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Zakończenie roku szkolnego … 

Już wkrótce uczniowie klas trzecich 
kończą szkołę. Dla niektórych z nich 
będzie to ostatni raz gdy mogą prze-
kroczyć jej próg jeszcze jako jej ucznio-
wie. Wielu moich kolegów i koleżanek 
w tym dniu – 25 kwietnia br. kończy 
naukę licealną i rozchodzi się każde  
w swoją stronę. 
Wiele osób, czy to nauczyciele, rodzi-
ce, przyjaciele, mówią i tłumaczą im 
wszystkim i każdemu z osobna, że koń-
czą jeden, a rozpoczynają kolejny no-
wy etap swego życia. Zgodzę się z tymi 
słowami lecz nie do końca. Ponieważ 
nie tyko kończąc szkołę zaczynamy coś 
nowego. Są różne sytuacje, które zmu-
szają nas aby zacząć coś od nowa, czy 
to zerwanie z chłopakiem (zawód mi-
łosny), choroba, czy wreszcie czyjaś 
śmierć.  

Popełniamy błędy i będziemy je popeł-
niać, czy tego chcemy, czy nie. Mój 
przyjaciel powiedział mi co niedawno 
usłyszał od swojej mamy, a mianowi-
cie: "Ucz się synu, ale nie na swoich 
lecz na cudzych błędach". I ja wszyst-
kim życzę, aby tych błędów robili jak 
najmniej. Chociaż jesteśmy młodzi  
i wydaje się nam, że mamy czas, aby je 
naprawić, to tak naprawdę możemy 
tego czasu nie mieć. Każdy pójdzie 
wybraną przez siebie drogą do swojej 
wymarzonej przyszłości. I tak powinno 
być. Nie możemy oglądać się na in-
nych, na tych, którzy nas spowalniają 
lub na tych lepszych. Bo każdy jest 
inny. Wyjątkowy. I każdy z nas powi-
nien robić to, w czym czuje się dobrze, 
a nie to, w czym chętnie widzieliby go 
jego rodzice, rodzina, społeczeństwo. 

Podejmując decyzje teraz, sami kształ-
tujemy naszą przyszłość, tak samo jak 
ludzie, z którymi mamy w życiu kon-
takt kształtują nas samych. 
Odchodząc z tej szkoły pamiętajcie  
o swoich koleżankach i kolegach by po 
roku sytuacja, w której nie powiemy 
sobie nawet cześć, przechodząc ulicą, 
nie miała miejsca. Pamiętajcie też  
o swoich marzeniach, ponieważ czło-
wiek czy to młody, czy stary, wykształ-
cony czy też nie, bez marzeń jest pu-
sty. 

Wszystkim tegorocznym maturzystom 
życzę zdanej matury, dostania się na 
wymarzoną uczelnię i udanych waka-
cji, jedynych w swoim rodzaju. Tylko 
ten jeden raz macie aż cztery miesiące 
wolnego. 

Angelika Cecelak, kl. 2c 

Radosnych Świąt Wielkanocnych,  

smacznego jajka, 

mokrego Śmigusa Dyngusa 

życzy redakcja gazetki  



Str. 2 ŚWIAT WG ZOŚKI 

 

 

23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
 

Z tego też względu zamieszczamy poniżej artykuł Dariusza Pawlickiego. Jeśli sprawi on, że część z Was sięgnie po książ-
kę, będzie to nasz mały sukces. Miłej lektury! 

 

 

O książkach i ich (nie)czytaniu 

 

O zainteresowanie w czasie przeznaczonym na rozrywkę rywalizują z książką liczni konkurenci. Rezultat jest 
taki, że coraz mniej ludzi czyta książki. Problem nie sprowadza się jednak wyłącznie do nieczytania. 

 

(…) Informację, że książka symbolizuje, na przykład, uczoność, wiedzę, mądrość, każdy, kto usłyszy ją po raz 
pierwszy, najpewniej przyjmie do wiadomości bez zdziwienia. Uzna to może nawet za oczywistość. Ale prawdopodob-
nie zareaguje inaczej, gdy się dowie, że jest ona także symbolem między innymi całości Wszechświata; 

 

dociekania prawdy, 

 

wiedzy transcendentnej, wiedzy tajemnej; magii, historii, sztuki; prawa, Biblii, Ewangelii, dziesięciorga przykazań, zbio-
ru praw; rady, godności, sprawiedliwości, cnót, melancholii, ucieczki od rzeczywistości; wolnego czasu spędzanego  
w spokoju. 

 Spośród symbolicznych znaczeń książki najbardziej interesuje mnie, ze względu na tematykę niniejszego eseju, 
z jednej strony mądrość i wiedza, a z drugiej – ucieczka od rzeczywistości i wolny czas spędzany w spokoju. Stanowią 
one bowiem, według mnie, kwintesencję „książkości”, czyli duchowości, jaka zawarta jest w specyficznym przedmiocie, 
którym jest książka. Na jego postać, czyli formę, składa się zadrukowany papier, jak też oprawa. Z tym że elementy 
sprawiające, iż książka jest także czymś bardzo fizycznym, od kilku dziesiątych lat odgrywają coraz mniejszą rolę. Owa 
„coraz mniejsza rola” objawia się w postaci papieru makulaturowego i miękkiej okładki, te elementy są jedynie nie-
zbędnymi dodatkami (gdyby ich nie było, nie można by mówić o książce). A wszystko po to, aby książka była jak najtań-
sza. To zaś skutkuje tym, że żywot książki współczesnej jest krótki. A jeśli powstaniu jakiejś pozycji towarzyszą obecnie 
dodatkowe zabiegi sprawiające, że od strony edytorskiej wyrasta ona ponad przeciętność, używa się wobec niej okre-
ślenia: sztuka książki (…). 

