
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

W gazetce: 

Słoneczna biblioteczka W świecie filmów 

Na deskach teatru Kącik gamerski Kącik literacki  

Kącik muzyczny Kącik kulinarny Nasze pasje 

Słoneczne podróże W słonecznym nastroju 
 



         

Drodzy Czytelnicy! 
 

Prezentujemy Wam kolejny numer 

Słonecznej Gazetki.  

Tym razem między innymi zabierzemy 

Was w podróż do Szwajcarii oraz do Wrocławia 

i Książa. Polecamy Wam również  

 książki, filmy, spektakle teatralne, płyty oraz gry. 

W Kąciku literackim – poza kolejnymi fragmentami 

znanych Wam już powieści – pojawiły się fragmenty 

dwóch nowych serii! Zachęcamy do lektury! 

Mamy też nadzieję, że zainteresują Was nasze pasje. 

Zamykające numer żarty niech wprawią Was 

w prawdziwie słoneczny, wiosenny nastrój! 
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 SŁONECZNA BIBLIOTECZKA 

 

Akademia Dobra i Zła 
„Akademia Dobra i  Zła” 

została napisana przez Somana 

Chainaniego. Historia opowiada 

o Agacie i jej przyjaciółce Sofii. Obie 

dziewczyny mieszkają w odizolowa-

nym od świata miasteczku Gawalon. 

Od  lat dzieci znikały na zawsze, 

gdy trafiały do magicznej szkoły, gdzie uczyły się, 

jak zostać bohaterem albo… złoczyńcą! Sofia 

dzięki swoim uczynkom jest świetną kandydatką 

do Akademii Dobra, a Agata, która nienawidzi 

prawie całego świata, powinna trafić do Akademii 

Zła. Pewnego dnia dziewczyny zostają porwane 

przez dyrektora tej magicznej szkoły, jednak jakimś 

cudem ich przeznaczenia zostają zamienione. Sofia 

trafia do Akademii Zła, za to Agata do Akademii 

Dobra. Dziewczyny postanawiają uciec i znów 

znaleźć się w swoim rodzinnym mieście, jednak nie 

będzie to takie proste, jak im się wydawało… 

Oto tytuły wszystkich tomów serii 

„Akademii Dobra i Zła”: 

• „Akademia Dobra i Zła”, 

• „Akademia Dobra i Zła. Świat bez książąt”, 

• „Akademia Dobra i Zła. Długo i szczęśliwie”, 

• „Akademia Dobra i Zła. Droga do sławy”, 

• „Akademia Dobra i Zła. Kryształ Czasu”, 

• „Akademia Dobra i Zła. Jedyny Prawdziwy 

Król”.                             

Alicja Lachowska, 6d 
 

Apollo i boskie próby.  

Ukryta wyrocznia 
„Apollo i boskie próby. Ukryta wyrocznia” 

to kolejna seria książek Ricka Riordana. Jest ona 

kontynuacją „Herosów olimpijskich”, ale tym 

razem głównym bohaterem jest przemieniony 

w człowieka bóg poezji – Apollo. Trafienie 

na Ziemię jest jego karą, a jej przyczyna jest 

wyjaśniona w poprzedniej serii.  

Spadając na Ziemię, Apollo ląduje 

w  śmietniku, gdzie zostaje zaatakowany. 

Przed niebezpieczeństwem ratuje go druga główna 

bohaterka – Meg. Kiedy ją poznajemy, ma 12 lat, 

nosi kolorowe ubrania, jej włosy są ciemne, oczy 

również, a na nosie ma okulary. Jej 

matką jest Demeter. Główny bohater 

musi się jej słuchać, aby na powrót 

stać się bogiem. Na dodatek muszą 

uwolnić wszystkie jego wyrocznie.  

Tak jak większość książek tego 

autora, i ta zawiera elementy 

z mitologii, na przykład postaci bogów. Książka 

bardzo mi się podobała, chociaż zrobiło mi się 

trochę smutno, gdy dotarło do mnie, że w tej 

książce nie będzie tak wielu wcześniejszych 

bohaterów. 

Kornelia Kierzkowska, 6k 
 

Ekonomia.  

To, o czym dorośli ci nie mówią 
„Ekonomia. To o czym dorośli ci nie 

mówią” to książka napisana przez Bogusia 

Janiszewskiego i zilustrowana przez Maxa 

Skorwidera.   

