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W TYM NUMERZE: 

Słowo wstępne 

Dekorowanie choinki, spotkania z dawno 
niewidzianą rodziną, dzielenie się opłat-
kiem, 12 potraw, prezenty oraz śnieg. Te 
rzeczy nieodzownie kojarzą nam się ze 
Świętami Bożego Narodzenia, które  
w tym roku zaczynają się w środę, trady-
cyjnie 25 grudnia (dzień wcześniej Wigi-
lia), tak więc jak by na to nie patrzeć, już 
niedługo! Tak więc, moi drodzy, ten ty-
dzień powinien być dla Was czasem 
wzmożonej pracy. Pracy w postaci po-
szukiwania podarków dla ukochanych 
osób (pamiętajcie liczy się pamięć) oraz 
o czym zapomnieć nie możemy, powi-
nien to być też czas poprawiania ocen 
tak by Wasze wyniki semestralne były 
przynajmniej powyżej oczekiwań. Czasu 
zostało już bardzo mało więc zakasujcie 
rękawy i do roboty, a ja życzę Wam po-
wodzenia! Skoro o powodzeniu mowa, 
nasi tegoroczni maturzyści w większości 
mają już za sobą próbne matury z najróż-
niejszych przedmiotów. Jednym poszło 
gorzej innym lepiej, tym których wyniki 
ich samych POZYTYWNIE zaskoczyły mó-
wię gratuluję, a tym którym niestety się 
nie udało - głowa do góry, macie jeszcze 
trochę czasu, wierzę w Was! A podobno 
w i a r a  c z y n i  c u d a  ; ) 
Miejmy nadzieję, że nasza wiara połączo-
na z nadzieją, że w tegoroczne święta 
będzie śnieg, nas nie zawiedzie lecz każ-
dy to może przyznać, pogoda ostatnimi 
czasy jest dość nieprzewidywalna, więc 
kto wie? Może znowu czeka nas śnieżna 
W i e l k a n o c ? 
P.S. Próby do poloneza, połączone z na-
uką i dekorowaniem sali na studniówkę, 
naprawdę nie ułatwiają życia, zwłaszcza 
trzecioklasistom (słyszałam, że zdarzyło 
się już parę omdleń), więc teraz do Was 

apelacja, drodzy nauczyciele i wycho-
wawcy, miejcie litość i na przerwę świą-
teczną nie zadawajcie stosu prac do wy-
konania z każdego przedmiotu, ponie-
waż ten czas mamy spędzić na odpo-
czynku od szkoły, a nie w desperacji po-
szukując/uczyć się zagadnień np. na ro-
syjski,  niemiecki,  polski  itp. 
Z góry dziękuję!:) 

P.S.S. Życzę wszystkim i każdemu z osobna: 
WESOŁYCH ŚWIĄT i SZCZĘŚLIWEGO NOWE-
GO ROKU! 

Angelika Cecelak, kl. 2c 

Z okazji  zbliżających się Świąt  Bo-
żego Narodzenia serdeczne życzenia 
zdrowia, wiele szczęścia, spełnienia  
wszystkich marzeń i dużo radości 

składa  

redakcja gazetki 
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Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy 
kolorami  

I rozsypie się nad głowami szczęście  
i uśmiechów moc  

I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami  

Nie tylko w tę Sylwestrową noc. 

Jak inni obchodzą Boże Narodzenie 
 

Ghańskie Boże Narodzenie 
 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia... Spadł już pierwszy śnieg. Zaczyna tworzyć się coraz to wspanialsza 
atmosfera. Wszyscy są dla siebie milsi, a zwierzęta mówią ludzkim głosem. Ubieramy choinkę. Zastawiamy 
suto stół dwunastoma świątecznymi potrawami, wśród których nie może zabraknąć czerwonego barszczu  
z uszkami, pierogów z kapustą i grzybami oraz kutii. Czekamy na Pierwszą Gwiazdkę, aby zasiąść do wspólnej 
kolacji, złożyć sobie życzenia, być może zakopać topór wojenny, przełamać się opłatkiem i razem z najbliższy-
mi śpiewać kolędy, ciesząc się i czcząc nowo narodzonego Chrystusa Pana. Cierpliwie czekamy na nadejście 
Świętego Mikołaja z magicznym workiem pełnych prezentów, z których cieszą się wszyscy. O godzinie dwu-
dziestej czwartej, razem z całą rodziną, uczestniczymy w Pasterce... Potem pierwszy i drugi dzień świąt. I po-
tem będziemy mówić: „Święta, święta i po świętach”. Tak jest co roku... Ale czy nigdy nie zastanawialiście się 
jak Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w innych kulturach niż nasza, polska? 

