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STACJA DZIECI 

 

Stacja Dzieci ruszyła pełną parą! 

W poniedziałek odbyły się pierwsze 

warsztaty i pokazy, w których wzięli 

udział funkcjonariusze Straży Ochrony 

Kolei. W tym roku uczestnicy 

zdobywają umiejętności próbując 

swoich sił w rozmaitych zawodach. 

Udało nam się dowiedzieć, co ich 

najbardziej interesuje, kim chcą zostać 

w przyszłości i jak spędzają tegoroczne 

wakacje? Życzymy miłej lektury!  

 

 

Igor i Maciek 

Malarz Igor, 8 lat: „Ostatnio 

pocieszyłem smutną dziewczynkę. 

Czytam bardzo ciekawą książkę pt. 

„Magiczne drzewo”. W przyszłości 

chciałbym pracować w fabryce 

papieru.” 

Bankier Bruno, 10 lat: „Maszyna jest 

słaba i wyprodukowaliśmy krzywe 

pieniądze. Bankierzy nie oszukują. 

Tutaj jest monitoring, żeby 

kontrolować, co się dzieje np. kiedy jest 

napad lub kiedy koleżanki przychodzą 

do pracy. W pracy korzystamy z 

liczydeł.” 

          

Prace malarzy 

Instruktor fitnessu Mikołaj, 10 lat: „Na 

zajęciach ćwiczymy i rozciągamy się. 

Na wakacjach byłem nad Morzem 

Bałtyckim w Gdańsku. W przyszłości 

chciałbym zostać piłkarzem. Na 

zajęciach podobały mi się przysiady.” 

 

Instruktorzy fitness 

Bankier Olek, 10 lat: „Ostatnio byłem na 

wakacjach w Egipcie, a teraz wróciłem 

z Mazur. Chcę zostać w przyszłości 

raperem albo piłkarzem.” 

Muzealnik Szymon, 9 lat: „Pracujemy w 

maskach, bo chronią nas przed 



kurzem. Zakładamy rękawiczki, żeby 

nie brudzić rąk i nie niszczyć 

eksponatów.” 

 

Muzealnicy 

 

Jubiler Zuzia, 10 lat: „Ostatnio na 

wakacjach byłam nad morzem w 

Mikoszewie. W przyszłości chciałabym 

zostać weterynarzem, bo lubię 

pomagać zwierzętom. Na zajęciach nie 

jest nudno, nie jest mi gorąco, a 

ostatnio czytałam książkę pt. „Magiczne 

drzewo”. 

 

 

Jubilerzy i dziennikarze  

 

Dziennikarka Ola, 7 lat: „W Stacji Dzieci 

najbardziej podoba mi się sklepik. 

Wybrałam dziś zawód dziennikarza, bo 

chciałabym być kimś ciekawym.” 

Dziennikarka Emilia, 9 lat: „Ostatnio 

przydarzyło mi się, że przejechaliśmy 

wiewiórkę samochodem. Chciałabym 

zostać w przyszłości kosmetyczką lub 

fryzjerką.” 

 

 

Dziennikarze w wagonie artyleryjskim 

 

Skład Redakcji: 

Ola lat 7 

Emilka lat 9 

Staś lat 9 

Maciek lat 9 
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Laura, 7 lat:  

Tytuł: Chciałabym być 
kotkiem.  

W przyszłości 
chciałabym zostać 
kotem, bo lubię kotki. 
Chciałabym spędzać 
czas z nimi, bo są miłe i cieplutkie. W 
ich towarzystwie czuję się słodko                                             
i uroczo. Mogłabym razem z nimi jeść                         
i bawić się. Mój wujek ma kotka, który 
najbardziej lubi dużo spać                                                  
i jeść. Często kotek za mną chodzi,                                  
a czasem ja zanim chodzę. Miłmił 
bardzo lubi szyneczkę i zdarza się, że 
wykrada mi ją z rąk.  

Tytuł: Przepis na najpyszniejsze 
naleśniki na świecie. 

