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Jednocześnie chcemy Wam przypo-

mnieć kilka prostych zasad, które 

sprzyjają bezpieczeństwu: 

 Bądźcie widoczni na drodze, 

noście elementy odblaskowe. 

 Pamiętajcie o numerach telefo-

nów alarmowych. 

 Myślcie i przewidujcie konse-

kwencje swoich zachowań 

 Używajcie kasków chroniących 

głowę na rowerze i rolkach. 

 Nie ufajcie nieznajomym.    

                                                                           

Do zobaczenia po wakacjach.                                                                     

REDAKCJA SZKOLNEJ WTYCZKI. 

Gazetka Szkoły Podstawowej  
im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 

NR 3/2019 

 

CZERWIEC 2019 Szkolna Wtyczka 

Wakacje, znów będą wakacje... 

 

Drodzy Uczniowie! 

Wielkimi krokami zbliża się koniec 

roku szkolnego, a w środę 19 czerw-

ca oficjalnie rozpoczną się WAKACJE. 

To dla wszystkich czas zasłużonego 

odpoczynku po wielu miesiącach cięż-

kiej pracy.  

 

Redakcja SZKOLNEJ WTYCZKI życzy 

wszystkim uczniom, nauczycielom, pra-

cownikom szkoły , by te wakacje były 

ciepłe i radosne. Niech każdy dzień 

wakacyjnych przygód na długo zo-

stanie w Waszej pamięci. 

. 

 

 



 

Jako, że wakacje już czuć ( żar leje się z nieba) postanowiłem ruszyć na 

szkolne korytarze, by wypytać najmłodszych, jakie mają plany na urlop. O 

dziwo, okazało się, że słomnickie dzieci próżnować nie będą i już niebawem 

wyruszą w podróże te małe i duże w dosłownym tego znaczeniu. Jak wynika 

z przeprowadzonych badań w te wakacje duuuuuużo się będzie działo. 

 

Dość spora grupa osób planuje wyjazd z rodzicami nad polski Bałtyk. Co z 

tego, że zimny, ale z najpiękniejszymi i najdłuższymi plażami ( ponoć ) w 

Europie. Wśród najczęściej wymienianych miejscowości są : Sopot, Koło-

brzeg, Darłówko, Mielno, Ustka. Wszystkim wyjeżdżającym życzę ,, morza 

słońca” oraz przepięknych zachodów słońca. 

 

Wielu z naszych uczniów wybierze się też w góry, by zachwycać się pięk-

nem tamtejszych krajobrazów. Odwiedzą Zakopane, Bukowinę Tatrzańską, 

Szczyrk, Szczawnicę, Krynicę Górską.  Im z kolei życzę wiele wytrwałości w 

zdobywaniu tych szczytów większych i mniejszych i niezapomnianych smaków 

wędzonego oscypka. 

 

Nie samym morzem i górami człowiek żyje. Polska kraj różnorodny kusi tak-

że pięknymi jeziorami. Kilku z Was odwiedzi Mikołajki, Mrągowo, by przy 

przejrzystej tafli jeziora zrelaksować się przy muzyce świerszczy. Wam z 

kolei życzę wielu miłych chwil bez komarów. 

 

Pisałem o podróżach bliższych i dalszych, nie bez przyczyny. W te wakacje 

nasi uczniowie odwiedzą także inne kraje europejskie. Będziecie w Hiszpanii 

i Grecji, Bułgarii i Chorwacji oraz we Włoszech. Te wyjazdy zagraniczne 

zapewne wzbogacą Was, pokazując inną kulturę, architekturę oraz kuchnię 

śródziemnomorską. 

 

Bez względu na to, gdzie kto pojedzie,  życzę Wam kochani uczniowie, aby 

to był czas bez zmartwień. Korzystajcie z uroków lata, kąpieli słonecznych 

oraz wolnych, beztroskich chwil. 

 

                                                                                                                                              

Miłośnik wakacji 

 

 

  

,,Iść, ciągle iść w stronę słońca” 
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Korzystajcie z 

uroków lata, kąpieli 

słonecznych oraz 

wolnych, beztroskich 

chwil. 

 

 
 
 

 



 Wszystkie dzieci nasze są… 

Str. 3 NR 3/2019 

Na scenie prym 

oczywiście wiedli 

najmłodsi, 

śpiewając i tańcząc 

w rytm 

dyskotekowej 

muzyki.  