 

W Afryce, Święta Bożego Narodzenia znacznie różnią się od naszych. Przyjrzyjmy się z bliska Ghanie – jedne-
mu z afrykańskich państw – i jej świątecznym tradycjom. Przede wszystkim w Ghanie, Boże Narodzenie to 
czas w którym odwiedza się rodzinę i przyjaciół. Musimy bowiem pamiętać, iż w całej Afryce, grudzień jest 
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okresem lata i wakacji. Ghańskie dzieci kojarzą Święta z wyjazdem na upragnione wakacje, jak również ze 
znaną tradycją czyli prezentami. Dostają one wtedy mnóstwo ubrań, słodyczy i specjalnie importowaną cze-
koladę od „ Bożonarodzeniowego Ojca”, znanego w Polsce jako Święty Mikołaj. Domy dekorowane są świa-
tłami i świątecznymi ozdobami. Nie ubiera się choinki tylko palmy, ponieważ sosna lub świerk to rzadkość  
w Afryce. Często za „choinkę” służą eukaliptusy lub drzewa akacjowe, które łatwo można przyozdobić ze 
względu na długie kolce. Świąteczne potrawy również są bardzo wyjątkowe. Ghańczycy na wigilijny stół przy-
gotowują dania takie jak: ryż z kurczakiem, różne rodzaje zup, fufu oraz uduszone mięso kozy. Święta w Gha-
nie to czas wielkiej zabawy. Zaraz po nabożeństwie 25 grudnia, rozpoczyna się kolędowanie i tańce. Ludzie 
wykrzykują radośnie między sobą: „Afishiapa”, co oznacza „Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku”. 
Odpowiedzią na to zawołanie jest: „Afi nko meto yen” – obyśmy zobaczyli się w następnym roku. Świąteczny 
nastrój w Ghanie trwa do 31 grudnia. Po uroczystości kościelnej, rozpoczyna się najpiękniejsza część okresu 
Bożego Narodzenia, oraz jednocześnie najdłuższa noc, rozpoczynająca karnawał, wypełniona dźwiękami mu-
zyki i śmiechem ludzi. 

 

W Ghanie, święta obchodzone są w bardzo radosnej atmosferze i w sposób bardzo huczny, zupełnie inaczej 
niż w Polsce, gdzie podczas świąt panuje zaduma i wyciszenie. Co kraj to obyczaj. 

 
Patrycja Papaj, kl.3c 

Święta Bożego Narodzenia w Hiszpanii 

 

 Święta Bożego Narodzenia w Hiszpanii noszą nazwę Navidad. Rozpoczynają się 22 XII losowaniem bardzo popu-

larnej loterii (Loteria de Navidad). Hiszpanie bardzo chętnie kupują losy licząc na wygraną.   To tradycja, którą zapocząt-

kował król Carlos III w 1763 r.    24 XII podobnie jak w Polsce Hiszpanie obchodzą Wigilię (Noche buena).   W ciągu dnia 

biorą udział w paradach ulicznych, a wieczorem spotykają się na  uroczystej  kolacji. Ma ona miejsce zazwyczaj u najstar-

szego  członka rodziny. Wśród potraw przeważają owoce morza, pasztety, wędliny, a wśród nich popularna suszona 

szynka „jamon”. O północy wszyscy udają się na Pasterkę - „Misa del gallo” zwaną mszą kogucią. Zgodnie z legendą to 

kogut swoim pianiem ogłosił światu narodziny Jezusa.   Jednak prezenty wręczane są dopiero 6 stycznia w Święto Trzech 