2 szklanki mąki pszennej 

1 szklanka mleka 2% 

1 jajko 

1 łyżka cukru 

1 łyżka oleju 

 

 

Jak przygotować ciasto?  

Mąkę z cukrem przesypać do rondla. 
Wbić do tego jajko, wlać olej i zalać 
mlekiem. Całość zmiksować mikserem 
na jednolitą masę. Zmiksowane 
składniki nabrać chochelką i przelać na 
rozgrzaną patelnię bez tłuszczu. 
Smażyć na rumiany kolor z obu stron 
na średnim ogniu, a usmażone 
ściągnąć z ognia i rozłożyć na talerzu. 
Następnie jedną połowę usmażonych 
naleśników wysmarować dżemem, 
najlepiej truskawkowym. Obie 
wysmarowane wcześniej połówki 
nałożyć na siebie. 

SMACZNEGO! 

Hania, 7 lat 

Tytuł: Łyżwiarstwo 
jest fajne. 

Moją pasją 
jest łyżwiarstwo 
figurowe. Poza 
tym, lubię rysować                       
i bardzo dużo się 
uczę. Lubię też 
gotować z mamą  i bardzo dobrze mi 
idzie. Najbardziej marzę o tym, żeby 
wygrać zawody łyżwiarskie. Bardzo 
chciałabym wygrać nagrodę za 
pierwsze miejsce. Od następnego roku 
będę się przygotowywać do zawodów 
łyżwiarskich i będę tańczyć do piosenki 
„Półwyrocznia”. 



 

Agata, 10 lat  

Tytuł: Bardzo lubię 
rysować. 

Inspiruję się 
rysowaniem od 
trzech youtuberek: 
„Sami’’, „olsikowej’’                                                 

„blondynkiteżgrają’’. 
Uwielbiam słuchać ich opinii na temat 
rysowania. Kiedy mi nudno prawie 
zawsze słucham sobie muzyki. Tak 
samo uwielbiam grać w gry , takie jak 
„Undertale’’, „Doki doki’’, czy „roblox’’, 
ale w inne gry też lubię grać. W 
przyszłości chcę zostać projektantką 
mody lub architektem wnętrz. 

 

 

Julia lat 11  

Tytuł: Zwierzyniec. 

Opowiem o 
moich 
zwierzętach. 
Zacznę od psów, 
mam dwa 
labradory suczkę 
Sarę i psa Ramba, 
suczka się oszczeniła i mam 10 
szczeniaków, mam jeszcze 2 przybłędy 
Sonię i Pikusia, oraz Yorka miniaturkę  
Fabila. Mam  3 koty: 2 całe białe i 
rozrabiają, mają na imię Shiro i  Carmel 
(czyt. Sziro i Karmel). Mam też starą 
kocicę Kiciunię, kiedyś ją potrącił 
samochód i niestety straciła ogon. Też 
mam papugę ma na imię Kiko, ale 
reaguje na imię papug. On chce mnie 
zagryźć. 

 

Sara, lat 7 

Tytuł: Podróż 
dookoła świata. 

Moim marzeniem 
jest polecieć na 
Sycylię. Mogłabym 
pójść nad morze, 
poopalać się i 
pozbierać muszelki. Wcześniej byłam 
już we Włoszech. Jeździłam tam na 
nartach, gondolką i jadłam bardzo 
dobre jedzenie w tamtejszej 
restauracji.    

W tym roku razem z rodzicami                                  
i rodzeństwem jedziemy na spływ 
kajakowy. Będziemy mieszkać tam w 
domku, a mój tata z bratem będą przez 
trzy dni pływać kajakiem i spać w 
namiocie. 
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Podczas tegorocznej „Stacji 

Dzieci” stało się coś bardzo ciekawego.  

Opowiedzieli nam o tym  świadkowie 

wydarzenia.  

 

 

 

Kuba, 8 lat: „Nie wiem jakiego 

znaleźliśmy owada, ale chyba konika 

polnego. Fajnie zareagowaliśmy na 

widok owada, tak normalnie. 