 Z książką wiąże się ciepło i światło. Lektura dostarcza bowiem ciepła i światła, które można nazwać wewnętrz-
nymi. Natomiast źródłem ciepła dosłownego, rzeczywistego, bardzo wskazanego przy lekturze w chłodne dni jest kalo-
ryfer, rzadziej ogień płonący na kominku bądź za żeliwnymi drzwiczkami pieca (spalaniu drew, także węgla, mogą towa-
rzyszyć trzaski, syki). Zaś oświetlenia niezbędnego do tego, żeby widzieć litery, dostarcza żarówka zaopatrzona w klosz, 
w razie problemów z elektrycznością – świeczka, lampa naftowa. Zimą przybywa powodów, aby czas spędzać z książką. 
Nie bez przyczyny poeta angielski John Betjeman, zarabiający na życie jako krytyk literacki, tak napisał na ten temat: 

 „Zima to pora, gdy czuję, że mogę pogrążyć się w lekturze tego, co lubię, zamiast tego, co powinienem prze-
czytać”. 

 Źródła ciepła wypełniającego pomieszczenia, w których odbywa się kontakt z książką, są obecnie zdecydowa-
nie inne niż w epokach minionych, lecz wspomnienia związane z tymi dawnymi wciąż są żywe, powracają do nas. I od-
noszą się właśnie do czasów sprzed epoki książki drukowanej. Są więc bardzo odległe. Odwołują się bowiem do prasta-
rego zwyczaju opowiadania historii o zmroku, gdy paliło się ognisko albo drwa na kominku. Snucie opowieści nabierało 
szczególnej intensywności właśnie zimą. Przerwa w pracach rolnych, a co za tym idzie, zdecydowanie więcej wolnego 
czasu i potrzeba jego zagospodarowania sprzyjały takiej formie spędzania wieczorów. W epoce otwartego ognia słu-
chaniu opowieści towarzyszyły intrygujące cienie rzucane na ściany przez drgające, ruchliwe języki ognia. Stanowiły 
one rodzaj żywej scenografii. Zaś rozmaite dźwięki towarzyszące spalaniu się drew czy chrustu dostarczały dodatko-
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wych efektów. Dodatkowych, gdyż za te główne była odpowiedzialna osoba opowiadająca. Niejednokrotnie te witalne  
i dźwiękowe efekty stawały się wręcz dopełnieniem 

 

opowiadanych historii, 

 

szczególnie tych grozy. Pobudzały bowiem, i to bardzo skutecznie, wyobraźnię. To, że obecnie snucie opowieści jest 
czymś niezmiernie rzadkim, przynajmniej na Zachodzie, to wynik ekspansji chociażby telewizji. Mając na uwadze książki 
jako takie, możliwe jest nawiązanie swoistego kontaktu z poprzednimi pokoleniami, w tym wypadku czytelniczymi. 
Szczególnie wtedy, kiedy ma się do czynienia z książkami wydanymi we wcześniejszych epokach (ze względu na ich 
trwałość będącą wynikiem solidnego wykonania i użycia odpowiednich materiałów). Przodującą rolę w tym kontakcie 
odgrywa samo czytanie: czytanie słów, zdań, z którymi zaznajamiali się nasi poprzednicy. Ale ważne jest też przekłada-
nie kartek dotykanych przez nich. W niektórych egzemplarzach można natrafić na konkretne, bardzo wymowne ślady 
świadczące o ich wcześniejszych użytkownikach. Mogą to być ekslibrisy lub nazwiska właściciela/właścicieli, glosy napi-
sane na marginesach bądź pomiędzy wierszami, akapity lub zdania podkreślone albo obwiedzione ołówkiem. Dwa 
ostatnie z tych śladów można nazwać intelektualnymi (dla wielu będą niepożądanymi ingerencjami w tekst). Pozwalają 
one sformułować, bardzo ogólne, ale jednak, jakieś wnioski na temat poprzednich czytelników, którzy zostali zaintrygo-
wani konkretnymi myślami. 

 Bohaterka filmu „84 Charing Cross Road”, mieszkająca w Nowym Jorku pisarka (do zamawiania książek w kon-
kretnym antykwariacie londyńskim skłaniają ją między innymi przystępne ceny, bogactwo oferowanych do sprzedaży 
tytułów, ich poziom edytorski) w starych książkach lubi i to, że bardzo często otwierają się w konkretnych miejscach.  
I miło jest jej, gdy stwierdza, że ich poprzedni właściciele szczególnie lubili jakieś fragmenty, które przyciągają i jej uwa-
gę. 

 

 

* * * 

 

 Wielu współczesnych zerwało kontakt z książką drukowaną; świadomie bądź nie. W ich przypadku książka  
w roli środka służącego poznawaniu świata została zupełnie zastąpiona przez telewizor bądź komputer; bardzo często 
przez oba te urządzenia. 

 Telewizor to obraz i dźwięk, a komputer to jeszcze dodatkowo słowo pisane. I tak jak książka oba te urządze-
nia stanowią narzędzia służące zdobywaniu wiedzy, jak i rozrywce. I jeśli chodzi o skuteczność, są równorzędne (do 
czego poszczególni ludzie wykorzystają te możliwości, to już inna sprawa). Stawianie każdej książki na piedestale jako 
najznakomitszego narzędzia jest nadużyciem. Należy bowiem pamiętać o książkach zawierających idee, które, gdy zo-
stały wprowadzone w życie, sprowadziły na pewne grupy ludzi, nieważne jak liczne, nieszczęście czy wręcz śmierć. 

 Książki oczywiście nie są niczemu winne. Winę ponoszą konkretni ludzie (w mniejszym stopniu autorzy, w du-
żo większym stopniu ci, którzy zaczęli wprowadzać w życie ich niebezpieczne pomysły). 

 Tym, czym książka góruje nad innymi mediami/środkami/urządzeniami, jest korzystny 

 

wpływ na wyobraźnię. 