Króli (Los Reyes Magos).  Według tradycji trzej królowie przypływają do Hiszpanii statkiem, a ulice Madrytu przmierzają 

na wielbłądach. W pierwszy dzień świąt -25 XII Hiszpanie spożywają świąteczny obiad. W Hiszpanii ważniejszym niż cho-

inka i Mikołaj elementem świąt jest szopka (belen) . Każda rodzina co roku dokupuje nowe figurki do szopki, aby uzupeł-

nić swój wystrój domu. W szopce musi znaleźć się dzieciątko Jezus, Maria i Józef.    Wokół Hiszpanie ustawiają bardzo 

dużo zwierząt: owiec, krów, itp.  Ważne są też figurki pastuszków.  Przy żłóbku spotykają się całe rodziny i śpiewają kolę-

dy. Kolejnym elementem, który różni  święta w Polsce i Hiszpanii jest obchodzony przez Hiszpanów 28 XII Dzień Świę-

tych (na pamiątkę zgładzenia przez Heroda wielu niewinnych dzieci).  Obecnie to dzień  żartów.  Można  też  zapomnieć 

o tradycji związanej z końcem roku. Gdy 31 XII zaczyna wybijać północ, każdy ma przygotowane w miseczce 12 wino-

gron. Za każdym uderzeniem gongu zegara należy zjeść jedno winogrono- myśląc jednocześnie jakieś życzenie.                      

Boże Narodzenie w Hiszpanii kończy się 6 stycznia.  Dzień wcześniej ulicami miast przechodzi parada trzech Króli, którzy 
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obdarowują mieszkańców słodyczami. Wieczorem hiszpańskie dzieci  wkładają do butów słomę dla wielbłądów, na 

których przyjechali Trzej Królowie. Rankiem 6 stycznia  znajdują w butach prezenty. Niegrzeczne dzieci zamiast pre-

zentów mogą otrzymać węgiel. 

Przygotowała: Małgorzata Mięsak, kl. 3c 

http://hiszpanski.crib.pl/swieta.html 

http://hiszpania.lovetotravel.pl/boze_narodzenie_w_hiszpanii 

www.santas.net 

http://www.twojaeuropa.pl/1074/navidad-czyli-boze-narodzenie-w-hiszpanii 

www.spanish-fiestas.com 

Kiedy myślimy o świętach na myśl przychodzą nam 
prezenty, choinka, wspólnie spędzony czas z naszą 
rodziną , ale także tradycja obecnych świąt - oglą-
danie w telewizji filmów z Kevinem ; Jednak nie 
tylko amerykanie mają swój świąteczny hit. Brytyj-
czycy również pokusili się o swój bożonarodzenio-
wy film i tak powstała komedia romantyczna " To 
właśnie miłość ". Brzmi banalnie i komercyjnie? 
Owszem, ale po obejrzeniu filmu i przesłuchaniu 
ścieżki dźwiękowej zmienicie zdanie. 

Dobór utworów na soundtracku jest bowiem do-
skonale przemyślany. Gdy oglądamy film mamy 
wrażenie, że każda piosenka idealnie oddaje klimat 
danej sceny. Natomiast, gdy słuchamy samej muzy-
ki od razu przypominamy sobie odpowiedni mo-
ment w filmie. Nie sposób, na przykład, zapomnieć 
energetycznego kawałka "Jump" Girls Aloud towa-
rzyszącego spontanicznemu tańcu Premiera czy też  

Recenzja soundtracku do filmu " To właśnie miłość " 

piosenki "Here With Me" w wykonaniu Dido ukazującej wewnętrzne rozdarcie jednego z bohaterów filmu. W pamięć 
zapadają także piosenka  otwierająca cały film "Christmas Is All Around" śpiewana przez fenomenalnego aktora Billy'e-
go Mack'a czy świetny utwór występujący w finałowej scenie 

"God Only Knows" zespołu The Beach Boys.  

