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W TYM NUMERZE: 

Słowo wstępne 

 Wrzesień, pierwsze stopnie, 
kłótnie, sukcesy i porażki za nami. 
Tym, którzy są już w drugich i trzecich 
klasach i nie opuścili nas podczas wa-
kacji oraz w trakcie nich nigdzie się 
nie zmyli, bo impreza była AŻ TAK do-
bra, mówię WITAJCIE PONOWNIE!!! 
Natomiast tym osobom, które w tym 
roku postanowiły zawitać w naszych 
skromnych (ha ha)  Zośkowych  pro-
gach chciałam serdecznie pogratulo-
wać wyboru i życzyć szczęścia. Z do-
świadczenia wiem, że pierwszy rok 
nauki nie jest taki kolorowy jak barwy 
jesieni, trzeba czasami porządnie się 
namęczyć, żeby pokazać nauczycie-
lom, na co tak naprawdę nas stać. 
Jednak trud popłaca i tak jak po barw-
nej jesieni przychodzi zima, tak po 
Waszej ciężkiej pracy będziecie zbie-
rać plony w postaci uznania i zadowa-
lających ocen. Ale, ale... Nie samą na-
uką uczeń żyje! Więc dość już o niej. 
Czasami warto odpocząć i po prostu 
zadbać o siebie i o swoich przyjaciół, 
dlatego apeluję do wszystkich czytają-
cych ten tekst, dbajcie o swoje zdro-

wie i samopoczucie. Chociaż jesień 
jest porą roku, którą wielu uwielbia, 
to właśnie podczas niej najwięcej 
osób choruje i popada w depresję, 
która z czasem, O ZGROZO, może 
przerodzić się w coś znacznie poważ-
niejszego niż zwykłe przygnębienie.  
Z tych właśnie powodów nie można 
dać się zwariować, trzeba robić 
wszystko z umiarem, posiadać czas na 
naukę, ale także na odpoczynek i re-
laks. Dla osób, które same nie są  
w stanie wymyśleć sobie zajęcia, pole-
cam dość prostą i niesprawiającą 
większych problemów czynność. Wy-
starczy wziąć dobrą książkę i w sobot-
ni wieczór z kubkiem kakao delekto-
wać się jej treścią, a jeżeli jesteś zwo-
lennikiem aktywnego spędzania czasu 
to jogging jest właśnie dla ciebie!!!  
P.S. Nie zapomnijcie o andrzejkach  
i halloween, trochę magii przydaje się 
w życiu każdego -;) 

Angelika Cecelak kl. 2c 
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Doceń to, co masz 

 Dlaczego ludzie doceniają coś dopiero, gdy to stracą? To trudne pytanie, ale 
postarajmy się sprawdzić jego sens.  

Gdy masz wszystko, o czym marzysz to przestajesz to zauważać. Cieszysz się z tego 
przez godzinę, tydzień, a potem radość opada i zostaje przyzwyczajenie. To co kiedyś 
było dla Ciebie nieosiągalne i tak upragnione w końcu zaczyna nudzić. To bardzo przy-
kre, ponieważ powinno się doceniać każdą chwilę, bo nigdy nie wiadomo w jakim mo-
mencie odejdziesz. Należy codziennie dziękować za wszystko co się ma, okazywać 
wdzięczność za uśmiech od losu. Warto się cieszyć ze wszystkiego, z każdego podmu-
chu wiatru, z każdego promienia słońca, z każdego spojrzenia ukochanej osoby. Pa-
miętaj, że żadna noc nie może być aż tak czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać 
choć jednej gwiazdy. Pustynia też nie może być aż tak beznadziejna, żeby nie można 
było odkryć oazy. Pogódź się z życiem, takim jakie ono jest. Zawsze gdzieś czeka jakaś 
mała radość. Istnieją kwiaty, które kwitną nawet w zimie. W każdej rzeczy jest coś 
pięknego, w każdym człowieku staraj się dostrzec iskrę porozumienia, szacunku. Ko-
chaj najmocniej jak potrafisz, szybko wybaczaj błędy innych i patrz na życie oczami 
dziecka. I zawsze pamiętaj, że w każdej chwili można stracić wszystko, co się posiada… 

       Paulina Wiśniewska, kl. 2c 

Warto otworzyć się  

na nowe wrażenia, przygody, kultury. Mimo, że globalizacja postępuje i z dnia na dzień sięga 
do coraz to nowych dziedzin naszego życia, to wiele osób jest jeszcze uprzedzonych nie tylko 
do danej kultury, ale także do osób z nią związanych. Żeby zaakceptować innych, trzeba za-
akceptować siebie. Czyż nie? I chyba tutaj jest pies pogrzebany… Jak możemy wymagać cze-
goś od innych nie wymagając tego od siebie? Podnosimy innym poprzeczkę tak wysoko, że 
nie są oni w stanie jej dosięgnąć czubkiem głowy, a co dopiero ją przeskoczyć. Gdy osoba  
o czarnym kolorze skóry powie: „jestem dumny z tego, że jestem czarny”, to co zrobimy,  
a raczej co zrobi całe społeczeństwo? POCHWALI JĄ! Jednak, gdy biała osoba powie: „jestem 
dumny, że jestem biały” zostanie wyśmiana, oskarżona o rasizm i nietolerancję. Trzeba spoj-
rzeć prawdzie prosto w oczy. JEST TO ZWYKŁA HIPOKRYZJA !!! Skoro każdy powinien być 
równy każdemu, dlaczego to samo zdanie w ustach osób podobnych do siebie pod względem 
zarobków, wychowania, zamieszkania, rodziny, tylko o innym kolorze skóry będzie miało zu-
pełnie inny wydźwięk, a reakcja innych będzie tak różna? No właśnie i tu tkwi ten szkopuł, 
który niweczy każdą próbę równości. Dlatego tolerancja jest tak ważna. Warto tolerować coś 
u innych, ponieważ my też tej tolerancji potrzebujemy i potrzebować zawsze będziemy…  

 Świat jest niesprawiedliwy, nie ma co się oszukiwać, ale warto się starać i choć mały-
mi kroczkami zmieniać nawet drobnostki, nie znaczące nic dla ogółu, ale mające znaczenie 
dla nas. Gdyby nie było ludzi, którzy się starają, co w takim razie stałoby się ze światem,  
a wreszcie z nami samymi? 

Angelika Cecelak 

Dlaczego ludzie 

doceniają coś 

dopiero, gdy to 

stracą?  
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Smutny listopad 

Tuż po święcie zmarłych obchodzimy 
rocznicę odzyskania niepodległości. 11 listopada 
to szczególny dzień, w którym powinniśmy się 
cieszyć z odzyskanej wolności. 

Jak co roku, przy grobie Nieznanego Żołnierza 
odbędzie się uroczystość związana z tym wyda-
rzeniem. Delegacje złożą kwiaty przy pomnikach  
i tablicach. Ważne osobistości wygłoszą przemo-
wy, a nasi kombatanci będą wspominać chwile 
związane z listopadem 1918 roku. Będzie to 
smutne i takie samo wydarzenie  jak co roku. Ale 
czy musi tak być? 

Tuż po odzyskaniu niepodległości nasi 
rodacy świętowali inaczej niż my teraz. Było to 
najbardziej uroczyste wydarzenie w całym roku. 
11 listopada zaczynał się defiladą, połączoną  
z pochodem mieszkańców, gdzie wszyscy śpiewali 

pieśni legionów. Po krótkich przemowach i krót-
kiej mszy, mieszkańcy udawali się na wielki fe-
styn, gdzie wszyscy, młodzi czy starzy tańczyli na 
podestach. Ci, którzy nie tańczyli brali udział  
w wielu grach i zabawach lub siedzieli i wspomi-
nali. Zabawa trwała bardzo długo. Do domu wra-
cali późno w nocy. Dlaczego my tak nie świętuje-
my? Dziś ludziom wystarczy kupić wiązankę kwia-
tów, odbyć minutę milczenia pod miejscem pa-
mięci i udać się do domów.  