 

 

Piknik jak co roku przyciągnął tłumy dzieci, które przyszły w sobo-

tę ( 1 czerwca) do szkoły, by wspólnie z Rodzicami obchodzić swoje świę-

to. Tego dnia nawet pogoda  nie buntowała się, rozświetlając i podkre-

ślając dziecięcy uśmiech.  Przygotowane przez nauczycieli i absolwentów 

szkoły atrakcje wywołały wiele uśmiechu i radości zarówno wśród naj-

młodszych, jak i starszych.  

Na scenie prym oczywiście wiedli najmłodsi, śpiewając i tańcząc w rytm 

dyskotekowej muzyki. Licznym brawom nie było końca. Podobnie jak w 

przypadku występu ORKIESTRY ECHO, która zaprezentowała  przeboje 

klasyczne.  

 Na licznych, kolorowych stoiskach można było pod okiem ekspertów  

upleść  piękne, romantyczne wianki,  zmierzyć się z łamigłówkami mate-

matycznymi, napisać wiersz ( limeryk)  lub pochylić się nad zagadkami 

historycznymi.  

 

 

 

 

 

Dla najmłodszych przygotowano fantastyczne, kolorowe ,, dmuchańce”, 

które pozwalały na wykonywanie nietuzinkowych akrobacji. Wszyscy , 

niezależnie od płci i wieku, świetnie bawili się przy fotobudce, w której 

można było zrobić sobie pamiątkowe  zdjęcie z najlepszą przyjaciółką. 

Liczne peruki, kapelusze, wielkie okulary pozwalały nabrać większego a 

dystansu do siebie i poczuć się dzieckiem w pełnym tego słowa znaczeniu. 

  



 

Str. 4 NR 3/2019 

,, Niech małe sny 

spełnią się dziś” tak 

brzmią dalej słowa 

wspomnianej na 

początku piosenki Majki 

Jeżowskiej. Tego właśnie 

życzymy wszystkim 

dzieciom z okazji ich 

święta . 

 

 

Oczywiście na pikniku nie mogło zabraknąć waty cukrowej, pop-

cornu oraz klaun, który porywał dzieciaki do wspólnej zabawy. W rolę  

klauna wcieliła się Monika Motyczyńska ( absolwentka naszego liceum, 

obecnie studentka i właścicielka firmy Animatort). Skoro mowa o naszych 

uczniach, warto wspomnieć także o Dominice Warszewskiej, Karolinie 

Udzieli oraz Kamili Dudzie,  które podczas festynu  malowały pięknie 

twarze najmłodszych.  

Chłopcy jak zwykle z radością obserwowali pokazy strażackie, 

ale też dla dziewczynek była to nie lada atrakcja. Podczas pikniku moż-

na było zakupić los na loterii, zjeść pyszne ciastko, wypić aromatyczną 

kawę w promieniach południowego słońca. Przez cały czas trwania im-

prezy działał grill z pyszną kiełbaskę,  smacznym bigosem.  

Ostatnim punktem programu  pikniku był występ zespołu MAXYM, 

który przypomniał największe przeboje ostatnich lat sceny muzycznej, po-

rywając do tańca zarówno tych młodszych, jak i starszych. 

 

 

 

 

 

 

 

,, Niech małe sny spełnią się dziś” tak brzmią dalej słowa wspo-

mnianej na początku piosenki Majki Jeżowskiej. Tego właśnie życzymy 

wszystkim dzieciom z okazji ich święta i tak po prostu każdego dnia. 

                                                                                                                        

                                                                                                         

Monika Grudzień 

 Wszystkie dzieci nasze są… 



A może misja? 

Str. 5 NR 3/2019 

W jaki sposób 

przygotowujesz się do 

wyjazdu? 

Uczestniczę w spotkaniach 

formacyjnych Diakoni 

Misyjnej Oazy Ruchu 

Światło Życie zarówno w 

języku polskim jak              

i angielskim. 

 

 

Przedstawiamy Wam wywiad z Moniką Motyczyńską, absolwentką 

naszej szkoły, właścicielką firmy Animatort. Dziś Monika opowie nam 

o planowanym wyjeździe do Kenii.  

Przeczytajcie!  