 Jak widać ścieżka dźwiękowa do tego filmu jest przede wszystkim bardzo zróżnicowana. Mamy zatem szybkie, 
taneczne kawałki takie jak "Like I Love You" ," Take Me As I Am" . Mamy także spokojne, nostalgiczne ballady ("Turn Me 

On","Songbird").  Z racje tego, że akcja filmu dzieje się przed i w trakcie świąt znajdziemy tu też i takie piosenki  
"All I Want For Christmas Is You", "White Christmas" czy wspomniane już "Christmas Is All Around". Dla fanów 
klasyków- perełek także coś się tutaj znajdzie. Na albumie znalazł się m.in cover piosenki "All You Need Is Love" 
zaprezentowany tutaj przez orkiestrę Lynden David Hall czy refleksyjny utwór Joni Mitchell "  Both Sides Now". Oprócz 
tych wszystkich muzycznych atrakcji na płycie możemy także znaleźć trzy instrumentalne kompozycje Craig'a 
Armstronga ( "Glasgow Love Theme","Portuguese Love Theme","PM’s Love Theme"). 

Każda piosenka jest inna, każda wnosi coś ciekawego do całego soundtracku. Tworzą razem zwięzłą, urokliwą całość , 
którą najlepiej słucha się po zapoznaniu się z filmem do czego serdecznie zapraszam. 

 Marta Marszycka, kl.3c 
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Z  Ż YC I A  S Z KO Ł Y  

Międzynarodowy Projekt “Youth Exchange”  

Sport and Theater – Civic Youth – the Future of Europe 

 

W dniach od 19 do 27 października 2013 roku uczniowie LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego  
im. Batalionu „Zośka” w Warszawie uczestniczyli w projekcie międzynarodowym organizowanym przez Eu-
ropejskie Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej Sport and Theater – Civic Youth – the Future of Europe.  
Do Długopola Górnego przyjechała młodzież z siedmiu państw: Armenia, Białoruś, Grecja, Gruzja, Rumunia, 
Włochy i Polska. W czasie projektu uczestniczyliśmy w wielu interesujących zajęciach teatralno-sportowych 
oraz poznawaliśmy wzajemnie kulturę i tradycje naszych krajów.  

Zajęcia teatralne prowadziła pani Ilona Krawczyk, artystka Teatru Kapitol we Wrocławiu, która po-
kazała uczestnikom metody pracy aktorskiej: różne techniki budowania zaufania i odpowiedzialności oraz 
gospodarowania przestrzenią na scenie. Zajęcia prowadzone przez panią Ilonę Krawczyk zakończyły się 
pokazem przedstawienia, które grupa opracowała w czasie zajęć. W spektaklu zostały wykorzystane trady-
cyjne pieśni i tańce prezentowane przez uczestników projektu.  
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W trakcie dziewięciodniowego pobytu uczestnicy przygotowali szaloną olimpiadę. Braliśmy udział 

w zabawnych dyscyplinach sportowych wymyślonych przez uczestników projektu: labirynt Minotaura, zja-

danie jabłka, skoki w workach.  

Rozegraliśmy trzy emocjonujące, choć przegrane dla nas, mecze (koszykówka, siatkówka, piłka noż-
na) z reprezentacją zaprzyjaźnionej szkoły w Bystrzycy Kłodzkiej. Uczestniczyliśmy w fascynujących zajęciach 
w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, podczas których uczyliśmy się pracować papierem.  

Pobyt w Długopolu Górnym pozwolił nam poznać bliżej kultury i tradycje innych narodowości. Na-

uczyliśmy się wiele o zwyczajach i kulinariach uczestniczących krajów. Będziemy długo pamiętać szalonych, 

wesołych, energicznych i kreatywnych reprezentantów Armenii, Białorusi, Grecji, Gruzji, Rumunii i Włoch.  
KZ 

Twórcza inicjatywa młodzieży  

Między 19, a 26 października 2013r. odbył się projekt pt. „twórcza inicjatywa młodzieży”, polegającym na 

wymianie między uczniami liceów w Smoleńsku i z Warszawy. W tegorocznej edycji po raz pierwszy brały udział 

uczennice naszej szkoły. Wymiana miała na celu integrację uczniów obu krajów, naukę języka rosyjskiego i polskiego, 

pokazanie naszym gościom Polski i udział w zajęciach artystycznych. Projekt rozpoczął się w sobotę  w Warszawie ofi-

cjalnym obiadem i wzajemnym zapoznaniem się. W niedzielę uczniowie warszawskich i smoleńskich szkół wybrali się 

wspólnie do „Centrum Nauki Kopernik”, a następnie na dalsze zwiedzanie Warszawy. Kolejnym punktem projektu była 

pięciodniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego.  