 

 Czytelnik musi ją bowiem zaprząc do „pracy”, gdy ma na przykład do czynienie z opisami bohaterów jakiejś 
powieści. Skazany jest na nią również wtedy, kiedy książka opatrzona jest ilustracjami. Są one bowiem jedynie jakby 
szablonami, które należy wypełnić. Dopiero bogata wyobraźnia pozwoli stworzyć pełne obrazy, pojawiające się każdo-
razowo, gdy wzrok będzie napotykał, przykładowo, imiona bohaterów. Natomiast obraz, jaki będzie pojawiał się na 
ekranie tego czy innego urządzenia, podawany jest na tacy, za każdym razem będzie sprowadzał wyobraźnię w stan 
uśpienia. Może nawet będzie prowadził ją do powolnego bądź szybkiego uwiądu. 
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 Książka ma jeszcze inne plusy. Zacznę od jej, że tak powiem, poręcznej fizyczności (opasłe tomiska stanowią 
marginalne zjawisko). Sprawia ona, że z książką w rękach można zasiąść w wygodnym fotelu, jak i na przydrożnym ka-
mieniu. Będąc pogrążonym w lekturze, nie tylko zdobywamy wiedzę bądź przeżywamy ucieczkę od rzeczywistości, ale 
także smakujemy czas spędzany w spokoju. Wtedy również, zupełnie bezwiednie, bez żadnego wysiłku, nawiązujemy 
kontakt z tymi wszystkimi użytkownikami książek, którzy żyli przed nami. I wykonywali te same, wspomniane już, czyn-
ności, co my (niejednokrotnie czytali te same utwory). Uczestniczymy wtedy w swoistym misterium. Natomiast zasia-
dając przed telewizorem lub ekranem komputera, zrywamy więzi z tamtym światem i z tamtymi ludźmi. I czynimy to 
nieświadomie. Z tych związków mało kto zdaje sobie bowiem sprawę. A gdy jest jednak inaczej, to uznaje, że są one 
zupełni nieistotne. 

 Więzi łączące obecnych użytkowników telewizorów i komputerów z tymi, którzy należeć będą do przyszłych 
pokoleń, najprawdopodobniej nie powstaną. A mówiąc dokładnie – nie zdążą się nawiązać, gdyż pogoń za nowinkami 
technicznymi sprawi, że stosunkowo szybko oba te urządzenia zostaną zastąpione jakimiś nowszymi. 

 Człowiek spędzający życie pośród książek, jedynie z nich czerpiący wiedzę o otaczającym go świecie, czyli przy-
słowiowy mól książkowy, w żadnym razie nie powinien być ideałem. Życie tylko w pewnym stopniu jest bowiem tożsa-
me z zawartością książek (także z programami telewizyjnym, filmami, grami komputerowymi itd.). Choćby dlatego, że 
po prostu jest czymś innym. Z tej choćby racji, że wielu jego przejawów nie sposób zawrzeć w słowach, także w obra-
zach (z uwzględnieniem ruchomych). Dlatego jak najbardziej wskazane jest osiągnięcie równowagi pomiędzy światem 
wręcz zapchanym/przepełnionym książkami a światem ich pozbawionym. Albowiem życie wyimaginowanych bohate-
rów można wielokrotnie przeżywać za sprawą zadrukowanych stron, a własne (tu i teraz) jeden, jedyny raz. Z tym, że  
o ile jedna skrajność, ta uosabiana przez wspomnianego mola książkowego, jest bardzo rzadko obserwowana, to druga, 
reprezentowana przez człowieka, którego ręce i oczy nie mają kontaktu z książką, jest powszechnym zjawiskiem. Nie-
stety! 

 

Dariusz Pawlicki 
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„Złodziejka książek”,  

historia dziewczynki, która kochała słowa.  

Książka pt. "Złodziejka książek" australijskiego pisarza 

Markusa Zusaka zyskała spory rozgłos na świecie i do 

tej pory znajduje się na liście najlepiej sprzedających 

się książek dla dzieci i młodzieży "New York Timesa". 

Akcja powieści rozgrywa się w hitlerowskich Niem-

czech. Narratorem powieści jest Śmierć, to ona 

wprowadza nas w historię, opowiadając o życiu głów-

nej bohaterki 10-letniej Liesel Maminger.  

Historia zawarta w książce toczy się przed i w czasie 

trwania II wojny światowej. Liesel Meminger pozna-

jemy w przeddzień wybuchu II wojny światowej.  

W obliczu zagrożenia, matka dziewczynki zdecydo-

wała się oddać ją wraz z młodszym braciszkiem pod 

opiekę rodzinie zastępczej, mieszkającej w Molching. 

W czasie podróży pociągiem umiera brat Liesel. Od 

tej pory śmierć towarzyszy Liesel na każdym kroku - 

nie zawsze się ujawnia, ale dotyka każdego jej dnia. 

Chłopiec zostaje pochowany na najbliższej stacji. Na 

pogrzebie brata jest Liesel, jej matka oraz dwóch gra-

barzy. To właśnie wtedy dziewczynka kradnie pierw-

sza książkę „Podręcznik grabarza". W końcu przyby-

wa na Himmelstrasse do domu Hansa i Rosy Huber-

mannów, swoich nowych rodziców. Dziewczynka mu-

si oswoić się z nową rodziną. Matka jest szorstka  

i wyjątkowo wulgarna. Ojciec to pogodny człowiek  

o przyjaznym charakterze. To pod jego czujnym 

okiem, dziewczynka uczy się czytać. Z czasem czyta-

nie staje się dla Liesel nie tylko hobby, ale sposobem 

na nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem  

i oswojenie wojennej traumy. W nowej okolicy po-

znaje również Rudego Steinera, który zostaje jej przy-

jacielem. Razem zaczynają kraść, razem śmieją się  

i płaczą. Dzielą się ze sobą każdym wesołym i smut-

nym zdarzeniem. Jednak przede wszystkim – wspie-

rają się, pomagają i ufają sobie bezgranicznie. Kiedy 

pod dach Hubermannów trafia Żyd Max los Liesel 

ponownie zmienia się. Odgrywa on ważną rolę w jej 

życiu. Stopniowo Maxa i Lisel zaczyna łączyć przyjaźń, 

zarówno do siebie nawzajem, jak także miłość do 

literatury. Na swoje urodziny Liesel otrzymuje od 

Maxa w prezencie „Mein Kampf“. Wcześniej zamalo-

wał jednak wszystkie strony książki na biało, by 

dziewczynka mogła zapisać je od nowa. Dziewczynka 

zapełnia kartki swoją historią. Wszystko zmienia się 

po 51 urodzinach Hitlera. Hans trafia do wojska, Max 

odchodzi i trafia do obozu. Dziewczynka zostaje sama 

z Rosą, która po wyjeździe męża zmienia się o 180 

stopni. Jest także Rudy, który ma także ciężką sytu-

ację. Ciągłe naloty bombowe zmuszają mieszkańców 

Molching do przebywania w schronach. Podczas jed-

nego z nich całe miasteczko zostaje zniszczone,  

a mieszkańcy zginęli. Przeżyła tylko jedna osoba - 

złodziejka książek, która znów została sama. Lisel 

Meminger dożyła sędziwego wieku, daleko od Mol-

ching i od Himmelstrasee. Zmarła na przedmieściach 

Sydney. 