Mieszkamy teraz w wolnej Polsce. Powin-
niśmy się bawić, a nie smucić przy pomnikach  
i ograniczać ruch uliczny. Można obchodzić Świę-
to Niepodległości z uśmiechem na twarzy, pamię-
tając o poświęceniu naszych przodków.  

 

Weronika Gawrońska 

Święto Dziadów 

 Noc z trzydziestego pierwszego paździer-

nika na pierwszego listopada to jedna tak niepo-

wtarzalna noc w roku. W owym czasie granica po-

między światem żywych, a światem umarłych za-

ciera się. Są to tak zwane obrzędy dziadów, w któ-

rych Słowianie i Bałtowie nawiązują kontakt z du-

szami zmarłych. Jest to swego rodzaju przygotowa-

nie do święta zmarłych. 

 

 Pierwotna forma obrzędu dziadów polegała 

przede wszystkim na ugoszczeniu dusz jajkami, 

miodem czy kaszą. Miało to na celu zdobycie ich 

przychylności. Natomiast współczesne znicze są 

wynikiem kolejnego zwyczaju: wędrującym du-

szom oświetlano drogę poprzez rozpalanie ognisk, 

po to by dusze mogły spędzić noc z bliskimi. Co 

ciekawe w tym dniu niektóre codzienne czynności 

były zabronione: palenie w piecu oraz wylewanie 

wody po myciu naczyń przez okno.  Nie można 

było palić w piecu, gdyż wierzono, że to właśnie 

tamtędy wchodzi dusza do naszego domu. Co do 

wylewania wody… nie można było tego robić, by 

nie oblać zbłąkanej duszy.  W „Dziadach” Adama 

Mickiewicza pojawia się obrzęd, jednak w nieco 

innej postaci. W dramacie obrzędy odbywały się za 

czasów chrześcijańskich na wzgórzach, wzniesie-

niach, w miejscach uważanych za święte, często 

przy grobach. Dokładnie opisano rytuał w opusz-

czonym miejscu kultu. Guślarz wzywa dusze zmar-

łych, które przebywają w czyśćcu, aby nawiązały  

z nim kontakt i powiedziały, co potrzeba do osią-

gnięcia zbawienia. 

 

 Współczesnym odpowiednikiem święta 

dziadów są Zaduszki. Do dnia dzisiejszego w nie-

których regionach Polski, Ukrainy czy Białorusi 

kultywowane jest znoszenie jadła, w symbolicz-

nych dwójniakach na groby zmarłych.  

                                                        Anna Majcher , kl. 2c 
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Wśród nas są 

talenty  

(często ukryte) 

Spokojne, ciche, ukryte wśród drzew, 

Rysy twarz szlachetne, w sercach.. ból i gniew. 

Piękni jak królowie, stworzeni z miłości, 

Dzisiaj już nie niosą śmiechu ni radości. 

Dzisiaj ich pieśni smutkiem rozbrzmiewają, 

Ze łzami w oczach patrzą jak ludzie las  ścinają. 

Kiedyś nadszedł ten dzień — bojowe zabrzmiały rogi, 

Czarny kruk przeleciał nad obozem wrogim,  

I elfy wyszły z lasów, nienawistnie patrząc w dal, 

Zabrzmiały cięciwy łuków, zalśniła mieczy stal. 

Wybuchła beznadziejna walka, nie trwała wiele dni, 

Świtem wstało słońce… czerwone jak morze krwi. 

Ludzie nie chcieli zrozumieć, nie mogli wiedzieć, że 

Elfy za piękno ruczajów oddadzą życie swe, 

Że choć nie chcą — walczą, na rękach mają krew, 

Walczą i umierają, w cieniu kochanych drzew. 

Teraz wśród liści szmeru i w świetle chłodnych gwiazd 

Wznoszą się białe grobowce, w cieniu ich dawnych miast. 

A las w srebrnej  poświacie trwa, mgłą otulony, 

Krew… wsiąka w ziemię… biją żałobne dzwony. 

Anna „Asirra” Pisarek , kl. 2e 

Drodzy czytelnicy,  

już od paru lat organizujemy międzyszkolny konkurs literacki zaadresowany do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych dzielnicy Wola. W ubiegłym roku szkolnym należało napisać opowiadanie 

na motywach mitologicznych na temat: "Powrót do przeszłości". Główną nagrodę zdobyła 

uczennica XXIV LO im. C.K. Norwida, Sara Respekta. Dziś publikujemy nagrodzoną pracę  

i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu! Szczegółowe infor-

macje znajdziecie na stronie internetowej naszej szkoły już w listopadzie. 

Marianna Guzek i Anna Zwolińska 
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Sekret 

NIESPODZIANKA 

 

Ostatnią rzeczą, którą zobaczył, był wielki, czerwony  język. A potem zapadła ciemność. 

Obudził się w całkowitym mroku. Zdezorientowany zamrugał kilka razy i dotknął obolałej głowy. Spróbował ją pod-
nieść, ale ta tylko uderzyła z pluskiem o podłoże.  

Z pluskiem? Gdzie ja na Odyna jestem?! 

Całe ciało umazane było lepką, śmierdzącą cieczą. Nic nie widział, takiego mroku nie spotkał nawet  
w najgłębszych pieczarach czerwonych smoków. Zacisnął zęby i z trudem usiadł po turecku. Potarł obity kark i zmru-
żył oczy. Nadal nic nie widział. Ciemność. Spróbował przejść na czworakach kilka  metrów, kiedy natknął się na jakiś 
przedmiot. Był twardy i podłużny, ale zgrubiony na końcach. Zupełnie jak… 

Kość?! 

Przerażony wyrzucił kawałek szczątków i znowu upadł w obrzydliwą ciecz. Kręciło mu się w głowie, chciał wymioto-
wać i chyba miał zwichniętą nogę. Po kilku minutach wszystko sobie przypomniał. Potem zaczął krzyczeć. 

DZIEŃ WCZEŚNIEJ 

- Markus! 

- Zapomnij bracie! Nagroda jest moja! 

- Ale przed tobą…! 

Nie zdążył dokończyć, bo w tym momencie Markus zwinnym ruchem obrócił się do góry nogami 
i przefrunął pod skalnym występem. Chwilę  później pegaz szybował już prosto do celu, mijając  
po bokach mlecznobiałe obłoki i klucze ptaków.  

- Co tak wolno Eli? Czyżbyś zapomniał już o naszym zakładzie? – Usta chłopca wykrzywiły się  
w  nienaturalnie szeroki uśmiech. Rozwiane, rude włosy przysłaniały nieco złote, roześmiane oczy.  
– Dalej Oti, pokarzemy mu jak się wygrywa! – Markus lekko klepnął wierzchowca w bok,  a ten zarżał radośnie i po-
szybował jeszcze szybciej.  

-  Mówiłem ci, żebyś tak mnie nie nazywał! I nie waż mi się robić kor… 

- Nic nie słyszę! – Chłopak ściągnął lejce, niemal położył się na pegazie i pomknął w dół, robiąc jeden z najgroźniej-
szych trików – korkociąg śmierci. Razem rzucili się w dół, cały czas  obracając się wokół własnej osi. W ostatniej 
chwili, tuż nad taflą wody Oti rozłożyła szeroko skrzydła i jednym podmuchem odepchnęła się od morskiej toni. Te-
raz szybowali razem, muskając delikatnie fale  
i ścigając się z  małymi Wodnikami. – Co się tak ociągasz bracie?! – Markus zaśmiał się głośno  
i pomknął do brzegu. – Ostatni na brzegu zgniłe jajo Moczownika! 