 

Jak to się stało, że w Twojej głowie pojawił się pomysł wyjazdu na 

misję? 

Myślę, że to nie kwestia głowy,  a serca ;) Pierwszy raz o wolontariacie 

misyjnym pomyślałam już dobrych kilka lat temu będąc na spotkaniu mło-

dzieży nad Lednicą, gdzie co roku młodzi wolontariusze są posyłania na 

najdalsze krańce świata. Wtedy myślałam , że aby wyjechać na misje 

trzeba być kimś wyjątkowym i raczej towarzyszyło mi wtedy więcej 

obaw. Jakiś czas później podczas rozmowy na temat powołania młodego 

człowieka z ks. Tadeuszem,( który był u nas w parafii), padło pytanie: „A 

może misje?”.  Wtedy nie przywiązałam do tego pytania zbytniej wagi. 

Następnie, gdy przed maturą byliśmy w Częstochowie obiecałam Matce 

Bożej, że jeśli się dostanę na medycynę,  to wyjadę na misje. Co prawda 

na medycynę się nie dostałam, ale bilety do Kenii mam już kupione. Na 

jakiś czas temat misji w moim życiu ucichł, (ale pod wpływem postu na fa-

cebooku umieszczonego przez moja koleżankę organizującą wyjazdy wo-

lontariuszy do Kenii),  rok temu wrócił z podwójną siłą i ostatecznie 

wszystkie obawy, które miałam do tej pory odeszły w cień i podjęłam 

ostateczną decyzję. Tak, jadę! (A właściwie lecę ;)) 

W jaki sposób przygotowujesz się do wyjazdu? 

Uczestniczę w spotkaniach formacyjnych Diakoni Misyjnej Oazy Ruchu 

Światło Życie zarówno w języku polskim jak i angielskim, podczas których 

gościmy osoby z różnych krajów,  co pozwala szkolić język angielski. W 

wolnych chwilach staram się zagłębić także tajniki języka Suahili, którym 

oprócz angielskiego posługują się Kenijczycy. Biorę udział w weekendo-

wych wyjazdach rekolekcyjnych i wieeele można by jeszcze wymieniać. 

Co będzie należało do Twoich obowiązków tam na miejscu? 

Rzeczywistość tam na miejscu totalnie różni się od tej, którą tutaj mamy i 

ciężko jest tam jechać z konkretnymi planami i projektami, ponieważ mo-

że się okazać, że nie da się ich po prostu  zrealizować. Jednak z racji te-

go, że najwięcej czasu spędzę w sierocińcu,  to będzie to przede wszyst-

kim praca z dziećmi (prowadzenie rekolekcji, zabawy, zajęcia edukacyj-

ne, wspólne sprzątanie, gotowanie), ale też najprawdopodobniej udam 

się na tereny tzw. Pierwszej ewangelizacji, czyli takie położone z dala od 

cywilizacji, gdzie bardzo często ludzie pierwszy raz słyszą o Chrystusie. 



A może misja? 
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Wyjazd w nieznane 
związany jest z silnymi 

emocjami, boisz się? 

 

Szczerze mówiąc to 

chyba jeszcze w natłoku 

wszystkich obowiązków 

nie miałam czasu się bać.  

 

Dom Shalom  

w Kenii 

Jakie trzeba spełnić warunki, by stać się wolontariuszem, który wy-
jeżdża na misję? 
Trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Ja miałam to 
szczęście, że bardzo dobrze znam się z osobami organizującymi wyjazdy 
do Kenii jeszcze z czasów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Z tego 
powodu na pewno łatwiej było mi uzyskać zgodę na wyjazd, ponieważ 
wiedzieli oni jak pracuję i jakim jestem człowiekiem. Jednak postaram się 
bardziej konkretnie odpowiedzieć na to pytanie: Trzeba znać na pewno 
język angielski(w przypadku Kenii), zrobić wymagane szczepienia, wyka-
zać się działalnością na rzecz innych i być otwartym na wszystkich i 
wszystko dookoła. 
 
Wyjazd w nieznane związany jest z silnymi emocjami, boisz się? 
Szczerze mówiąc to chyba jeszcze w natłoku wszystkich obowiązków nie 
miałam czasu się bać. Chociaż tak naprawdę (nie wiem czy mogę w taki 
sposób odpowiedzieć w gazetce szkolnej), ale tylko głupi by się nie bał, 
jednak wierzę, że Pan Bóg o wszystko się zatroszczy. Będzie dobrze i we 
wrześniu będę mogła Wam opowiedzieć jak było.  
 