Forma książki także zaskakuje. Mark Zusak postawił 

na prostotę języka, którą zrównoważył interesującą 

formą. Płynność fabuły jest zaburzona przez rozmaite 

wstawki. Czy to ilustrowaną książką pewnego żydow-

skiego bohatera, czy też komentarzami samego nar-

ratora, który co jakiś czas czuje się w obowiązku, by 

coś wyjaśnić lub dopowiedzieć. Pisarz nie buduje  

w „Złodziejce książek" napięcia w sposób tradycyjny. 

Wiele zdarzeń, które dopiero nastąpią, uprzedza sze-

rokim komentarzem wiele stron wcześniej. W końcu, 

jak tłumaczy narrator, niczym nie może nas przecież 

zaskoczyć – nawet śmiercią. 

Mówi się, że w życiu jest czas na śmiech i czas na łzy. 

W tej powieści spotka się i jedno, i drugie. Myślę, że 

to powieść dla każdego, kto znajdzie chociaż odrobi-

nę czasu by zagłębić się w świat złodziejki książek. 

Mimo iż „Złodziejka książek” gości na półkach pol-

skich księgarń od 2011 roku, o jej istnieniu dowie-

działam się gdy do kin wchodził film na podstawie tej 

właśnie książki. Dzisiaj, będąc świeżo po lekturze po-

wieści Markusa Zusaka, stwierdzam, że długo nie wy-

baczę sobie tego, że tak długo zwlekałam z przeczyta-

niem jej.  

Weronika Gawrońska, kl. 3c 
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 Wśród nas są 

talenty  

(często ukryte) 

 
 
„Lepszy świat” 
 
Rajski ptak przelatuje nad mleczną rzeką. 
Mroki rozpierzchły się w świetle dnia. 
Niebo jest tak błękitne, jakby chciało pochłonąć świat. 
Gwiazdy tak odległe i bliskie…. są piękne… 
Słońce wesoło wygląda zza chmur, 
Wypasa swe promienie na soczyście zielonej trawie. 
A one są jak dzieci, wesoło tańczą na pajęczynie. 
 
A jednak coś psuje ten obraz. 
Czy to brudny zaułek? 
Smutny, szary blok w „Raju”? 
Obszarpane, niedomyte, głodne dzieci przy trzepaku? 
Czy to może  wygłodzony pies z chorą łapą? 
A może ci dwaj, 
co ukradli torebkę staruszce? 
Co tu jest nie tak? 
 
Już wiem! 
(Nagłe olśnienie!) 
Nie ma idealnego raju. 
Ale wszędzie on jest, rozbity w cząstkach, 
Jakby Bóg grał z nami w puzzle. 
 
 

April 

Tęsknię za Tobą jak nikt 
 
Jak nigdy tęsknię za Tobą codziennie 
wszystkie dni spędzone z Tobą były bezcenne 
te zabawy bez Ciebie to już nie to samo 
myślę o Tobie za każdym razem budząc się rano 
bardzo chciałbym skrócić już ten czas 
byś na tę chwilę znalazła się wśród nas 
momentami brakuje mi Twojego przytulenia 
zapachu Twoich perfum i cudnego spojrzenia  
pisząc tę piosenkę ciągle myślę o Tobie 
wiem że to niewiele ale dla Ciebie to robię  
spełnię najskrytsze z Twoich marzeń  
wszystko bym zrobił, wskoczyłbym w ogień 
Dla Ciebie nigdy się nie poddam 
za jedno przytulenie wszystko oddam 
musisz wiedzieć że będę zawsze Ci oddany 
ten który Cię zrani będzie srogo ukarany 
na koniec dnia żałuje że Cię nie ma 
chwilę myślę i zapada noc ciemna 
czasami pojawiasz się w moich snach 
dzięki temu nie myślę o dawnych ranach  

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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zagoiły się na dobre ale blizny zostały 
myśli o Tobie od razu je zamazały  
jak czar prysły dawne wspomnienia  
dzięki Tobie pojawiły się nowe marzenia 
teraz dążę do tego aby je spełnić 
na tę chwilę nie zostało mi nic jak tylko tęsknić 

 

tyle rzeczy jeszcze chciałbym z Tobą spełnić  

przy tym żadnego błędu nigdy nie popełnić  

chciałbym byś na zawsze w mym życiu została  

wspólnie ze mną przeszkody pokonywała 

jeśli będziesz na zawsze w moim życiu  

będę lepiej siebie widział w lustrzanym odbiciu  

wspólnie będziemy w to lustro patrzyli  

i ze swojego życia nawzajem cieszyli 

czasem pojawią się kłody pod nogami  

wiem że nie będziemy przeskakiwać ich sami  

we dwoje możemy przenosić góry  

a nawet bez problemu wzbić się ponad chmury  

kiedy zacznie się deszcz Twoich łez  

nie zostawię Cię aż po swego życia kres  

za to że jesteś bardzo Ci dziękuję 

od Ciebie niczego w zamian nie oczekuję  

najważniejsze byś przy mnie była  

i nigdy w życiu mnie nie opuściła  

jak jeszcze nigdy zależy mi na Tobie 

bardziej niż kiedykolwiek na innej osobie  

więc wracaj do mnie szybko skarbie  

ponieważ życie jest bez Ciebie marne  

zawsze umilasz wszystkie moje sny 

nigdy nie zapomnę o kimś takim jak Ty… o kimś takim jak ty…. 
 