-  Jak ojciec się dowie że znowu to zrobiłeś…  

Eliam mógł krzyczeć do woli, ale brat i tak by go nie usłyszał. Był daleko przed nim, jak zawsze. Znowu wygrał z nim 
w pojedynku o dziewczynę, jak zawsze. I znowu zrobił korkociąg śmierci, jak zawsze. Mimo dwóch lat różnicy wyglą-
dali, jakby byli w tym samym wieku. Eliam – wysoki dziewiętnastolatek, pierworodny syn władcy wschodniego ple-
mienia wikingów,  o niesamowitym zmyśle taktycznym i nieprzeciętnych umiejętnościach w walce na miecze, budził 
nie tylko respekt  
ale również strach. Jego zimne, zielone oczy i jasne włosy tworzyły razem z wysokim, mądrym czołem obraz mło-
dzieńca nie tylko inteligentnego, ale też chłodnego i powściągliwego. Był całkowitym przeciwieństwem siedemna-
stoletniego Markusa. Młodszy brat dorównywał Eliamowi wzrostem, ale oprócz tego dzieliło ich praktycznie wszyst-
ko. Miał rude włosy, i wiecznie śmiejące  
się złote oczy. Słynął z tego, że zasypiał na wojennych naradach, pobijał wszelkie rekordy w robieniu niebezpiecz-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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nych trików i rozkochał w sobie prawdopodobnie wszystkie dziewczyny na wyspie Merhir. Zawsze zaspany, uśmiech-
nięty i gotowy do zabawy, ale nigdy do walki. Razem ze starszym bratem tworzyli ciekawy i nietuzinkowy duet. Przy-
najmniej Król Jahim nie miał najmniejszego problemu z wybraniem następcy tronu, o ile zależało mu na jego rozkwi-
cie, a nie zamianie  
w całoroczną zabawę,  
   Eliam doleciał do wybrzeża i miękko wylądował przed dłubiącym w piasku Markusie.  

- Cóż bracie, mogę śmiało stwierdzić, że znowu przegrałeś. To będzie jakiś… .- Przekornie zmrużył oczy i policzył coś na 
palcach. – 274 raz. Jeśli chodzi o to, że chcesz dojść do 300 razy z rzędu, powiem ci, dobrze ci idzie! – Roześmiał się 
szczerym, chłopięcym głosem. 

- Markus… - Eliam czuł, że traci cierpliwość. Nie chodziło o to, że brat wygrał, ale o jego nieodpowiedzialne podejście 
do wszystkiego, do czego można je było mieć. – Co ty sobie wyobrażasz!? Obiecałeś ojcu, że wreszcie przestaniesz się 
wygłupiać! Markus tak nie może być! Gdyby coś ci się stało… 

Po raz kolejny nie zdążył dokończyć, bo nagle rozbrzmiały dzwony ogłaszające niebezpieczeństwo. Zagrożenie numer 
jeden, czyli… 

- Trejk! – Podekscytowany Markus wskoczył na pegaza i poszybował do osady. 

- Markus! Jeszcze nie… a z resztą. – Eliam wiedział, że teraz nie czas na kolejne wykłady. Trejk. Największe zagrożenie 
dla osady. Pradawny morski wąż ,od wieków nękający wikingów i siejący postrach nawet na najdalszych wyspach pół-
nocnych. Przychodził kiedy chciał, i skąd chciał. Niepokonany, śmiercionośny, bezwzględny – teraz zaatakował ich 
dom. 
    Eliam poszybował za bratem i po chwili obaj wbiegli do twierdzy narad. Byli tam już najdzielniejsi wikingowie wy-
brzeża: Hans czarnobrody, Urlik żelazokrwisty, Walin lodowy czy Iriat nożownik. Wszyscy szybko zasiedli wokół drew-
nianego, okrągłego stołu. Około 40 najdzielniejszych dowódców zajęło swoje miejsca. Zapadła całkowita cisza, gdy do 
sali wkroczył wódz – Jahim. Złotowłosy król nosił na głowie hełm z dwoma rogami, jednym ułamanym po walce z Ki-
szordem – kamiennym smokiem. Jego równie złote oczy spoglądały przenikliwie na każdego z obecnych. Brodę luźno 
spływała na pierś, po bokach twarzy zaplątane miał dwa warkocze. Jego donośny głos wypełnił całą salę. 

- Bracia, Godmund wypatrzył u naszych brzegów wielkiego, błękitnego potwora. Nie mamy wątpliwości, że jest to 
Trejk. – Po sali rozszedł się pomruk niezadowolenia i złości. – Ale spokojnie, nie wiemy jeszcze, czy zaatakuje nas wy-
pełzając na brzeg, czy zacznie zatapiać nasze okręty. Musimy szybko ułożyć plan, który pozwoli nam jak najszybciej 
odpędzić stąd tego mordercę! 
   Wszyscy zgodnie uderzyli pięściami w stół. 

- Jednakże… - Gdy Jahim znów zabrał głos, wszyscy ponownie zamilkli. – Wiemy doskonale, jak skończyły wszystkie 
poprzednie plemiona, próbujące stawić mu opór. Nie chcemy, by na darmo zginęli najlepsi nasi mężowie. Czy ktoś ma 
jakieś pomysły? 

Cisza.  

Nikt nie wiedział, jak można zabić coś, co od najdalszych czasów terroryzowało wszystkie osady.  
Po kilku minutach cichych pomruków odezwał się głos, którego nikt by się nie spodziewał. Niezbyt głośny, ale pewny  
i przekonany o swojej racji.  

- Bracia.. – Zaczął powoli Markus, ściągając na siebie oczy wszystkich zgromadzonych. – Od dość dawna nad tym my-
ślałem, i wpadł mi do głowy pewien pomysł. – Chłopak chrząknął nieznacznie, 
 by podkreślić powagę tego, co zaraz powie. Nie zraziły go nawet kpiące i troskliwe spojrzenia wikingów, wiedział, co 
chce powiedzieć i miał zamiar to zrobić,  niezależnie od tego, jaki efekt to przyniesie.  
– Bracia… a gdyby tak  zabić Trejka od środka?  

Po raz drugi tego dnia zapadła tak przenikliwa cisza. Markus niewzruszenie ciągnął dalej.  

- Żaden okręt nie da mu rady, żadna ludzka broń nie zniszczy takiej bestii. Wielu próbowało, wielu zginęło. Jeśli nie 
można zgładzić go od zewnątrz… to dlaczego nie spróbować od wewnątrz? Jeśli wrzucilibyśmy mu do paszczy płonącą 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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pochodnię, ugotuje się! Jeżeli połknie wybuchową kulę, rozsadzi go od środka! Co o tym myślicie? 

Wojownicy patrzyli po sobie zdezorientowani. Nikt nie wiedział, jak zareagować na taki szalony,  
ale  
i intrygujący pomysł.  

- Chociaż… 

- Synu. – Król Jahim popatrzył surowo na syna. Markus  aż skulił się w sobie pod przenikliwym wzrokiem ojca. Co te-
raz? Otrzyma publiczną naganę? Wyrzuci go z narady? A może… - To bardzo dobry pomysł! 
   Chłopak zaniemówił. Tak samo jak Eliam i cała reszta. Dobry pomysł?! Markus i dobry pomysł? To niedorzeczne!  

- Postanowione! Rozkazać kowalom, by zrobili jak najwięcej wybuchowych kul, macie zapalić jak najwięcej pochodni! 
W południe spotkamy się na plaży Sader i uzgodnimy dokładną taktykę, a póki co potrzeba nam broni! Do dzieła bra-
cia! 

Gdyby nie to, że wzrok przywódcy był tak karcący i przenikliwy, prawdopodobnie nikt by się nie ruszył. Wikingowie 
powoli zaczęli wychodzić z sali. Rozległy się ciche szepty i zerknięcia w stronę króla. Po chwili w sali zostali tylko syno-
wie z ojcem.  

◊ Ojcze…- Zaczął niepewnie Eliam. – Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Tak szybko się zgodziłeś…. 