Książka nie jest z gatunku przygodowych 

z jednym wątkiem, została podzielona na siedem 

wynikających z siebie, jednak niebędących swoją 

kontynuacją rozdziałów. Pierwszy rozdział „Pie-

niądze” mówi o historii pieniądza i o tym, jak lu-

dzie kupowali rzeczy przed powstaniem pieniędzy, 

na przykład jedna osoba dawała dwa mamuty, 

a druga bobra (tak to jest zilustrowane). Rozdział 

„Podatki” opowiada o rodzajach podatków i o naj-

dziwniejszych ich rodzajach, jak na przykład 

podatek od okien. Rozdział „Budżet domowy” jest 

o tym, skąd biorą się pieniądze oraz na co trzeba 

i można je wydawać, a „Budżet państwa” o tym, 

jakie podatki występują w Polsce oraz czym jest 

inflacja. Rozdział „Gospodarka” mówi o tym, co 

jest potrzebne do dobrego rozwoju gospodarki, 

a „Bank” opowiada, czym są banki i po co istnieją. 

„Moja firma” to rozdział mający dwie strony, który 

mówi, że by założyć firmę, należy dużo pracować. 

Książka bardzo mi się podobała ze względu 

na łatwo przyswajalną wiedzę na temat ekonomii. 

Zdecydowanym plusem są też niezwykle śmieszne 

ilustracje, na których w przyjemny i prosty sposób 

przemycono ważne informacje na temat ekonomii. 

Bardzo polecam tę książkę. 

Jakub Głąbkowski, 6p 



 W ŚWIECIE FILMÓW 

 

The Kissing Booth 
 

„The Kissing Booth” 

to film w reżyserii Vince 

Marcello opowiadający 

o dwójce przyjaciół, którym 

nic nie przeszkadza w przy-

jaźni, aż do momentu... 

W filmie Elle Evans 

grana przez aktorkę Joey 

King oraz Lee Flynn, 

w którego rolę wcielił się aktor Joey Courtney, są 

przyjaciółmi od dziecka. A że Lee ma przystojnego 

brata, wprowadzają do swojego życia kodeks zasad 

przyjaźni, których nie można złamać. Jedną z nich 

jest niezakochiwanie się w rodzeństwie swojego 

przyjaciela. Niestety, zakochana Elle nagle łamie 

zasadę i boi się, co będzie z ich przyjaźnią... 

W mojej opinii film jest wart obejrzenia, 

szczególnie że ukazała się w 2020 roku druga jego 

część, a w tym roku niedługo pojawi się nowa. 

Michalina Jeznach, 6g 

 

Ostatni samuraj 
 

„Ostatni samuraj” to amerykański film, 

który swoją datę premiery w Polsce miał 

pod koniec stycznia 2004 roku. Jego reżyserem jest 

Edward Zwick. 

Kapitan Nathan Algren (grany przez Toma 

Cruise’a) jest weteranem wojny secesyjnej 

i  pracuje, opowiadając o swoich wyczynach 

w trakcie walk. Tak naprawdę czyta scenariusz 

z kartki i chwali się skutecznością swojej broni. 

Pewnego dnia kapitan i jego przyjaciel Zebulon 

Gant (gra go Billy Connolly) dostają propozycję 

pracy od japońskich wysłanników. Mają wyszkolić 

armię złożoną z chłopów przeciwko zbuntowanym 

samurajom i  ich przywódcy Katsumoto (gra go 

Ken Watanabe). Ofertę otrzymał również znienawi-

dzony przez głównego bohatera pułkownik 

Benjamin Bagley (gra go Tony Goldwyn). Kapitan 

i jego znajomi przyjmują ofertę i ruszają do Kraju 

Kwitnącej Wiśni.  

Gdy cała trójka wraz z tłumaczem staje 

przed cesarzem, składają mu pokłon, potem zaś 

zostają zaprowadzeni na pole treningowe. Już 

po tygodniu ćwiczeń strzeleckich oddziały Algrena 

i on sam zostają zmuszeni do wymarszu i ataku 

na  wojska Katsumoto. Z powodu słabego 

wyszkolenia i nieposłuszeństwa oddziały zostają 

rozbite, a Zebulon ginie.  

Algren pomimo pokonania wielu 

samurajów, w tym wysoko postawionego 

wojownika w czerwonej zbroi, zostaje 

obezwładniony. Przywódca samurajów każe go 

oszczędzić i przywieźć do wioski, którą rządzi syn 

Katsumoto, Nobutada (gra go Shin Koyamada). 