Andrzej Krapacz, kl. 2b 

Podziemia świątyni, której nie było 

 

Asirra powoli otwierała oczy. Ból promieniował od piersi na całe ciało. Jęknęła cicho, rozgląda-
jąc się. Nie widziała nic. Potrząsnęła głową, oszołomiona, szybko jednak poczuła, jak kiepski był 
to pomysł. Ból eksplodował i teraz miała wrażenie, jakby w jej czaszce tkwił topór. Tymczasem 
kształty powoli wyłaniały się z mroku, gdy wracała jej świadomość. Najpierw rozmazane, później 
coraz wyraźniejsze zarysy tunelu, tak bardzo podobnego do tego, w którym byli ostatnio. Próbo-
wała sobie przypomnieć, co się stało. Przed oczami jej wyobraźni stanął potężny smoczy rycerz, 
biegnący na nich z uniesionym już do ciosu dwuręcznym mieczem. Z drugiej strony wyłonili się 

kusznicy. Salwa, uderzenie, gwałtowny ból w piersi. 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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Tymczasem szli. A raczej ktoś, kto ją pojmał, szedł. Ona była ciągnięta po ziemi jak kukła, jak 
szmaciana laleczka, obijając się o posadzkę. Obejrzała się za siebie. Schody. Zaklęła szpetnie  
w myślach, widząc kilkanaście stopni tonących w mroku. Nie wiedziała, ile czasu minęło. Kevro-
sa razem z którym biegła, ciągnięto teraz po ziemi, tak jak i ją. Nie była tu sama. Myśl ta dawała 
niejaką pociechę, jednak odezwanie się do towarzysza przekraczało jej możliwości - przynajm-

niej w tej chwili. 
Usłyszała trzask drzwi, poczuła nagłe szarpnięcie. Ktoś poderwał ją w górę i zmusił, by usiadła. 
Trzymali mocno za jej ręce, nie pozwalając na poruszenie. Powiodła wokół spojrzeniem, chcąc 
wiedzieć tylko, gdzie jest. Zauważyła, że Kevrosa przypięli do pobliskiego stołu - leżał tam, bla-
dy, jego białą koszulę, wystającą spod zbroi, zdobiły teraz czerwone plamki. Sama skórznia nie 
wyglądała lepiej, poszarpana i pełna śladów krwi. Elf nie miał tarczy, ani swej broni - tak jak  

i ona. Musieli ich rozbrajać, choć nie pamiętała tego. 
Niedaleko stały najeżone kolcami fotele, klatki, stół z pasami do przytrzymywania rąk i nóg, 
wielkie koło... szarpnęła się lekko, ale trzymający ją ludzie nie pozwolili na dalsze protesty, cał-
kowicie ją unieruchamiając. Półprzytomna, usilnie starała się myśleć. Sala tortur... zabrali ich 

do sali tortur... 
- Przygotujcie ich. Zaraz się nimi zajmę - usłyszała. Głos był twardy, szorstki i dziwnie dźwięczą-
cy Podniosła nieco głowę, by spojrzeć na potężnego mężczyznę. Miał niemal dwa metry wzrostu, 

zbroję płytową i hełm, ze smoczymi skrzydłami po bokach, zakrywający całą twarz. 
Allimeno broń... smoczy rycerz... jęknęła w duchu, nie odzywała się jednak. Patrzyła na niego 
półprzytomnym wzrokiem, odwzajemniając jego płomieniste spojrzenie. Po chwili coś powie-
dział, tym razem jednak nie zrozumiała. Mówił w swym dziwnym, chrapliwym języku. Ktoś inny 
kręcił się przy stołach, wyjmując lśniące, wypolerowane i ostre jak brzytwa noże, a także powy-
ginane pręty, które po chwili wsunięto do ognia, buchającego w piecu obok. Jej wzrok zareje-
strował jeszcze jakieś bicze, czy raczej pejcze z hakami, po uderzeniu wyrywające zapewne ka-

wały mięsa... 

Wtem drzwi do tej komnaty otworzyły się z hukiem i Asirra odruchowo spojrzała na nowo 
przybyłego. A raczej nowo przybyłą - rozpoznała w niej Thalaanę, drugiego smoczego rycerza, 
nie nosiła ona hełmu i widać było po niej zmęczenie. Podeszła do swego towarzysza i wszczęła  
z nim dyskusję. Więźniowie nie mieli wątpliwości o co, a raczej o kogo rozgrywa się ta zacięta 
bitwa na argumenty, nawet jeśli język brzmiał dla nich obco, bowiem Thalaana co i rusz na nich 
spoglądała. W końcu najwyraźniej postawiła na swoim. Oboje zostali oswobodzeni z więzów na 
jej rozkaz, jednak nie byli w stanie utrzymać się samodzielnie na nogach. Widząc to Smoczyca 
podeszła, złapała ich w pasie, po czym zarzuciła ich sobie, po jednym na każde ramię, niczym 
worki z paszą, i wyszła. Szybko mijała korytarze, lecz Asirra już nie widziała, dokąd zmierzają. 

Wyczerpanie i rany dały o sobie znać. Zamknęła oczy i pozwoliła odpłynąć swojej świadomości. 

 

Poczuła nagłe uderzenie, gdy Thalaana zrzuciła ich z ramion na ziemię. Jęknęła z bólu - ledwo 
co zamknięte rany po postrzale znów się otworzyły, na zbroi dziewczyny po raz kolejny pojawiła 
się świeża krew. Ktoś do niej podbiegł, przyklęknął obok i podtrzymał jej głowę. Jak przez mgłę 
dostrzegła Sheri - Półelfka trzymała przy jej ustach małą buteleczkę z czerwonym, połyskującym 
płynem. Asirra znała ten środek. Miała szczerze dość eliksirów, marzyła o tym, by w końcu wró-
cić do łóżka na dłużej niż godzinę czy dwie. Przyjęła jednak niechętnie lek, wiedząc, że bez nie-
go niewiele będzie w stanie zrobić, po czym westchnęła, zaskoczona. Powinna już przyzwyczaić 
się do tego uczucia, przez ostatnie dwa dni ratowała się podobnymi specyfikami już parokrotnie. 
Czuła, jak energia przeszywa jej ciało, rany zamykają się, a mgła, przesłaniająca jej umysł, na-