- Synu. – Złote oczy Jahima bezlitośnie przewiercały chłopca na wylot. – Jestem królem od piętnastu lat. W tym czasie 
brałem udział w wielu walkach. Byłem świadkiem śmierci najbliższych mi osób… w tym waszej matki. – Na te słowa 
obydwaj synowie spuścili smutno głowy. Pamiętali ten dzień doskonale. Krzyk i łzy, krew i szczęki smoka. Akurat  
w dniu zawarcia przymierza z południową osadą została ona zaatakowana przez Trejka. Tuż po podpisaniu traktatu 
Król wschodu zobowiązany był  
do pomocy. Zostawił dzieci z matką, ich ukochaną Ester. Nikt się nie spodziewał, że potwór zaatakuje z drugiej stro-
ny… od strony domów na skale. Ten jedyny raz w historii wszyscy zobaczyli, jak wielki jest wodny smok. I że nie da się 
go pokonać. Matka odciągnęła uwagę smoka. Dzieci przeżyły… ona zniknęła w morskiej toni. – Odkąd pamiętam, my-
ślę, jak mam pokonać coś niepokonanego…  
I uważam, że jeśli jest jakiś sposób, którego jeszcze nie spróbowaliśmy… to trzeba to zrobić!  
  Po tych słowach Jahim wstał, położył swoje dłonie na ramionach synów i z powagą dodał: 
- Nikt już nie zginie. Tylko ta bestia.  

Markus i Eliam spojrzeli na siebie. To było to. Ta nieopisana, niewidzialna nić porozumienia między synami o ojcem. 
Tak trzeba. I tak się stanie. Albo oni, albo smok.  

   W południe wszyscy wojownicy zebrali się na umówionej plaży. Mieli setki pochodni, wybuchowych kul,  łuków  
i wyrzutni. Zebrano najlepszy dostępny sprzęt, najszybsze pegazy  
i najostrzejsze miecze.  
    Po trzech godzinach czekania, kiedy Eliam obmyślił już wszystkie możliwie sposoby zadawania śmiertelnych ran,  
a Markus prawie zasnął na stojąco, coś przecięło łagodną dotąd tafle wody. Momentalnie rozbrzmiał dźwięk rogów 
wojennych.  Wikingowie weszli w najwyższy stan gotowości. Eliam szturchnął brata, który ziewnął przeciągle. 

- To już? – Nieprzytomny Markus zmrużył oczy, by lepiej widzieć pod słońce. – No, nie śpieszyło  
się naszemu przyjacielowi. – Podrapał się w bok i podniósł z ziemi swój hełm. – Bracie? 

- Tak? – Eliam popatrzył na niego zatroskanym wzrokiem. Chciał coś powiedzieć,  coś mądrego  
i dodającego otuchy, coś, co uśmierzyłoby ten ból, że brat wygląda identycznie jak matka. – Ja… 

Markus wyciągnął tylko rękę. Z szerokim uśmiechem uścisnęli sobie dłonie i uderzyli czołami – to był ich stary zwyczaj.  

- Odyn z nami. 

- Odyn z nami. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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   Zaczęło się. Trejk wielkimi susami wyskakiwał z wody, zbliżając się do brzegu. Wszyscy byli gotowi, każdy czekał w 
niecierpliwości na ten moment, gdy będzie mógł zatopić w wężu swoje ostrze.  Nagle tuż przed brzegiem smok zniknął. 
Nastała przenikliwa cisza. Po chwili w brzeg plaży uderzyła ogromna fala. Zmiotła wszystkich, którzy stali na samym 
początku.  To był właśnie jego sposób 
 – zarzucając ogonem wywoływał potworne, destruktywne fale.  

- Zawraca! 

Ten krzyk zmobilizował wszystkich do działania. Od razu wystrzelono strzały, uruchomiono wyrzutnie. Na Trejka posy-
pał się grad wybuchowych kul. Niestety wszystko było na nic – gdy wąż był pod wodą, nic mu nie groziło.  

- To na nic. – Zdezorientowany Markus przyglądał się temu z przerażeniem. – Musimy mu trafić  
do pyska, a tak tylko marnujemy broń! – Błyskawicznie dosiał pegazicy i pomknął wzdłuż plaży.  

- Co robisz?! Bracie on cię zabije! – Przerażony Eliam pognał na bratem, ale zwykły koń nie mógł dosięgnąć rasowego 
pegaza. – Markus!  

   Chłopak wzniósł się do góry. Stąd widok był dużo lepszy. Widział całą plażę, setki wojowników,  
i ogromny, ciemny kształt pod wodą. Mroził krew w żyłach, zajmował niemal całe wybrzeże! Młody wiking zawrócił 
konia w tym samym momencie, w którym Trejk ponownie uderzył. Wielka fala zalała machiny, porwała dzielnych męż-
czyzn prosto do morza, do paszczy smoka.  

     

   Markus zawrócił pegaza, poszybował w dół i zgarnął z piasku wybuchową kulę. Gdy ponownie znalazł się nad potwo-
rem, ten obrócił pysk w kierunku plaży.  

- O nie.. Chce użyć lodołamacza! – Zrozpaczony poleciał w dół, wprost do paszczy węża. – Hej , tutaj jestem brzydalu! 
No chodź, zobacz jaki jestem smaczny!  
  Drażnienie smoka nie odniosło większych rezultatów,  prawdopodobnie nie zauważał nawet,  
że Markus leci tuż nad nim. Nagle chłopak wpadł n pewien pomysł. 

- Dobra Otis, trzeba coś z tym zrobić! – chłopak wyjął nogi ze strzemion i stanął na pegazie. – Biegnij Otis, biegnij! – 
Wierzchowiec przestał używać skrzydeł , a zaczął biec po wodzie, dosłownie, bo akurat tam, pod taflą, ciągnął się 
grzbiet Trejka. Kiedy zbliżali się do jego głowy, Markus krzyknął: Do góry! 
  W ułamku sekundy pekaz poderwał się do lotu, a tuż za nim głowa smoka. Eliam patrzył na to jak  
w zwolnionym tempie. Markus zeskoczył z konia  i chwycił się paszczy potwora, jednak siła wyrzutu sprawiła, że chło-
pak pofrunął do góry. Za nim Otis zdążyła do niego podlecieć, Trejk otworzył szeroko paszczę i połknął spadającego 
Markusa. 

- Nieeeeeeee!!! – Krzyku Eliama chłopak już nie usłyszał. 

SYRENA 

  Markus był głodny. Okrutnie głody. Nie widział ile już znajduje się we wnętrzu smoka. Dzień? Dwa? A może tylko go-
dzinę? Przechadzał się wzdłuż i wszerz, co jakiś czas natrafiał na śliską ścianę i kości. Nie miał pojęcia, kiedy zaczyna się 
proces trawienia takiej bestii, ani ile trwa. Ponadto zgubił wybuchową kulę – jedyną rzecz, która mogła mu teraz po-
móc. Co robić?  

  Zaczął na wszystkim rozmyślać. Nas smokami, walkami, czarami. Pamiętał dobrze opowieści, które przed snem opo-
wiadała im mama. O tym, jak pewnego dnia kobieta zakochała się w wodnym smoku, ale ich miłość była niemożliwa, 
wiec poprosiła morskie elfy, by zabrały jej połowę ciała, a drugą zmieniły w ogon. Z zabranej części miały stworzyć mę-
ską, również z ogonem. Tak powstała pierwsza syrena. Jednak elfy oszukały kobietę – z zabranego ciała nie powstał 
syren. Nikt nie wie, co się stało  
z tą częścią, ale od tego czasu półkobiety nienawidzą morskich elfów, z braku miłości mordują każdego napotkanego 
mężczyznę i nucą w nocy smutne, wabiące pieśni… 

 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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Pieśni! 