Podczas tej wycieczki młodzież z naszych szkół oprócz zwiedzania miast takich jak Kazimierz Dolny, Janowiec, Sando-

mierz czy Nałęczów, brała czynny udział w zajęciach artystycznych. Jedne z nich miały na celu wydobycie z nas pozy-

tywnych i negatywnych emocji i przelaniu ich na kartkę. Podczas pleneru malarskiego przedstawialiśmy wybraną pano-

ramę Kazimierza. Zajęcia fotograficzne polegały na analizie wykonanych zdjęć i niwelowanie popełnianych błędów. 

Naszym zadaniem było wykonanie zdjęć z zastosowaniem zdobytej wiedzy. W tym celu wszyscy wybraliśmy się na ry-

nek i w okolice Kazimierza Dolnego, gdzie podziwialiśmy przepiękną architekturę w staropolskim stylu idealnie kompo-

nującą się z przyrodą. Zwieńczeniem naszej pracy będzie wystawa w jednej z warszawskich galerii. Najwięcej radości 

sprawiały nam jednak zajęcia integracyjne takie jak: śpiewanie rosyjskich oraz polskich piosenek, uczenie się słownictwa 

przydatnego w życiu codziennym, a także rozmowy o naszych tradycjach. Pomogło nam to poznać rosyjską kulturę  

i zwyczaje, a przede wszystkim podszkolić język. 

 „Podczas tej wymiany bardzo się ze sobą zżyliśmy, zarówno z młodzieżą z Zośki jak i naszymi sąsiadami ze Smoleń-

ska..” – opowiadają uczniowie naszej szkoły którzy wzięli udział w wymianie – „.. ciężko było nam się rozstać. Wszyst-

kie zajęcia integracyjne, wycieczki oraz chwile spędzone razem na pewno poprawiły nasze umiejętności językowe, jak 

również zbliżyły nas do siebie. Do kwietniowej wizyty w Smoleńsku jeszcze trochę czasu, ale na szczęście mamy stały 

kontakt z naszymi rosyjskimi rówieśnikami przez internet oraz listy.” „Moje nastawienie oraz opinia na temat ludzi  

z tego kraju diametralnie się zmieniła. Rosjanie są niesamowicie gościnnymi oraz pełnymi empatii ludźmi, z którymi 

naprawdę miło spędza się czas. Aż mi głupio, że wcześniej miałam o nich zupełnie inne zdanie. Polityka polityką, ale 

ludzie są naprawdę fantastyczni!” – wtrąca jedna z uczestniczek wymiany. 
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Podsumowując: jesteśmy dumni, że mimo wszystkich problemów językowych dogadywaliśmy się z naszymi zagra-

nicznymi koleżankami i kolegami. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie, tym razem w Smoleńsku. 

 

Tomasz Bartczak 

Wśród nas są 

talenty  

(często ukryte) 

Bajka 
 

Nie opuszczaj mnie 

Przynajmniej w tym bajkowym śnie 

Wiem, że to sen, a nie jawa 

Lecz może gdy trochę dłużej potrwa to ziści się 

 

Nie opuszczaj mnie 

Przynajmniej w tym bajkowym śnie 

Zostańmy tu razem 

Nareszcie odnajdziemy się 

 

 

Nie opuszczaj mnie 

Przynajmniej w tym bajkowym śnie 

Niech bajka dłużej trwa 

Całą noc tylko ty i ja 

 

 

Angelika Cecelak, kl. 2c 
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Opowiadanie 

 