reszcie ustępuje. Odetchnęła głębiej, z ulgą. 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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∗ Dzię... 
- Które z was jest magiem? - usłyszała pytanie, wypowiedziane zimnym, kobiecym głosem. Pod-
niosła wzrok, mimowolnie wiedząc, że te słowa są skierowane do niej. Do niej i Kevrosa, który  
w tej chwili był pojony eliksirem przez Miriah. Elfka dostrzegła na jej ciele ślady po rozległych 
poparzeniach i zadrżała. To nie mógł być zwykły ogień, pomyślała. Pytanie Smoczycy na kilka 

sekund zawisło w powietrzu, które nagle zrobiło się jakby ciężkie i duszne. 
- Ja, Thalaano - odparła w końcu Asirra. Wzrok, równie zimny co ton głosu przyszpilił Elfkę do 

podłogi. - Ja jestem magiem. 
- A więc to twoje zadanie, by nas stąd wydostać. Masz godzinę, później powrót do lochów będzie 

waszym najmniejszym zmartwieniem. 

Mimowolnie skinęła głową. Jak mogła odmówić? Rozmawiała ze Smokiem. 

- Ale... 

- Znasz jakiś sposób na wydostanie nas stąd? - warknęła kobieta. 
- Ja... - przełknęła. Przejrzała szybko w pamięci wszystkie zaklęcia, jakich nauczyła się w ciągu 
swego życia. Owszem, słyszała o zaklęciu teleportacji. Nawet znała jego działanie. Nigdy dotąd 
nie miała okazji zobaczyć je w praktyce. - Znam sposób, ale... potrzebowałabym sporo czasu na 

przygotowania i nie gwarantuję, że... 

- Masz godzinę. Rób, co w twojej mocy. 

Spuściła głowę. 
- ...dam radę - dodała szeptem, ale potem pokiwała głową i wstała chwiejnie, przyciskając dłoń 
do piersi. Wciąż jeszcze nie odzyskała swoich sił. Ale po chwili uznała, że raz jeszcze skorzysta  

z magii. 
- Thalaano? Czy mogę użyć tych eliksirów? - wskazała na drewniane półki, po brzegi wypełnione 
różnokolorowymi flakonami, po czym spojrzała na dwie księgi, przypięte łańcuchem do stojaka. - 

I ksiąg? 
Kobieta przerwała swą wędrówkę wokół sali, jaką przed chwilą podjęła. Spojrzała na nią tymi 
swoimi oczami, a dziewczyna od razu odwróciła wzrok. Nie chciała patrzeć w te błękitne tę-
czówki. Smoczyca jednak patrzyła na nią tylko przez chwilę, potem spojrzała na swoje jaja. Trzy 
z nich już przyniesione, leżały teraz bezpieczne przy fotelu w rogu laboratorium. Ich miękka 

otoczka błyszczała lekko, gdy padało na nie światło lamp. 

- Rób co musisz - powiedziała w końcu. 
Asirra skinęła wzrokiem i podeszła do szafek. Wyjęła z nich kilka eliksirów, które rozpoznawała. 
Niewiele tego było, ale musiało wystarczyć. A potem wypiła szybko kolejny "uzdrawiacz" i z cięż-

kim westchnieniem stanęła przy księgach, zabierając się do pracy. 
Elfka przewracała kolejne karty starego woluminu, mrucząc cicho do siebie. Użyte zaklęcie, któ-
re poznała w czasie studiów i które uratowało wtedy jej tytuł uzdrowicielki, znów okazało się 
nieocenione. Dzięki niemu, była w stanie w przeciągu minut poznać całą wiedzę, jaka zawarta 
była na pożółkłych stronicach. Zrozumienie języka nie było również problemem - już wcześniej 

rozróżniała wiele słów, ale gdy rzuciła ten czar, tajemnice księgi stanęły przed nią otworem. 
- A więc to tak... - wyszeptała nagle, wyrywając towarzyszy z apatii. Spojrzeli w jej stronę, ale 
dziewczyna nie odrywała się od pracy, jakby szykowała się do egzaminu. Jak kiedyś, nim jeszcze 
uciekła z rodzinnego kraju. Potrząsnęła głową, pozbywając się niechcianych wspomnień. To było 

tu i teraz, przeszłość nie była ważna. Nie w tej chwili. 
- To... to może my przyniesiemy ostatnie jajo... - bąknęła Sheri, spoglądając na towarzyszkę. 
Nie chciała jej wyrywać ze skupienia, tym bardziej, że ta najwyraźniej do czegoś w końcu do-

szła, wyjęła oto pergamin i zaczęła kreślić na nim tajemnicze symbole. 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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- Pomogę ci - zaoferowała Miriah i złapała kosz, w którym przyniosły poprzednie jaja, po czym 
pobiegła za Półelfką. Nerwowy nastrój zaczął się udzielać i jej. Thalaana też wyglądała na znie-

cierpliwioną. 

- Długo jeszcze? Masz już coś? - zapytała w końcu. Elfka skinęła głową. 

- Coś mam. Potrzebuję jeszcze tylko... 

ŁUP! Ktoś załomotał w drzwi, Asirra w jednej chwili umilkła, a Smoczyca podeszła i uchyliła je. 

- Czego?! - warknęła. 

Kątem oka dostrzegli strażnika świątynnego. 
- Pani Thalaano, czy wszystko w porządku? - usłyszeli owego mężczyznę. Głos miał grzeczny, na-

wet wystraszony nieco. 
- Tak. Przesłuchuję więźniów. I mówiłam, żeby mi nie przeszkadzać! - dodała, po czym zatrza-
snęła drzwi i wściekła podeszła do Asirry. - Czas się kończy, rozumiesz? Kaci już się nie mogą 

doczekać! 

Elfka pokiwała szybko głową. 
- Jestem gotowa... chyba... przygotujcie się. Znasz jakieś miejsce, gdzie mogłabym nas prze-

nieść? 