   Markus nagle oprzytomniał. Trejk to stworzenie wodne, słyszy muzykę jak nikt inny, a zbytni hałas może doprowa-
dzić go do szału. Mimo zmęczenia i głodu chłopak zaczął śpiewać starą pieśń wikingów. Odziedziczył po matce melo-
dyjny głos, więc nawet sprawiło mu to przyjemność. Po trzeciej zwrotce wąż zaczął jakby falować. Wiking wyraźnie 
odczuwał zmiany położenia, zaczął  
się też przewracać z boku na bok. Smok tańczył! Markus zaczął śpiewać jeszcze głośniej, wręcz piał by tylko wąż jesz-
cze bardziej się ruszał. Nagle coś uderzyło go w głowę – wybuchowa kulka! Uradowany zacisnął a niej palce. Tylko jak 
ja mam ją tu wysadzić, żeby samemu nie zginąć? Plan był prosty – Trejk musiał go wypluć, a chłopak w tym samym 
czasie wrzucić mu kulkę do pyska. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić… Ale skoro próbował śpiewu, czemu nie zacząć by 
wrzeszczeć? 
   Wiking krzyczał na całe gardło, darł się w niebogłosy. Tak naprawdę zawsze o tym marzył, dał upust całej swojej 
złości i dezaprobaty. Nie trzeba było długo czekać – wąż wpadł w szał. Miotał się na wszystkie strony, uderzał o coś, 
po czym padał na ziemie. Markus jeszcze nigdy w życiu o nic się tak nie obijał. Potwór wierzgał jak nieokiełznany koń. 
Po jakimś czasie, kiedy chłopak myślał, 
 że oderwało mu już wszystkie kończyny, wąż zaczął wymiotować. Wojownik czuł, jak masa śluzu przesuwa się razem 
z nim w jednym kierunku. Jeszcze tylko chwilka… Jest! Zobaczył światło.  

- Dobra chłopie, teraz, albo nigdy! – Smok otworzył paszczę  już miał oddać zawartość żołądka, gdy Markus chwycił 
olbrzymiego zęba, wyciągnął z kulki sznurek i zwinnym ruchem wrzucił ją z powrotem. Puścił wielkiego kła w mo-
mencie, gdy głowa bestii zmieniła się w  jeden, wielki wybuch. Ogromne cielsko bezwładnie runęło na skałę i stoczy-
ło się do wody. Rozwalone kamienie przysypały węża, a to, co z niego zostało zniknęło powoli pod wodą.  
   Gdy chłopak spadał, przysiągłby, ze słyszy smutny, żałobny śpiew syren, które zegnają swojego sprzymierzeńca. 
Wydawało mu się, że widzi jedną, która wyciąga na brzeg mężczyznę… nie, syrena. Półmężczyznę, półrybę o błękit-
nym ogonie… Zupełnie jak… 

- Aaaaaa! – Nagle przypomniał sobie, ze spada. – Na Odyna, ratunku!  

   Przekręcił się do góry nogami omal nie zemdlał ze strachu. Pod nim rozciągały się ostre skały. Umrę? Gdy był już 
parawie w  nie uderzył, coś mocno chwyciło go w pasie i pociągnęło do góry.  

- Eiam! Nie uwierzysz co się stało! 

- Oj uwierzę, uwierzę, bracie zniszczyłeś połowę północnych skał, ale zabiłeś Trejka!!! 

- Ale nie uwierzysz! On był… 

- Bracie, opowiesz mi jak wrócimy do domu…. Tata cię zabije, napędziłeś wszystkim takiego stracha. 

- Tak ale posłuchaj mnie! Trejk nie był wcale smokiem, on był…. 

Markus nie dokończył. Nie wiedział o tym, ale był we wnętrzu smoka 2 dni. Wyczerpanie dopiero teraz dało o sobie 
znać. Jednak nie zdawał sobie sprawy, że nigdy nikomu nie powie o odkrytej tajemnicy. Śpiew syren umie też wyma-
zywać pamięć. A to, co on zobaczył, było niedozwolone dla zwykłych śmiertelników… 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

Hejka, wszystkim !!! 

 Wreszcie mogę znowu coś dla Was napisać po dość dłu-

giej (bo wakacyjnej  :)) przerwie...!!!  

No właśnie, ten przecudowny czas wakacji doszedł do 

końca i to już ponad miesiąc temu. Teraz można jedynie 

powspominać i rozgrzać się na samą myśl o słoneczku,  

w te okropnie zimne dni... Dla mnie te wakacje okazały 

się jednymi z najlepszych... Powiem nieskromnie, że zo-

stałam ciocią i to bardzo dumną ciocią :) No ale nie będę 

Was denerwować od samego początku...  

Muszę z przykrością stwierdzić, że dział On The Dance-

floor, który prowadziłam w zeszłym roku nie będzie już 
(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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kontynuowany. Nie będę się w żaden sposób usprawiedli-

wiać, ale fakt faktem dopadła mnie dość poważna kontu-

zja, przez co wypadłam ze środowiska tanecznego. Poza 

tym pisać o You Can Dance albo o Tańcu z Gwiazdami  

i o innych tego typu programach stało się już nudne. Nie 

tyle dla mnie, co, jak podejrzewam, dla Was :)  Ile można 

czytać w kółko o tym samym :)  Dlatego też postanowiłam 

stworzyć nowy dział.  

Po zrezygnowaniu z tańca, moje popołudnia stały się bole-

śnie puste... Nie miałam co z sobą zrobić... Strasznie źle 

czułam się z tym, że musiałam zrezygnować z czegoś co 

kocham, ale teraz wiem że dało mi to możliwość otworze-

nia się na inne propozycje tego świata... Wtedy żyłam tak 

jakby w takiej zamkniętej kuli, w moim własnym świecie... 

a teraz znalazłam nowe hobby. Dopiero teraz zobaczyłam  

i zrozumiałam, że gdyby nie kontuzja to dalej byłabym 

ukierunkowana tylko w jedną stronę i ominęła by mnie 

największa przygoda mojego życia, że straciłabym szansę 

na realne spełnienie własnych marzeń i robienie w życiu 

tego czego pragnę i co sprawia mi przyjemność. Bo prze-

cież, patrząc w przyszłość, jaki jest sens pracowania  

w branży, która kompletnie Cię nie ciągnie, z poczuciem 

świadomości, że wstajesz rano i musisz iść no kolejne 

osiem godzin nudnej pracy, po których wrócisz do domu 

zmordowany i padniesz na łóżko. A przecież możesz wstać 

rano ze świadomością, że chcesz iść do pracy bo ją uwiel-

biasz i spełniasz się w każdym calu, po czym  wracasz do 

domu i cieszysz się z życia. 

 Dlatego odchodząc trochę od tematu, podejmujmy świa-

dome i przemyślane decyzje odnośnie naszej przyszłości. 

Bo najważniejsze w pracy są radość i spełnienie, a nie pie-

niądze. Pamiętajmy o tym.  

Wracając na ziemię, a przede wszystkim do tematu, chcia-

łabym przedstawić Wam nowy dział. Dział kulinarny. Po-

staram się przybliżyć Wam tajniki kuchni z najróżniejszych 

stron świata i sylwetki „Bogów Smaku”. Dowiecie się cie-

kawych informacji na temat różnych mięs, warzyw, owo-

ców, ziół i przypraw. Obiecuję że słodkości też nie zabrak-

nie. W każdym z artykułów postaram się zamieścić przy-

najmniej jeden przepis albo mój autorski, albo taki, który 

mnie zainspirował. Postaram się również bardzo skrótowo 

przedstawić kilka najważniejszych polskich i zagranicznych 

programów kulinarnych. Mam nadzieję, że po tych artyku-

łach, chłopak zapraszając dziewczynę na randkę do domu 

(lub na odwrót, dziewczyna zapraszając chłopaka), nie 

zamówi pizzy, bądź nie kupi chińszczyzny czy kebaba zza 

rogu, tylko ugotuje coś pysznego, bo przecież przez żołą-

dek do serca. 

Pierwszy artykuł typowo kulinarny z serii: „Gastrofaza” już 

w następnej gazetce!!! Do usłyszenia !  

Patrycja Papaj, kl. 2c 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

Z życia szkoły 

14  Międzynarodowe  Spotkanie  Mło-

dzieży we  Flossenbürgu 

W dniach 20 -26 lipca 2012 roku, jak co roku, 

ośmioro uczniów naszego liceum pod opieką 

pani Ewy Serkowskiej i pani Justyny Filipek wzię-

ło udział w Międzynarodowym Spotkaniu Mło-

dzieży we Flossenbürgu w Niemczech. W sobotę 

i niedzielę zwiedzaliśmy były obóz koncentracyj-

ny  i muzeum oraz spotykaliśmy się z byłymi 

więźniami. Nasza grupa wysłuchała wspomnień 

pana Leszka Żukowskiego z Warszawy, uczestni-

ka powstania warszawskiego i więźnia obozu we 

Flossenbürgu. Braliśmy też udział w uroczysto-

(Ciąg dalszy na stronie 11) 
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ściach oficjalnych. 