A wszystko zaczęło się gdy zapomniałam z domu komórki. Teraz wspominając tamtą chwilę, gdy 
uzmysłowiłam sobie, że nie mam jej przy sobie i muszę po nią wrócić do mieszkania byłam głupia. 
Da się przeżyć dzień bez telefonu, to nie koniec świata, teraz to wiem, ale wtedy, nawet nie pomy-
ślałam o możliwości nie posiadania jej w ciągu całego dnia na uczelni. W przeszłości ludzie mogli się 
bez niej obejść, pisząc listy, podróżując do siebie tygodniami, aby tylko przekazać jakąś ważną infor-
mację i każdy miał czas dla każdego. Teraz? Teraz mimo iż są telefony i można w każdej chwili poin-
formować znajomego gdzie się jest, nie ma czasu. Chociaż jest go tyle samo, to nie on się zmienił, 
tylko ludzie. I taka niestety jest brutalna prawda. Ale wracając do tematu. Wiedziałam że jeżeli nie 
wrócę po telefon to zanudzę się na wykładach z ekonomii, lecz jeżeli to zrobię nie zdążę na auto-
bus. Wybrałam drugą opcję plując sobie w brodę za własne roztrzepanie. Weszłam do swojego 
mieszkania – pomimo, że mam dopiero 19 lat i studiuję na pierwszym roku ekonomii, posiadam 
własne lokum w centrum Warszawy, w którym mieszkam sama i cenię sobie niezależność. Mieszka-
nie sprezentowali mi moi rodzice na 18 urodziny, którzy są po rozwodzie i każde z nich mieszka  
w innym zakątku świata: mama w Szwajcarii, a tato w Niemczech. Rozpieszczają mnie, nie powiem, 
że nie, ale wolą kupić mi prezent niż tak naprawdę ze mną porozmawiać. Czyja to wina? Nie wiem, 
nigdy zresztą nie czułam przemożnej chęci posiadania rodziców, którzy staliby mi nad głową i pilno-
wali każdego mojego kroku, oni zaś byli i są nadal skupieni na swoich karierach i zarabianiu pienię-
dzy, więc tak jest po prostu wygodniej i dla nich i dla mnie. Żyjemy w swego rodzaju symbiozie, a co 
jak każdy powinien wiedzieć z biologii jest ona niezbędna w środowisku. Położyłam klucze na ko-
modzie obok drzwi i wpadłam do swojej sypialni w poszukiwaniu zguby, w postaci telefonu. Spraw-
dziłam pod niezasłanym łóżkiem, w szafie, na komodzie, na biurku, na parapecie, w koszu, nie dało 
to jednak oczekiwanego rezultatu, więc skierowałam się w stronę łazienki. Przeszukałam kolejno 
kuchnię, salonik i drugą sypialnię i nadal nic. 

 Zrezygnowana padłam na kanapę - no to pięknie – spojrzałam na zegarek – jak nie wyjdę za 5 mi-
nut z domu to spóźnię się na kolejny autobus i wtedy mogę po prostu darować sobie dzisiejszy wy-
kład... 

Zastanawiacie się zapewne dlaczego nie mam własnego auta skoro moich rodziców na to stać? 
Otóż odpowiedź jest jedna. Nie ma na tym świecie człowieka, który wydałby mi prawko, po prostu 
nie ma i już.  

Nagle usłyszałam dźwięk telefonu wydobywający się jakby spode mnie, osłupiałam i zrobiłam face-
palm. 

- Tu jesteś draniu! - powiedziałam wyjmując telefon spod wgłębienia w kanapie i szybko wybiegłam 
z domu, uprzednio jeszcze raz spoglądając w lustro i zamykając drzwi. 
Biegłam na przystanek jak szalona, w oddali zamajaczył mi mój autobus, rozejrzałam się po ulicy  
i zaczęłam ponowny bieg tym razem przez pasy – nigdy tego nie róbcie! 
W trakcie spojrzałam na telefon i sms, który dostałam, był od mojego, z braku innego słowa, chło-
paka Franka 
- Hej, widzimy się dzisiaj? - Boże jaka ja byłam głupia 
Nadal będąc na pasach usłyszałam szum, pisk opon, spojrzałam w kierunku tego hałasu. Pędził na 
mnie osobowy mercedes z zawrotną prędkością, dojrzałam w odległości 5 - u metrów, zanim miał 