Jak zareagowali na Twój wyjazd rodzice?  
To był proces „oswajania”, który trwał przez jakiś czas. Na początku py-
tanie: „Mamoooo czy my mamy jakieś plany na wakacje?? Bo szykuje się 
taki fajny wyjazd do Afryki…” Potem co nie co na temat misji moi rodzice 
mogli dowiedzieć się z mojego facebooka. Byłam też na ŚDM w Panamie, 
co myślę też pomogło moim rodzicom przyzwyczaić się do moich dalekich 
wojaży.  Wydaje mi się, że moi rodzice już się nauczyli, że jak ja coś po-
stanowię,  to już raczej na moją decyzję wpłynąć się nie da i poniekąd 
musieli to zaakceptować. 
 
Opowiedz nam coś o miejscu do którego wyjeżdżasz. 
Podczas mojego pobytu w Kenii będę posługiwać przede wszystkim w 
sierocińcu oraz szkole Shalom. Rok temu w tym ośrodku było 300 dzieci,  
w tym momencie jest ich już 600. Dzieci te najczęściej są ratowane z ulicy 
albo z tragicznych warunków i sytuacji nie do pojęcia, o których ciężko 
jest opowiadać , a których doznają we własnych „domach”. Dzieci tam są 
bardzo biedne. Standardowo posiadają dwa/ trzy podkoszulki, podob-
ną ilość spodni czy spódniczek, ale doskwiera im nie tylko bieda mate-
rialna. Dużo cięższa jest ta bieda „duchowa”. Brak miłości, ciepła, nadziei 
na lepsze jutro i właśnie przede wszystkim jedziemy tam po to, aby po-
darować im chodź cząstkę swojej miłości, swojego czasu. Aby po prostu 
być razem jedni dla drugich. 
Dziękuję za poświęcony czas. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że powro-
cie opowiesz nam  więcej o Kenii i dzieciach z sierocińca, którymi bę-
dziesz się opiekowała.  
  

                                                                                                                                               

H. G  



Międzyszkolny Konkurs Poetycko- Plastyczny 

" Wiosna wierszem malowana" 
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W tym roku szkolnym odbyła się druga edycja Międzyszkolnego 
Konkursu Poetycko-Plastycznego " Wiosna Wierszem Malowana" dla klas 
drugich i trzecich szkoły podstawowej. W konkursie brało udział szesnastu 
uczniów z kilku szkół.  

  
Jury w składzie: Anna Wójcik, Jolanta Piwowarczyk, Beata Dimi-

trow po długiej analizie prac,  wyłoniło zwycięzców: 
 
 I MIEJSCE 1.Jakub Gabrukiewicz - Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niegardowie.  
 
II MIEJSCE ex aequo 1.Filip Cieslik - Zespól Szkolno-Przedszkolny 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niegardowie.  
2.Oskar Proszowski - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Fran-

ciszka z Asyżu w Poskwitowie. 
 
 III MIEJSCE ex aequo 1.Bartłomiej Pycia - Szkoła Podstawowa im. 

Kazimierza Wielkiego w Słomnikach. 2.Jakub Pycia - Szkoła Podstawowa 
im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach  

 
Wyróżnienia: 
1.Jakub Pałac - Szkoła Podstawowa w Kacicach. 
2.Igor Chuchmacz - Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoła Podsta-

wowa im. J. Korczaka w Niegardowie.  
3.Julia Janczyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawo-

wa im. J. Korczaka w Niegardowie. 
          4.Szymon Zieliński - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkie-
go w Słomnikach.  
          5.Helena Wiśniewska – Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wiel-
kiego w Słomnikach. 

 

 GRATULUJEMY wszystkim uczestnikom . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Nie pal przy mnie proszę 

Str. 8 NR 3/2019 

Dzieci z klas I -III 

poznały główną 

bohaterkę 

programu   ,,Nie pal 

przy mnie proszę” - 

wiewiórkę Wikę.  