W niedzielę po południu pojechaliśmy do wioski 

Nedensdorf nad rzeką Men, gdzie czekało na 

nas miasteczko namiotowe. Razem z młodzieżą 

z innych krajów uczestniczyliśmy w różnorod-

nych zajęciach sportowych ( spływy tratwami  

i kanu, wspinaczka skałkowa, rowery) a także  

w warsztatach artystycznych (perkusja, chór, 

malowanie koszulek, teatr, rzeźba). Pojechali-

śmy także na wycieczkę do miejscowości Bam-

berg. 

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Białorusi, 

Belgii, Czech, Izraela ( dwie grupy: żydowska  

i palestyńska), Niemiec, Polski i Ukrainy. Języka-

mi obowiązującymi były: angielski i niemiecki. 

Koszty pobytu młodzieży zostały pokryte przez 

organizatorów, młodzież częściowo opłaciła bi-

lety kolejowe. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 

obejrzenia galerii zdjęć i stron dotyczących obo-

zu Flossenbürg.  

 www.holocaustresearchproject.org/othercamps/
flossenburg.html 
 www.gedenkstaette-flossenbuerg.de, 

 www.polskienekropolie.de/doku.php?id=pl:flossenbuerg 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 

 Integracja  

Gdyby ktoś zadał mi pytanie, czy wybrałam dobrą szkołę, 
bez wahania odpowiedziałabym, że tak. Uważam, że każdą 
szkołę tworzą ludzie – to oni nadają jej rytm, oni tworzą jej 
„ekosystem”, to oni są istotą wszystkich działań. Każdy 
człowiek jest niepowtarzalny i wyjątkowy, dzięki temu - 
poznając nowych ludzi - możemy poszerzać nasze horyzon-
ty. Ludzie z mojego liceum doskonale potwierdzają tę tezę. 

W życiu każdego młodego człowieka nadchodzi moment, 
kiedy musi pożegnać się ze swoim starym „ekosystemem”  
i wyruszyć w nieznany, niebezpieczny i zły świat. Mam tu 
na myśli wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Myślę, że to 
jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu każdego młodego 
człowieka, ponieważ to właśnie ona wpływa na wybór jego 
późniejszej drogi życiowej. Satysfakcja z dokonania właści-
wego wyboru to dopiero połowa sukcesu.  

Każda szkoła, która dba o dobro uczniów i ich zdrowie psy-
chiczne, organizuje jakąś formę integracji dla nowych 
członków społeczności szkolnej. Nie każdy pomysł na taką 
integrację jest dobry, np. wysyłanie młodych ludzi w góry 
na pięć dni to czyste szaleństwo. A przynajmniej tak myśla-
łam jeszcze pierwszego września tego roku. Lecz kim byłby 
człowiek, gdyby nie zbierał doświadczeń życiowych nie 
wyciągał z nich wniosków? 

Spakowana i gotowa na „Wielką Integrację”, z nadzieją, że 
jednak się mylę w sprawie pięciodniowych wyjazdów – 
wyruszyłam w drogę. Już od momentu wejścia do autokaru 
wiedziałam, że lepszych towarzyszy podróży nie mogłam 
sobie wymarzyć. Moja klasa zintegrowała się niemal od 
razu, mimo widocznych nawet gołym okiem różnic kulturo-
wych. Zaczynając od dusz towarzystwa, przez marzycieli, 

malarzy, tancerzy, pisarzy, muzyków, piosenkarzy, a koń-
cząc na cichych myszkach. I to było w tym wyjeździe ma-
giczne. Od samego początku dało się w tej gromadzie wy-
różnić kilka silnych osobowości, które jednak wbrew pozo-
rom wcale nie przyćmiły pozostałych osób z klasy – prze-
ciwnie – byli wszędzie, wszystkich starali się rozbawić  
i z każdym nawiązać kontakt. Nie tworzyli żadnej elity, któ-
ra uprzykrzałaby innym życie… 

W ciągu dnia biegaliśmy po ośrodku lub robiliśmy wyciecz-
ki w teren, wieczorem zaś spotykaliśmy się w jednym po-
koju na jedną partyjkę gry karcianej MAKAO. Śmialiśmy się 
przy tym do rozpuku wzmacniając nasze mięśnie brzucha.  

Ale co to byłby za wyjazd bez nocnego zakradania się do 
innych pokoi?... Zatem nauczyciele i wychowawcy nie mo-
gli narzekać na brak atrakcji. Nocny jogging? Kto tego nie 
lubi?… :)) 

Podczas tego wyjazdu znalazłam prawdziwych przyjaciół, 
którzy dali mi wsparcie, którego potrzebowałam. Kto wie, 
czy idąc do innej szkoły, poznałabym tak wrażliwych i mą-
drych ludzi? Nawet przeziębienie nie było w stanie złamać 
mojego integracyjnego ducha. Wyjazd do Sielpi był jednym 
z najlepszych sposobów integracji, jakie można wymyślić  
i który w dodatku w stu procentach się sprawdził. Wzboga-
cił mnie w wiele wspomnień i doświadczeń, nie wspomina-
jąc już o przyjaźniach, które nie zbladły nawet trochę  
w tydzień po przyjeździe. Tak wielu fantastycznych ludzi  
w jednym miejscu – to niewątpliwie szczęście. Udało się 
nam stworzyć najlepszy i najbardziej zintegrowany 
„ekosystem”, a to bez wątpienia zaprocentuje w przyszło-
ści. 

Klaudia Orzechowska, kl. 1c 
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Muzyka 

Recenzja Florence + Machine – Ceremonials 

 

Florence Welch to niesamowita artystka. Nie 
boi się niebanalnych brzmień, jest pełna charyzmy. 
Sam głos wokalistki jest przecież bardzo 
charakterystyczny, a cały zespół nieszablonowy. 
Podobnie zresztą  jest z jej stylem, nie wybiera 
prostych rozwiązań tylko takie stylizacje, które 
pozostawiają pole do wyobraźni. Jednym słowem są 
oryginalne. Wróćmy jednak do muzyki. Bo ta jest 
sama w sobie bardzo ciekawa. Gatunek, którym 
posługują się w show biznesie też nie jest oczywisty. 
To coś pomiędzy soulem, art rockiem, indie popem 
oraz indie rockiem. Na płycie znajduje się 12 
kawałków, spójnych ze sobą, tworzących zwięzłą, 
uporządkowaną całość. Wszystkie piosenki 
wyróżniają się niesamowitą aranżacją, są bardzo 
instrumentalne. W tle słychać harfy, gitarę, smyczki, 
pianino oraz perkusję, dzięki czemu utwory są bardzo 
barwne. 
Muzyka to jedno, ale jeszcze większą zagadką są 
teksty. Tajemnicze, metafizyczne, głębokie, 
refleksyjne, pełne metafor, a jednocześnie trochę  
z przymrużeniem oka. Niekiedy nawet zabawne, 
humorystyczne, pełne zaprzeczeń, choćby taki 
fragment: 