Smoczyca odetchnęła, ochłonęła i zamyśliła się. 

- Jest taka mała wyspa na środku morza - jeśli to w czymś pomoże. 
Czy w jej głosie pobrzmiewała drwina? Asirra zagryzła wargi. Według instrukcji z księgi musiało 
to być miejsce, które doskonale znała. W którym sama czuła się bezpiecznie. O wyspie co praw-

da wiedziała, ale nigdy na niej nie była... 
- Thalaano... mam inną propozycję. Ja muszę to miejsce znać i... znam jedno. Takie, gdzie za-
opiekują się tobą i jajami. Są tam osoby, które cię nie wydadzą. Miejsce, gdzie nikt cię nie znaj-

dzie. 

- Tak? 

Czarodziejka podeszła do niej. 
- To Biały Las w Ytrenni. Tam kapłanki mej bogini się tobą zajmą. Nie znam bezpieczniejszego 

miejsca - wyszeptała jej do ucha, a smoczyca po chwili namysłu skinęła przyzwalająco głową. 

Niech tak będzie. 
Stańcie wszyscy wewnątrz kręgu! - zawołała Elfka, odkorkowując kolejny eliksir. Musiała uzupeł-
nić swoje nadwątlone zapasy mocy przed tak skomplikowanym zaklęciem. W międzyczasie od-
mówiła cichą modlitwę do swej bogini. Ryzyko istniało, a nie chciała zginąć, nie jednając się  
z nią. Potem podeszła do towarzyszy i zamknęła oczy. Czuła jak moc przepełnia jej ciało. Nigdy 
jeszcze nie zgromadziła jej w takiej ilości. Miała wrażenie, że całe pomieszczenie wręcz się roz-
rywa, ściany odkształcały się... wyszeptała formułę, po czym nagle wszystko wokół zapadło się 
w sobie, niesione falą magii tysiące głosów i obrazów przepłynęły przez jej świadomość, a po-

tem była tylko ciemność... i cisza. 
Upadli na miękką trawę. Wokół nich rósł las - piękny, skąpany w srebrzystej poświacie. Każde 
drzewo lśniło bielą, każdy kwiat, listek i gałązka. Duchowa energia emanowała z nich, każde 
szumiało, nucąc swą łagodną, cichą pieśń. Ale Elfka tego nie słyszała. W chwili, gdy jej stopy 
dotknęły zielonej trawy, pociemniało jej przed oczami. Zachwiała się i osunęła na ziemię.  
W dłoni jednak nadal ściskała mocno księgę z zaklęciami, która przeniosła się wraz z nią. Przesu-

nęła wzrokiem po towarzyszach, na jej twarzy zabłysnął blady uśmiech. 

- Allimeno... udało się - wyszeptała, po czym na powrót zapadła w błogą nieświadomość. 
 

Autor: Anna „Asirra” Pisarek, kl. 3e 

Korekta: Andre 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 
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W filharmonii 

 Kowalski jak zwykle spóźnia się kilka minut na koncert w filharmonii. Siada na swoim miejscu i pyta 
siedzącego obok melomana; 

- Co teraz grają? 

- IX symfonię Beethovena. 

- O Boże, nie wiedziałem, że aż tyle się spóźniłem. 

 

Narciarz 

Kto to jest prawdziwy narciarz? 

Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg w bardzo znanej miejscowości górskiej, za pomocą bajecznie 
drogiego sprzętu. 

 

Ryba 

 Jasio wraca do domu i szlocha rozpaczliwie. 

 - Co się stało?! – pyta mama. 

 - Łowiliśmy z tatą ryby i trafiła mu się naprawdę wielka sztuka, ale kiedy zaczął ją wyciągać, to się ze
    rwała i uciekła. 

 - Daj spokój, Jasiu. To nie jest powód do płaczu. Powinieneś się raczej śmiać z tego. 

 - I tak właśnie zrobiłem, mamusiu… 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 
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FELIETON O POŚPIECHU I RUCHU ULICZNYM 

Rano 7:30, jeszcze łyk kawy i wychodzę do szkoły, mama mnie popędza, żebym szybciej się malowała, wsia-
dam do samochodu. Wyjeżdżam. Na pierwszym skrzyżowaniu już widać pierwszego śpieszącego się - prze-
jeżdża na "czerwonym" – wiadomo, jest rano, człowiek się śpieszy, może spóźni się do pracy, może ma 
wrednego szefa, w końcu nikomu nic się nie stało. 
 
Na następnego, któremu zabrakło rano czasu, nie trzeba długo czekać, nastolatek ze słuchawkami w uszach 
idzie szybkim krokiem chodnikiem, prawie wbiega na pasy, facet czerwonym fiatem hamuje ostro. Tylko  
w myślach krzyknęłam: „Uważaj! Czy ciebie nikt nie nauczył przechodzić przez ulicę? No najwidoczniej nie.” 
Dobrze, trochę wyrozumiałości dla młodzieży, może myślał właśnie o uwadze w dzienniku za spóźnienie,  
a nie o jadącym samochodzie, w końcu nic się nie stało. 
  
Po przejechaniu kilku ulic jak zawsze jest korek przy skręcaniu w lewo, i tutaj pojawia się następny spóźnio-
ny, mija sznurek samochodów prawym pasem i wpycha się z samego przodu, wypowiadam pod nosem coś 
na temat „braku kultury tegoż pana” i myślę: „Może rzeczywiście miał jakąś pilną sprawę, może pędzi do 
kogoś do szpitala”, (choć w duchu wiem, że to nieprawda, bo codziennie ktoś tak omija korek), a zresztą 
oprócz wyrywających się przekleństw z ust innych kierowców, przecież nic się nie stało. 
 