 

 

 

 
 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas I-III naszej szkoły przystąpili 

do realizacji programu pt. „ Nie pal przy mnie proszę”. Na zajęciach 

warsztatowych dzieci z klas I-III poznały główną bohaterkę progra-

mu ,,Nie pal przy mnie proszę” - wiewiórkę Wikę, która towarzyszyła im 

na każdych zajęciach. Korzystały z kart pracy zawartych w materiałach 

programowych. Zajęcia przeprowadzono według scenariuszy programu.  

 

Dzieci kolorowały szablony wiewiórki Wiki, uczyły się na pamięć wiersza 

o Wiki oraz układały obrazki z elementów, rozwiązywały krzyżówki, 

opowiadały historyjki obrazkowe o tematyce antytytoniowej. W naszej 

szkole organizowane były spotkania z pielęgniarką i pedagogiem, pod-

czas których poruszana była tematyka antytytoniowa. Uczniowie obejrze-

li prezentację multimedialną, która dotyczyła zarówno palenia czynnego 

jak i biernego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podsumowaniem programu było przygotowanie przez uczniów klas 

pierwszych i drugich plakatów, w których poruszona została tematyka 

antytytoniowa. Uczniowie klasy trzeciej napisali wiersze lub opowiadania 

na temat: „ Nie pal przy mnie, proszę”. Zorganizowaliśmy również prze-

marsz z plakatami ulicami naszego miasta. Wszystkie prace uczniów zo-

stały zaprezentowane na Pikniku Rodzinnym, który odbył się 1 czerwca 

2019 roku. 

 
 



 
Czy wiesz, że woda to jeden z nieodłącznych składników potrzebnych, by 
cała nasza planeta mogła funkcjonować prawidłowo.  
Woda kryje w sobie wiele tajemnic. Poznaj razem z nami niektóre z nich! 

 
 
 

Usuwa toksyny – woda oczyszcza organizm z toksyn. 
 

Dodaje energii oraz chęci do pracy. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Orzeźwia – spożywanie schłodzonej wody skutecznie i najlepiej gasi pragnie-
nie. 

 
Reguluje temperaturę ciała – jest to szczególnie ważne dla sportowców oraz 

osób pracujących fizycznie. 
 

Poprawia metabolizm – pomaga utrzymać odpowiednie nawodnienie komó-
rek. 

 
Uśmierza ból – picie wody nie tylko łagodzi ból głowy, który najczęściej spo-

wodowany jest nieodpowiednim uwodnieniem tkanki mózgow  
 
 

 

 

 

 

Pij wodę !!! 
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Reguluje temperatu-
rę ciała – jest to 

szczególnie ważne 
dla sportowców 

oraz osób pracują-
cych fizycznie. 

 
 
 
 

Orzeźwia – spożywa-
nie schłodzonej wody 
skutecznie i najlepiej 

gasi pragnienie.  



 

 

Skoro, już wiecie, jak wielkie znaczenie w życiu organizmu ma woda, dziś pro-

ponujemy Wam prosty przepis na wodę z cytryną i miętą.  

 

Napój sprawdzi się w gorące, jak i chłodniejsze dni. Ma przyjemny, lekko aro-

matyczny smak i niewiele kosztuje. Woda z pływającymi kawałkami cytyny i 

listkami mięty w przezroczystym napoju ładnie się prezentuje i przynosi natych-

miastowe odprężenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A oto przepis:  

Cytrynę dokładnie umyć. Miętę wypłukać.  

Cytrynę pokroić w cienkie plastry.  

Cytrynę i miętę wsypać do dzbanka i zalać wodą.  

Pozostawić w chłodnym miejscu na około 30 minut.  

                                                                                              Na zdrowie! 

 

 

 

 

Woda ochłody Ci doda! 
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Skoro, już wiecie, jak 

wielkie znaczenie w życiu 

organizmu ma woda, dziś 

proponujemy Wam prosty 

przepis na wodę z cytryną 

i miętą.  

 

. 

 

Mięta jest bardzo 
orzeźwiająca. 



Powieść ,, Anhar” Małgorzaty Nawrockiej to książka, która wywołuje wiele 

emocji, a jednocześnie niesie ważne przesłanie, że magia jest niebezpieczna, a 

wiele cudów dzieje się na naszych oczach codziennie, ale ich nie zauważamy. 