 " Nie ma dla mnie zbawienia, przestrzeni wśród 
chmur, widzę, że zmierzam w dół, ale nic nie szkodzi, 
nic nie szkodzi". Widać, że Florence jest pełna dystan-
su do siebie samej. Pokazuje, że dobrze się czuje w 
swojej skórze, bawi się tym wszystkim. 
Płytę można podzielić na dwie części, jedną bardziej 
mroczną oraz na drugą - weselszą. Do pierwszej kate-
gorii z pewnością zaliczają się takie utwory jak: " 
What the water gave me ", " Seven devils" oraz "Leave 
my body". Natomiast piosenki: Shake it out, No light 

no light, Heartlines czy Lover to Lover są znacznie 
pogodniejsze. 
Piosenki na płycie są bardzo różnorodne, każda była 
napisana inaczej. Welch powiedziała o piosence „No 
Light, No Light”, że chciała nią powiedzieć symbolicz-
ne „przepraszam”, a często, gdy chce coś powiedzieć 
konkretnej osobie, musi to zaśpiewać tysiącom. Tak 
radzi sobie z brakiem komunikacji w związkach.„Only 
If for a Night” zainspirował niezwykły sen z udziałem 
nieżyjącej od wielu lat babci Florence Welch, w któ-
rym udziela jej praktycznych rad dotyczących kariery. 
Natomiast pierwszy singel z albumu „What The Water 
Gave Me”, Welch napisała inspirując się wizją Virginii 
Woolf, która z kamieniami w kieszeniach płaszcza 
idzie w kierunku rzeki, by dać się jej pochłonąć. 
Do moich ulubionych kawałków należą z pewnością 
lekkie i delikatne " Never let me go", zadziorne "Lover 
to lover", energetyczne " No light no light" oraz " Sha-
ke it Out" pogodne "Heartlines" czy nieco elektronicz-
ny numer "Spectrum". Lubię też miłe dla ucha "What 
the water gave me", "Breaking down" oraz "Only if for 
a night". Jeden z ciekawszych tekstów posiada 
również „All This and Heaven Too”. Natomiast nie 
mogę za bardzo przejść przez " Seven devils" - jak dla 
mnie jest zbyt ciężkie. Najsłabszym numerem na 
płycie jest chyba „Leave My Body”, no ale to 
oczywiście kwestia gustu.  
Podsumowując płyta " Ceremonials" nie jest dla 
każdego. Trzeba zadbać o odpowiedni nastrój by 
dobrze ją zinterpretować. Poza tym jest dość ciężka  
i po wielokrotnym przesłuchiwaniu może się wydawać 
nużąca. Jest to jednak mimo wszystko niesamowita 
przygoda, w którą warto się zgłębić, bo zespół ten jest 
wyjątkowy. 

 

Marta Marszycka, kl. 2 c 

Różnica 

Czym się różni gangster od nauczyciela? 

Gangster mówi: 

- To jest napad!!! 

A nauczyciel mówi: 

- To jest sprawdzian!!! 

Uśmiechnij się, proszę! 
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Bazgroły 

- Panie profesorze, nie mogę przeczytać, co pan napisał w zeszycie pod moim 
wypracowaniem. 

- Napisałem, abyś przykładał się do bardziej czytelnego pisma. 

W piaskownicy 

Dzieci się bawią. Jedno z nich siedzi samotnie w rogu. 

- Dlaczego twój dzieciak siedzi dziś tak sam w kącie? 

- No bo dzisiaj bawią się w pracownię komputerową, a mój instaluje 
Linuxa. 

Na pustyni 

Miś polarny idzie przez pustynię i mówi: 

- Ale tu musiało być strasznie ślisko, bo tak piachem posypali… 

System 

- Jeśli któreś z was chce o coś zapytać, niech najpierw podniesie rękę – 
instruuje pani pierwszoklasistów. 

Jeden z chłopców natychmiast podnosi rękę. 

- Słucham, o co chciałeś zapytać? – uśmiecha się nauczycielka. 

- O nic. Po prostu sprawdzam, czy ten system działa. 

http://humor.nf.pl 

Londyn – ciekawe miejsce na wakacje  

i nie tylko 

Londyn zajmuje obszar 1572 kilometrów kwa-
dratowych, czyli tyle, ile by zajęły trzy stolice Polski. 
Został założony w 313 r. n.e. jako biskupstwo, a funk-
cję stolicy zaczęło pełnić w XI wieku.  

Każdy kilometr kwadratowy tego miasta ma swoją 
historię i tajemnicę, i chociaż niemożliwe jest opisanie 
ich wszystkich w jednym artykule, postaram się skupić 
na tych najciekawszych. 

Londyn w liczbach 

W 2010 roku Londyn miał 7 825 177 miesz-
kańców, ale tylko 66,15% spośród nich to rodowici 
Brytyjczycy. Pozostałe 33,85% mieszkańców to cudzo-
ziemcy, a wśród nich ok 105 000 ludzi to Polacy. 

Zabytki i atrakcje 

 Po pierwsze, odwiedzając stolicę Anglii, nie 
można nie zobaczyć wieży św. Szczepana, czyli słynne-
go Big Bena. Mało kto wie, ale budowla ta powstała  
w XIX wieku by jak najbardziej precyzyjnie odliczać 
czas (dokładność mierzenia czasu była sprawdzana 
drogą telefoniczną dwa razy dziennie przez obserwa-
torium Greenwich). 

 Tuż obok Big Bena znajduje się słynne London 
Eye, czyli koło obserwacyjne, które ma 32 klimatyzo-
wane kapsuły pasażerskie. Jego wysokość (135 m)  
i prędkość (0,9 km/h) pozwala na podziwianie panora-
my miasta. Jednocześnie wsiadając na ten „diabelski 
młyn” trzeba się uzbroić w cierpliwość, ponieważ peł-
ny obrót koła zajmuje nie mniej niż 40 minut!... 

(Ciąg dalszy na stronie 14) 
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 Po jakże ekscytującej przejażdżce London Eye 
można wstąpić do See Lite London Aquarium, czyli 
niezwykłego oceanarium. Pamiętam, że gdy po raz 
pierwszy odwiedziłam to miejsce, miałam osiem lat  
i byłam nim absolutnie oczarowana! Zobaczyć tam 
można ponad 500 gatunków zwierząt – m.in. błazenki, 
cyruliki, mureny, żółwie morskie, rekiny czy płaszczki. 
„Kolekcja” ta mieści się w pojemnikach o łącznej obję-
tości ponad 2 milionów litrów. Dla każdego przyrodni-
ka jest to niesamowita okazja do podziwiania pod-
wodnej natury, tym bardziej, że można tam odbyć 
spacer oszklonym korytarzem i przez chwilę poczuć 
się dzięki temu jak ryba w wodzie. 

 Bardzo ciekawym miejscem jest również mu-
zeum figur woskowych Madame Tussauds. Prezento-
wane są tam naturalnej wielkości figury woskowe 
znanych ludzi – np. Hendrixa, Michaela Jacksona czy 
Jana Pawła II. Kapitalną częścią muzeum jest dom 
strachów oraz sala Piratów z Karaibów. W przeciwień-
stwie do innych muzeów, w Madame Tussauds można 
dotykać „eksponatów” oraz bezkarnie robić sobie  
z nimi zdjęcia. 

Życie codzienne w Londynie  

 Prawdopodobnie pierwszą rzeczą, która rzuci 
się obcokrajowcowi w oczy w Londynie, jak i w całej 
Wielkiej Brytanii, jest ruch lewostronny. Kiedy jedzie 
się samochodem i siedzi się obok kierowcy można 
odnieść wręcz wrażenie, że samemu prowadzi się au-
to. Z powodu tej odmienności również przed przej-
ściami dla pieszych znajduje się informacja, w którą 
stronę powinno się patrzyć, by sprawdzić, czy nie nad-
jeżdża jakiś pojazd.  

 Na ulicach Londynu nie można nie zauważyć 
czerwonych, piętrowych autobusów. To kolejny znak 
rozpoznawczy tego miasta. Wszystko zaczęło się  
w roku 1954, kiedy to pewien londyńczyk wymyślił 
sposób powiększenia busów, tak by mogły się one 
zmieścić w wąskich uliczkach miasta i tak, by mogły 
one przewozić jak największą ilość pasażerów. Wtedy 
pojawił się Routemaster wyprodukowany przez Asso-
ciated Equipment Company. Nie dość, że pomysł zo-
stał bardzo dobrze przyjęty, to jeszcze przysporzył 
miastu jeszcze większej popularności. Te czerwone 
pojazdy stały się ogromną atrakcją dla turystów, któ-
rzy mogli (i nadal mogą) podziwiać miasto z nieco in-
nej perspektywy. Po 1988 roku większość autobusów 

Routemaster zostało wycofanych z ulic – te nieliczne, 
które pozostały na drogach, są przeznaczone dla tury-
stów. Jednak specjalnie na olimpiadę w 2012 roku 
zakupiono nową generację pojazdów, które w nowo-
czesny sposób odzwierciedlały klimat Roustmasterów. 