Str. 9 GRUDZIEŃ 2013 

  

we mnie uderzyć. Zamachnęłam się ręką, czekając na uderzenie i zastygłam. Nic nie czułam 
- Hmm czy to tak wygląda umieranie... - otworzyłam oczy, nadal byłam na środku ulicy, tylko auto, któ-
re na mnie jechało gdzieś zniknęło, gdzieś to znaczy mam na myśli, że było daleko od mnie. Stałam jak 
zaczarowana, szczęka mi opadła. 
- O rzesz w mordę - nagle jestem otoczona przez ludzi, którzy pytają czy nic mi nie jest, nie mogłam  
w to uwierzyć, w jednej sekundzie przygotowuję się na śmierć poprzez potrącenie, a w drugiej patrzę 
jak kierowca samochodu wyczołguje się z niego i podbiega do mnie, przekonany, że mnie potrącił. 
- Przepraszam, naprawdę cię nie widziałem - mówi – Nic ci nie jest, nie wiem jak to się stało, już dzwo-
nię na pogotowie, nie ruszaj się z miejsca – jest blady jak ściana, ale wyraźnie mu ulżyło gdy zobaczył, 
że nie mam żadnych krwawych śladów na moim ciele. 
- Halo pogotowie - słyszę - chciałem zawiadomić o wypadku na ulicy Lazurowej przy przystanku... - by-
łam w szoku reszta słów była dla mnie jak jeden wielki bełkot czułam, że zaraz zemdleję, zanim odpły-
nęłam usłyszałam jeszcze pytanie. 
- Jak masz na imię? 
- Lena. Lena Zawadzka. - i odpłynęłam. 
 
 
Obudził mnie harmider przy moim łóżku szpitalnym. Lekarze o coś się kłócili z jakimiś przerośniętymi 
typami spod ciemnej gwiazdy, po chwili usłyszałam huk, jęk i nagły przytłumiony odgłos uderzania 
worka o podłogę. Chciałam otworzyć oczy, ale byłam chyba na jakieś morfinie, ponieważ po chwili po-
czułam jakbym fruwała, jakby coś mnie unosiło w powietrzu. 
- Mieliśmy nie zostawiać bałaganu – usłyszałam głęboki głos przy moim uchu. 
- To nie jest bałagan, to było niezbędne, inaczej nigdy byśmy jej stąd nie wyciągnęli – odpowiedział 
drugi nieco szorstki głos – poza tym, gdybyśmy tego nie zrobili, prędzej czy później odkryliby, że coś 
jest nie tak lub co gorsza tamci by ją znaleźli. 

- Chyba masz rację, ale i tak uważam że ogłuszanie lekarzy było niewłaściwe. 
- Gdybym tego nie zrobił nie wypuściliby jej – odpowiedział mu zirytowany już głos 
Poczułam jak ktoś otwiera drzwi i sadza mnie na siedzeniu, nie wiem co mi dali ci lekarze, ale czułam, 
że coś jest bardzo nie tak z tym, że ktoś wynosi mnie ze szpitala, a ja nic nie mogę z tym zrobić bo nie 
mogę nawet poruszyć ręką. Przymrużyłam oczy i spojrzałam w bok prosto w ciemne oczy jakiegoś face-
ta 
- nie denerwuj się nic ci nie zrobimy, musisz tylko zachować spokój dopóki nie dojedziemy do celu – 
wytrzeszczyłam oczy, ostatkiem sił, ja mam zachować spokój? Ktoś mnie porywa ze szpitala, a ja mam 
być spokojna, no to już naprawdę przechodzi jakieś granice … Chciałam powiedzieć żeby się ode mnie 
odczepili i natychmiast mnie puścili bo nic im po mnie, prócz okupu od rodziców, który mogli wytargo-
wać wysoki, ale tego już im mówić nie musiałam, kiedy coś mnie zakuło i na nowo poczułam się senna, 
zdołałam wykrztusić tylko: 

- Ja nic nie zrobiłam – w moich uszach tak to zabrzmiało, a co usłyszeli oni, tego już nie wiem. Znowu 
ogarnęła mnie ciemność.  

 

ciąg dalszy nastąpi …. 