 

Sama autorka na temat tej książki pisała: 

 

„Postanowiłam po prostu pewnego dnia  napisać przygodową powieść, która o 

magii powie dzieciom i młodzieży prawdę i nie będzie zawijała trucizny w ładny 

papierek, ale udowodni, że magia jest złem, że bawienie się w nią może dopro-

wadzić do zerwania osobistej więzi z Bogiem, do utraty relacji szczerości, miłości 

na modlitwie.” 

 

Podstawowym pytaniem, jakie zadaje Małgorzata Nawrocka w swojej książce 

jest pytanie o pochodzenie i istotę magii. Odpowiadając na nie przy pomocy 

ciekawej i wciągającej fabuły, autorka nazywa magię namiastką cudu. Cuda 

w jej powieści czyni Ten Sam (Jezus), zaś magia jest dziełem Gedesa (Szatana) 

i posługują się nią wszyscy oddający mu cześć: Cuda wymyślił Ten Sam. Magię 

wymyślił Gedes, który nie potrafił czynić cudów, gdyż w miejsce miłości odczu-

wał nienawiść. 

 

W powieści „Anhar” zaciekawiło mnie przedstawienie kluczowej postaci –

„maga” Gordoneo. Autorka Małgorzata Nawrocka odkrywa przed nami 

prawdziwe oblicze starca, który pozbawiony magicznych mocy polegający 

jedynie na wiedzy pochodzącej z ksiąg nadal czyni cuda. Książka opisuje nieu-

stanną walkę dobra ze złem oraz to jak magia jest niebezpieczna.  

 

W powieści główni bohaterowie przeżywają wiele przygód. Moim zdaniem 

książka idealnie sprawdzi się jako terapia dla osób pochłoniętych magią. Po-

wieść ta jest bardzo intrygująca i tajemnicza, kryje głębszy sens dlatego  

w moim odczuciu kierowana jest do nastolatków i osób dorosłych.  

Uważam tę pozycję literacką za godną polecenia i ciekawą lekturę do prze-

czytania w wolnym czasie.  

                                                                                                            

 Anna Udziela 
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Moim zdaniem książ-

ka idealnie sprawdzi 

się jako terapia dla 

osób pochłoniętych 

magią.  

 
 

Powieść ta jest bar-
dzo intrygująca i 
tajemnicza, kryje 

głębszy sens  
dlatego  

w moim odczuciu 
kierowana jest do 
nastolatków i osób 

dorosłych.  



Są historie, które wzruszają dużych    

i małych.  Do których wracamy gdy 

jest nam źle. Może to być powieść 

albo film, albo... film na podstawie 

powieści. 

 

Film „Dzień czekolady” to ekrani-

zacja książki Anny Onichimowskiej 

pod tym samym tytułem. Wyreżyse-

rował ją Jacek Piotr Bławut, który 

napisał też scenariusz razem z Anną 

Onichimowską. Jest to historia nie-

zwykłej przyjaźni Moniki i Dawida. 

Razem odkrywają świat, w którym 

żyją zjadacze poniedziałków, wtor-

ków i kolejnych dni tygodnia. 

 

W tym filmie jest bardzo dużo magii. 

Poznasz więc tajemnicę starego ze-

gara i obudzisz szalonego Skoczka 

Czasu, który za udzielenie pomocy 

zażąda czekolady. Dowiesz się, kim 

jest tajemnicza kotka, którą przygar-

nął Dawid i dlaczego Monika chodzi 

w hawajskiej spódniczce. Zmierzysz 

się z wiedźmą  wykradająca dzie-

ciom wspomnienia. 

 

Ta historia to nie tylko poetycka i ma-

giczna opowieść. Film opowiada rów-

nież o poważnych sprawach, radze-

niu sobie z problemami i wzajemnym 

wspieraniu się przez dzieci. To opo-

wieść o tęsknocie, miłości i wyobraźni 

tak potężnej, ż niemożliwe staje się 

możliwe… 

 

W rolach głównych: Julia Odzimek i 

Leo Stubss. Zobaczycie też Dawida 

Ogrodnika, Magdalenę Cielecką, 

Tomasza Kota, Marka Bukowskiego i 

Witolda Dębickiego. 

 

Na film możesz się wybrać z młod-

szym rodzeństwem i rodzicami.  

 

Gwarantujemy, że wszyscy będą się 

dobrze bawić. 

a.m. 
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