Stoję na światłach, 20 metrów od pasów. Pani z wózkiem przebiega przez jezdnię, prawie wpadając pod sa-
mochód wyjeżdżający z bocznej uliczki i mimo woli zadaję sobie pytanie, a co gdyby ten samochód nie wy-
hamował, co gdyby potrącił ten wózek, a co gdyby komuś coś się stało, ile na takim pośpiechu można zaosz-
czędzić – 5 minut dziennie, 10, a może 15? Jeżeli jest tak jak mówią: „Czas - to pieniądz”, to przy takim cią-
głym pośpiechu powinniśmy być bardzo bogatym społeczeństwem. Jak na razie jakoś tego nie widać, więc 
może wcale nie warto w tak bezmyślny sposób zdobywać te parę minut, przecież nawet gdybyśmy stracili 
kilka minut dziennie - nic by się nie stało. 

Patrycja Papaj, kl. 3c 

 

List 

Z listu wujka do Jasia: 

 „Przesyłam ci te 10 złotych, o które prosiłeś. Pamiętaj tylko, że 10 pisze się z jednym zerem…” 

 

Przewodnik 

Umęczony klient żali się psychologowi: 

 - Od miesięcy prześladuje mnie koszmar. Śni mi się, że ktoś ciągle za mną chodzi. 

 - A kim pan jest z zawodu? 

 - Przewodnikiem. 

 

Źródło: internet 
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Legenda mówi, że zadanie to zostało wymyślone przez Einsteina. 
Według niego 98% populacji nie jest w stanie go rozwiązać...  

 
5 ludzi zamieszkuje 5 domów (domy stoją w linii obok siebie, 

patrzymy na nie tak jakbyśmy stali przed nimi) w 5 różnych kolorach. 
Wszyscy palą papierosy 5 różnych marek i piją 5 różnych napojów. 

Hodują zwierzęta 5 różnych rodzajów. 

 

• Norweg zamieszkuje pierwszy dom 
• Anglik mieszka w czerwonym domu 
• Zielony dom znajduje się po lewej stronie domu białego 
• Duńczyk pije herbatę 
• Palacz Rothmansow mieszka obok hodowcy kotów 
• Mieszkaniec żółtego domu pali Dunhill 
• Niemiec pali Marlboro 
• Mieszkaniec środkowego domu pija mleko 
• Palacz Rothmansow ma sąsiada, który pija wodę 
• Palacz Pall Malli hoduje ptaki 
• Szwed hoduje psy 
• Norweg mieszka obok niebieskiego domu 
• Hodowca koni mieszka obok żółtego domu 
• Palacz Philip Morrisow pije piwo 
• W zielonym domu pija się kawę 

 
Możliwa jest tylko jedna odpowiedź!  

Zadanie Einsteina 

Z burty statku zwiesza się drabinka sznurowa w ten sposób, że ledwie do-
sięga powierzchni wody. Szczeble drabinki rozmieszczone są w odległości 
25 centymetrów. 

     Pytanie: Ile szczebli znajdzie się pod wodą, gdy podczas przypływu mo-
rza woda podniesie się o 90 centymetrów? 

 

Panowie Czapski, Młot, Rogalik i Kiełbasa są doskonałymi rzemieślnikami  
i reprezentują zawody: czapnika, kowala, piekarza oraz rzeźnika. Żaden  
z nich nie nosi nazwiska wiążącego się z wykonywanym zawodem. Ani Młot, 
ani Rogalik nie jest czapnikiem. Rzeźnikiem nie jest Czapski. Kowalem  
nie jest Rogalik. 

     Pytanie: Kto więc kim jest? 

 
 

wyszukała: Patrycja Papaj, kl. 3c 
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Propozycje kulinarne 

 

LXXXVI  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W  WARSZAWIE 
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Urszula Karolewska  

Anna Zwolińska  

  

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ 

www.zoska.waw.pl/gazetka  

Rozwiązania prosimy przesyłać na adres :  

gazetka.zoska@o2.pl do dnia 30 maja br. Wśród osób, 

które nadeślą najwięcej poprawnych odpowiedzi, rozlosu-

jemy bon Empiku o wartości 25 złotych. 

Wyniki konkursu z nr 4/2013/2014 

Wśród osób, które nadesłały prawidłowe odpowiedzi wy-

losowano Aleksandrę Cyronek z kl. 3d, która otrzymuje 

bon Empik - do odbioru w bibliotece szkolnej. 

Mazurek kajmakowo-czekoladowy  

SKŁADNIKI: 
 
Ciasto: 
- 300 g mąki tortowej 
- 200 g masła 
- 3 duże ugotowane żółtka 
- szczypta soli 
- 150 g cukru pudru 
- rozmącone jajko 

 

Masa: 

- powidła śliwkowe 

- 1 puszka masy krówkowej 379 g 

- 1 czekolada ciemna  

- 6 łyżek mleka (lub więcej, jeśli zajdzie taka potrzeba) 

- cukiereczki - jajeczka do ozdoby 

- płatki migdałów do ozdoby 

PRZYGOTOWANIE: 

 
Ciasto: mąkę przesiać, cukier puder również przesiać, wymieszać z mąką, dodać szczyptę soli. Masło posiekać, 
dodać do mąki. żółtka przetrzeć przez sitko, dodać do składników na ciasto i zagnieść je by powstała gładka kula 
ciasta. Ciasto można wstawić na 15 min do lodówki.  

Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia. Ciasto partiami rozwałkowywać na stolnicy i układać na blaszce. Z czę-
ści ciasta zrobić wałeczki i obłożyć nimi boki , docisnąć widelcem. Widelcem ponakłuwać również całość ciasta. 
Boki posmarować rozmąconym jajkiem i wstawić blaszkę do piekarnika nagrzanego do 180 C i piec do czasu aż 
ciasto się ładnie zrumieni.  

Na lekko ostudzone ciasto nałożyć najpierw powidła śliwkowe, potem delikatnie masę kajmakową. W kąpieli 
wodnej roztopić połamaną czekoladę, dodać mleko, wymieszać. Jeśli okaże się zbyt gęsta dolać więcej mleka. 
Na masę kajmakową wylać stopniowo polewę czekoladową i delikatnie rozprowadzić nożem lub łyżką by cała 
powierzchnia była równomiernie pokryta polewą. Udekorować według uznania . 

http://gotujmy.pl/mazurek-kajmakowo-czekoladowy,przepisy-wielkanoc-przepis,186723.html  

 

wyszukała: Angelika Cecelak, kl. 2c 