Znaleźliśmy owada tam gdzie się 

strzela, w działku, w wagonie, tam 

gdzie jest to duże działo. Owad siedział 

jak go znaleźliśmy. Wyglądał jak konik 

polny, był zielony i duży, nie 

przyglądałem mu się. Nie wiem, gdzie 

jest ten owad teraz, to było we wtorek. 

Zostawiliśmy go tam. Zdjęcia owada 

zrobił Staś.” 

 

 

Michał, 10 lat: „We wtorek byłem w 

grupie ODKRYWCÓW. Kiedy weszliśmy 

do pociągu pancernego chłopaki z 

grupy zobaczyli jakiegoś owada. 

Wszyscy na jego widok się wystraszyli. 

Dodatkowo wskoczył pani Dominice na 

brzuch. Ona tez się przestraszyła, a my 

mieliśmy z tego ubaw. Zdjęcia owada 

wykonał Stasiek telefonem pani.” 

 

 

Staś, 9 lat: „Zrobiłem zdjęcia tego 

owada. Pierwsi zauważyli go chłopcy z 

grupy. Teraz owad pewnie jest                     

w czołgu artyleryjskim, jak go 

znaleźliśmy siedział na lufie. To 

odkrycie było bardzo śmieszne                        

i dziwne, wszyscy się wystraszyli, że to 

mutant. To był po prostu bardzo duży, 

zielony świerszcz, albo coś tego typu, 

może konik polny. Wszyscy 

wystraszyliśmy się i uciekaliśmy, bo 

był bardzo skoczny. Ja się  nie bałem, 

dlatego zrobiłem mu zdjęcia, ale 

wydawało nam się, że był toksyczny. 

Ten owad nie wydawał żadnych 

dźwięków, ale wydawało się,                         

że korzystał echolokacji, jak 

nietoperze.”   



 

 

Czy konik polny jest świerszczem?1 

Dla badacza owadów, czyli entomologa, 

świerszcze to rodzina owadów 

Niestety bardzo często ludzie błędnie 

nazywają świerszczami pasikoniki lub 

koniki polne, a to są zupełnie  inne 

gatunki owadów. Pasikonik zielony żyje 

na łąkach, w ogrodach, na polach i 

nasłonecznionych brzegach lasów. 

Jego ciało osiąga długość nawet do 4 

cm. Żywi się przede wszystkim 

owadami. Zjada głównie muchy, 

gąsienice i motyle. Zarówno 

świerszcze, jak i pasikoniki wydają 

dźwięki zwane cykaniem. „Śpiewają” 

pocierając o siebie skrzydła. Taki 

sposób wydawania dźwięków ma 

swoją nazwę i jest to strydulacja. 

Donośne śpiewy świerszczy polnych 

kończą się w czerwcu, a już w sierpniu 

koncerty rozpoczynają pasikoniki 

zielone. 

                                                           
1 Wiecej informacji znajdziecie tutaj: 

www.pnbt.com.pl/czy_pasikonik_jest_s

wierszczem-198,1328,612 

 

Historia jak z horroru. 

Zbyszek, 9 lat: „To będzie historia jak z 

horroru. To był 1907 rok. Pociąg, który 

jeździł przez największą atrakcję, tunel 

przechodzący przez środek góry, 

wjechał do tunelu, ale nigdy z niego nie 

wyjechał. Biała mgła go pożarła. W 

latach 40-tych widziano go w Meksyku, 

później go widziano 22 października 

1955 roku. Zawiadowca stacji widział 

jak on przejeżdża, wygląda jak jakiś 

przedwojenny pociąg. Nikt za to nie 

wiedział, skąd on się tam wziął? Jechał 

po torach, jechał w stronę góry, jego 

wygląd zgadzał się wyglądem pociągu, 

który zaginął. Razem z nim zaginęło 100 

osób, dwóch przeżyło i oni myślą, że 

ten wypadek wydarzył się podczas 

trzęsienia ziemi, kiedy pociąg wjechał 

do tunelu stał się wehikułem czasu.” 

 


