru Marabuta” Macieja Wojtyszki to jeden z pierwszych 
polskich kryminałów dla dzieci. Bohaterami „Tajemnicy…” są nieustraszeni 
detektywi – Kajetan Chrumps i Kot Makawity, którzy muszą schwytać groź-
nego przestępcę, prześladującego nowych mieszkańców Naszej Okolicy – 
rodzinę Tarapatów. W tej niebezpiecznej misji będą ich wspomagać jak 
zawsze przyjaciele: poetyckie małżeństwo – Malwinka i Fikander, reżyser 
filmowy Gluś, bibliotekarz Puciek, Stary Wróbel, no i oczywiście – nieza-
stąpiona Bromba. Czy na pewno niezastąpiona? Warto przeczytać, żeby się 
przekonać!  

 

Oto  fragment książki:         
 „Ciszę nocy rozdarło gwałtowne walenie w okiennice. […] Puciek, który 
wbiegł  po chwili zdążył wycedzić tylko: Gluś porwany i zemdlał. […]    
Z dochodzeń wynikało, że porywacz posiadał skrzydła lecz nad Naszą 
Okolicą zawisła groźba czegoś większego; groźba podszywania się…"  
 

Książkę poleca: 
                                      Michał Biernat  z kl. 4a 

     1.           

    2.                  

   3.                  

 4.                      

   5.               

     6.               

   7.                

8.                      

 

1. Tzw. „król ptaków” 
2. „Daj piątala na ….” 
3. Imię naszego Patrona 
4. Sala nr 19 to ... 
5. „Gemar” to szkoła …… 
6. Powietrzny środek transportu 
7. Budynek, w którym się uczysz 
8. Nazwa Gromady Zuchowej „Szalone …” 
 

Krzyżówkę opracował Mikołaj Golecki z kl.6b 
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Opiekun: 
Alina Rodak, Adriana Grochala-Kopeć 

W konkursie czytelniczym  
spoważniało nasze świetlicowe życie. 
„Cała Polska czyta z nami” – 
Teraz czytamy dniami i nocami.  
 

Przedstawienie „Zajączek wielkanocny” –  
czy w dziedzinie polskich tradycji jesteś mocny? 
Zawsze przynosi nam prezenty, 
Tak jak wcześniej Mikołaj święty.  
 

W świetlicy mali ekolodzy, 
podczas konkursu trzymają nerwy na wodzy. 
Od  czasu „Przygody z Ekoludkiem” 
pestycydy i konserwanty mają u nas życie krótkie. 
 
Były o zdrowiu rymowanki,  
zaskakujące słów składanki. 
Baśnie, wiersze, opowieści  
O różnej tematycznej treści. 
  
Jeszcze sportowa olimpiada.  
Nam – mistrzom - przegrać nie wypada. 
I miejsce w lekkoatletycznych mistrzostwach dzielnicy.  
Możecie z szacunkiem kłaniać nam się na ulicy. 
 
Na Dzień Dziecka lody  
Dodają ochłody. 
Wakacje przed nami, 
Żegnamy się już z wami. 
 
To całe nasze świetlicowe życie.  
Jest nam tu znakomicie. 
Edukacja przez zabawy 
To są nasze fajne sprawy. 
 
Panie atrakcje nam organizowały,  
z nami się śmiały i płakały. 
Podziękować Im wypada,  
dobre wychowanie tak nam podpowiada. 
 
 

Wierszyk napisały panie: Lidia Cichal, Monika 

Pawlina, Jola Skotnicka wraz z wychowankami 

jako wspomnienie doświadczeń i wspólnych przeżyć. 

Powiedzmy sobie szczerze – 
lubiliśmy zabawy i psoty. 
Ale kiedy trzeba,  
umieliśmy się wziąć do roboty. 
 

W październiku pasowanie – 
Ważne dla nas zadanie. 
A latawce kolorowe 
Spędzają wszystkim sen z głowy. 
 

Mistrzowie tenisa stołowego –  
to w świetlicy dla nas nic trudnego. 
Była u nas sportowa dziewczyna,  
której nigdy się nie zapomina. 
 

Był kolega, który lubił żarty.  
Jego urok był nieodparty. 
Był też taki, który lubił sędziowanie,  
choć to niełatwe zadanie. 
 

Skoki na skakance –  
też niezła igraszka.  
Skoczyć tysiąc razy –  
dla niektórych fraszka. 
 

W Święto Pieczonego Ziemniaka  
była w świetlicy niezła draka. 
W „andrzejki i katarzynki” 
 mieliśmy wesołe minki 
 
Drama antynikotynowa – 
 rzecz wesoła, ciekawa i nowa. 
 u nas raz dwa i... gotowa. 
W „Omnibusie” szóstek osiem –  
zagraliśmy wszystkim na nosie. 
 
Przedstawienie na Mikołaja Świętego –  
lepiej bądź czujny, kolego. 
Ozdoby na kiermasz świąteczny  

robi każdy, kto grzeczny i niegrzeczny.  
 

Harce karnawałowe... 

zawsze mamy gotowe. 
W „tłusty czwartek” zabawa – 
to zawsze świetna sprawa. 