 Londyńczycy wolą jednak podróżować czymś 
szybszym, czyli metrem. Londyńskie metro to pierw-
szy system takich linii kolejowych, z którego można 
było korzystać już w 1863 roku! Na dzień dzisiejszy 
składa się z dwunastu linii, 275 stacji, a łączna długość 
wszystkich tras to 408 kilometrów. Dziennie korzysta 
z tego środka transportu ok. 3 milionów podróżnych. 

 Następną cechą Londynu jest wielonarodo-
wość. Wśród londyńczyków jest tak wielu przedstawi-
cieli różnych narodowości i kultur, że powstały dzielni-
ce etniczne, takie jak afrykański Brixton i Tottenham, 
chiński Chinatown czy hinduski Southall i Hounslow 
(w tym ostatnim wiele razy spędziłam wspaniałe wa-
kacje). Polskie akcenty można znaleźć w całym mie-
ście w postaci sklepów (np. pierogarnii) i różnych biur, 
a spośród różnych dzielnic nasi rodacy najbardziej 
upodobali sobie Acton, Ealing i Hammersmith. 

 

Wszystko to powoduje, że Londyn to niezwykłe i peł-
ne tajemnic miejsce. Wybierając się tam  nie będzie-
cie narzekać na nadmiar czasu czy nudę, a wspomnie-
nia z tego miejsca z całą pewnością zapadną w pamięć 
jako jedna z najwspanialszych przygód.  

   Anita Kościelniak, kl. 1c 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 
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Recenzja  
 

W ostatnich dniach miałam przyjemność obejrze-
nia wyjątkowo interesującego remake'u legen-
darnego przeboju kina niemego Nosferatu, sym-

fonia grozy. Odnowiona wersja tego filmu – Nos-

feratu wampir - została wyreżyserowana przez 
Wernera Herzoga, twórcę filmów takich jak, np. 
Szklane serce, Woyzeck, Zagadka Kaspara Hau-

sera czy Aguirre, gniew boży. 

 

W filmie możemy podziwiać piękną Isabelle Adja-
ni, wcielającą się w postać Lucy Harker, genialne-
go Bruna Ganza (Jonathan Harker) oraz fenome-
nalnego Klausa Kinskiego, przed którym stało wy-
jątkowo trudne zadanie – musiał bowiem ode-
grać rolę pragnącego krwi Nosferatu przynajm-
niej na tym samym poziomie, co jego niezwykły 
poprzednik – Max Shreck w filmie Nosferatu – 

symfonia grozy. 

 

Fabuła remake'u jest bardzo interesująca, ale 
przykuwa ona uwagę nie tyle ze względu na pa-
nującą w filmie atmosferę grozy i tajemnicy, lecz 
przez motyw przewodni – samotność. To właśnie 
ten temat najbardziej zaskakuje odbiorcę – fakt, 
że żądny krwi morderca może również posiadać 
ludzkie uczucia i pragnienia. Nosferatu w rozmo-
wie z Lucy przyznaje, że pragnie miłości i zrozu-
mienia, czegoś, co by przełamało jego samotność 
i nadało sens jego egzystencji. 

 

Akcja filmu rozpoczyna się, kiedy młody Jonathan 
Harker otrzymuje list od hrabiego Draculi z proś-
bą o jak najszybszy przyjazd do jego zamku  
w Transylwanii. Ekscentryczny arystokrata chce 
bowiem nabyć dom w rodzinnym mieście Harke-
ra, a ten ostatni ma przedstawić mu korzystne 
oferty. Żona Jonathana, Lucy, ma złe przeczucia  
i prosi męża, by nie wyruszał w podróż. Dopiero 
po jakimś czasie ulega jego namowom i zgadza 

się na jego wyjazd. W czasie podróży do zamku 
hrabiego, Jonathan poznaje Cyganów, którzy 
również próbują odwieść go od kontynuowania 
wyprawy – wymyślają coraz to dziwniejsze histo-
rie o Draculi i twierdzą, że nikt, kto podróżował 
do tego zamku nigdy z niego nie wrócił. Harker 
nie wierzy w te opowieści i postanawia kontynu-
ować podróż. Jego dobry nastrój ulatnia się jed-
nak kiedy przybywa do zamku hrabiego i poznaje 
„niecodzienną” naturę swego gospodarza. Na 
skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności Nos-
feratu ma możliwość ujrzenia zdjęcia Lucy – kie-
rowany pragnieniem, Dracula zamyka Jonathana 
w swoim zamku, a sam udaje się do Niemiec, do 
Lucy... 

 

Nosferatu wampir jest prawdopodobnie najwięk-
szym dziełem w dorobku Herzoga. Wyjątkowość 
tej produkcji przejawia się w niewielkiej ilości 
dialogów oraz wyrazistej grze aktorów. Tak, jakby 
reżyser chciał dorównać oryginalnej wersji, która 
była jednym z najwybitniejszych osiągnięć nurtu 
ekspresjonistycznego w kinematografii. 

 

Według mnie Nosferatu wampir jest ikoną kina 
grozy, można powiedzieć, że między innymi na 
tej swobodnej ekranizacji powieści Brama Stoke-
ra opierają się współczesne horrory. 

 

Z przyjemnością mogę polecić ten film nie tylko 
miłośnikom klimatów tajemnicy i grozy, lecz tak-
że osobom lubiącym dawne kino oraz „starą 
szkołę aktorską”, która wiele wymagała od od-
twórców ról. Film ten niewątpliwie intryguje oraz 
„wciąga”, a oglądanie go to czysta przyjemność. 

      

Karolina George, kl. 2c 
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Propozycje kulinarne 

BABECZKI  

Składniki na ciasto: 

- 2 szklanki mąki 

- 20 dag margaryny 

- 2/3 szklanki wody 

Krem: 

- 1 jajo 

- 5 łyżek gęstej śmietany 

- 10 – 15 dag cukru 

- cukier waniliowy 

- 50 – 75 dag owoców (np. 

agrest, truskawki, śliwki, 

morele, jagody, wiśnie, jabł-

ka itp.) 

Sposób przygotowania: 

Margarynę posiekać z mąką, dodać 

wodę i bardzo szybko zarobić ciasto. 

Schłodzić je w lodówce, rozwałko-

wać na placek grubości około 1/2 

cm; Przykryć nim foremki ułożone 

jedna obok drugiej, docisnąć wał-

kiem, a następnie dokładnie wylepić 

palcami. Ułożyć foremki na blasze. 

Babeczki piec w bardzo gorącym 

piekarniku 15 – 20 minut. Po ostu-

dzeniu napełnić je dowolnym kre-

mem lub masą. 

 Krem: 

Ubić pianę z białka, usztywniając ją 

cukrem i dokładnie wymieszać  

z żółtkami i śmietaną.  

Do każdej włożyć uprzednio czysz-

czone i ewentualnie rozdrobnione 

owoce, wlać 2 – 3 łyżeczki kremu. 

KAWA "Gorąca mokka” 

Ilość porcji : 4 

Składniki : 

 -  100 g czekolady 

  -  jedna filiżanka (225 ml) gorącej czarnej kawy 

  -  5 łyżek (90 ml) lekko ubitej słodkiej śmietanki 

  -  czekoladowe groszki 

 Ostrożnie rozpuścić czekoladę w rondelku, tak aby jej nie przypalić. Stale ogrzewając stopniowo dodawać po-

zostałe składniki (oprócz śmietanki). Wlać do pękatych kieliszków koktajlowych. Nałożyć na gorącą mokkę ubitą 

śmietankę, przybrać czekoladowymi groszkami. 

Weronika Gawrońska 