 

Angelika Cecelak, kl. 2c 
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ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ 

www.zoska.waw.pl/gazetka  

Hejka! Idą Święta... Choinki czas tuż, tuż... Suto zastawiony stół... Ale czym.? 

Wedle tradycji powinniśmy na Wigilię przygotować 12 świątecznych potraw...  

a więc: 

1. Barszcz czerwony z uszkami, 
2. Zupa grzybowa z łazankami, 
3. Pierogi z kapustą i grzybami, 
4. Kapusta z grzybami, 
5. Karp smażony, 
6. Karp w galarecie, 
7. Ryba po grecku, 
8. Śledź w różnych odmianach, ( z jabłkami, w oleju, po tatarsku, pod pierzyn-
ką), 
9. Kutia, 
10. Kompot z suszu, 
11. Piernik, 
12. Racuszki babcinej receptury. 
 

Podam Wam przepis na genialnego śledzia pod pierzynką. 

Składniki: 
∗ śledzie matjas 6 szt. (w oleju) 
 
∗ jajka 6 szt. 
 
∗ cebula 2 szt. 
 
∗ ser żółty 15 dag 
 
∗ ogórki kiszone 5 szt. 
 
∗ kwaśne jabłko 1 szt. 
 
∗ majonez 

Czas przygotowania :około 30 min. 
 
1. Śledzie pokroić w 2-3 cm kawałeczki. Ułożyć na dnie półmiska. 
2. Poszatkować cebulę w drobną kostkę. Jeżeli cebula jest bardzo piekąca,            
przelać ją wrzątkiem. Ułożyć na śledziu. 
3. Ogórki kiszone obrać i pokroić w kostkę 0,5 na 0,5 cm. Ułożyć na cebuli. 
4. Jabłko obrać i zetrzeć na tarce o średnich oczkach. Tartym jabłkiem posy-
pać ogórka. 
5. Na wierchu rozprowadzić majonez. Ilość według uznania.  
6. Ugotować jajka na twardo, obrać i pokroić w kostkę. Ułożyć na warstwie 
majonezu. 
7. Zetrzeć ser na tarce o drobnych oczkach i posypać jajka. 
8. Sam wierch posypać szczyptą soli i pieprzu. 
9. Zostawić na noc w lodówce, aby mogła się przegryźć. 

Podam Wam również przepis na moje domowej roboty racuszki  

Składniki: 
5 szklanek mąki 
4 jaja 
3 szklanki mleka 
4 łyżki cukru 
6 dag drożdży 
sól 
olej do smażenia 

1.  Drożdże kruszymy i zalewamy letnim mlekiem. Zasypujemy je około 100 g mąki. Mieszamy i odstawiamy 
rozczyn na 10 minut.  
 
2. W osobnym naczyniu ubijamy najpierw białka ze szczyptą soli. Po czym dodajemy do białek cukier, ciągle 
miksując. W ubite na sztywno białka musimy wmiksować żółtka. Odstawiamy je na bok.  
 
3. Jak tylko drożdże się poruszą, łączymy je z ubitymi jajkami. Po czym bardzo powoli wsypujemy resztę mąki. 
I obserwujemy konsystencję ciasta. Nie powinno być zbyt gęste. Raczej nieco rzadsze, by nasze racuchy były 
lekkie i pulchne, a nie zbite.  
 
4. Wyrabiamy ciasto ręką około 4-5 minut, bardzo energicznie. Powinno być dość elastyczne i gład-
kie. Odstawiamy pod przykryciem do wyrośnięcia w ciepłe miejsce aż ciasto  podwoi objętość (ok. 45 minut do 
godziny).  
 
5. Rozgrzewamy olej na dosyć dużej patelni i zmniejszamy płomień do średniego. Tłuszcz nie może być zbyt 
gorący, aby racuchy się dokładnie przepiekły w środku. Łyżką nabieramy ciasto i kładziemy równo na patelni. 
Smażymy z obu stron. 
 
6. Racuchy układamy na półmisku piętrowo, posypując poszczególne warstwy cukrem pudrem. 
 

Patrycja Papaj, kl. 3c  