Kapitan żyje w domu siostry dowódcy 

buntowników, a przy tym wdowy po czerwonym 

samuraju. Mimo że na początku mieszkańcy 

Satsumy są do niego sceptycznie nastawieni, 

później zaczynają go lubić, a siostrzeńcy 

Katsumoto zaczynają widzieć w nim ojca. 

Film bardzo mi się podobał, ponieważ 

między innymi pokazuje, jak honorowi byli 

samurajowie oraz co było dla nich najważniejsze 

(Bushido). Ma ciekawą fabułę i jest oparty 

na wydarzeniach historycznych, a takie filmy lubię 

najbardziej.  

Wychwyciłem też dwa podstawowe błędy 

w filmie: postacie takie jak Katsumoto nie istniały, 

ale miały swoje odpowiedniki (w tym wypadku 

Saigo Takamori), a także błąd historyczny, 

na przykład samurajowie w filmie gardzą bronią 

palną, a w rzeczywistości była ona przez nich 

używana. Mimo tych wad „Ostatni Samuraj” to 

mój ulubiony film i wydaje mi się, że długo nim 

pozostanie. 

Jakub Głąbkowski, 6p 



 W ŚWIECIE FILMÓW 

 

Poczujcie rytm 

 

 

„Poczujcie rytm” to film, który można 

obejrzeć na platformie Netflix. Opowiada on 

o dziewczynie, która po niepowodzeniu na Broad-

wayu wraca do rodzinnego miasta. W mieście 

rozpoczyna treningi z grupą niesfornych tancerek 

przygotowujących się do zawodów. April, czyli 

główna bohaterka tego filmu, na początku nie chce 

ich uczyć ani wziąć udziału w konkursie, dopóki nie 

dowiaduje się o tym, że jest szansa wystąpić 

przed wielkim Wellym Wongiem. Dziewczynki 

ledwo dostają się  do drugiego etapu konkursu. 

Potem idzie im coraz lepiej i nawet zaczynają się 

lubić. Dostają się do finału i wtedy Welly Wong 

zaprasza April do swojej sztuki do roli zakręconej 

dziewczyny Dziewczyna wyjeżdża na próby, 

ale potem rozumie swój błąd i wraca na konkurs. 

Dziewczynki niestety nie wygrywają, ale ćwiczą 

nadal, żeby wygrać na za rok. April w tygodniu 

uczy ich przy videoczacie, a w weekend przyjeżdża 

do miasta, ponieważ gra w sztuce. Za którymś 

razem dziewczynki robią jej jednak niespodziankę 

i przyjeżdżają na spektakl.  

Film bardzo mi się podobał. Główną 

bohaterkę zagrała Sofia Carson. 

Matylda Olczak, 6o 

 

We Can Be Heroes 
 

„We can be Heroes” jest to film zamiesz-

czony na platformie Netflix. Opowiada on o super-

bohaterach, a dokładnie o przejęciu przez dzieci 

mocy superbohaterów od rodziców.  

 Główną bohaterką jest Missy, której tata 

nie brał już udziału w misjach, od kiedy umarła jej 

mama. Pewnego dnia obcy, czyli kosmici, nad-

latują nad Ziemię, a heroiczni z nimi walczą. 

Niestety, wszyscy przegry-

wają z kosmitami. Dzieci 

heroicznych są zamknięte 

w bunkrze w bazie heroicz-

nych. Missy pewnego dnia 

do nich dołącza. Nie było jej 

tam nigdy, ponieważ nie ma 

ona żadnej mocy. Po zapoz-

naniu się ze wszystkimi 

dziećmi wspólnie ustalają, że ich koleżanka Oczko 

nie ma mocy, która polega na tym, że ładnie rysuje, 

tylko na tym, że rysuje przyszłość. Odkrywają też, 

że obcy chcą ich zaatakować, i natychmiast pró-

bują się wydostać z bazy. Po ucieczce zatrzymują 

się u babci Missy, która jest trenerką heroicznych. 

Missy dowiaduje się tam, że ma cechę lidera. 

Dzieci po treningu odbywają podróż statkiem 

dostawczym na statek obcych, którzy – jak się 

potem dowiadujemy – pochodzą z planety Ogima. 

Missy odkrywa, że Oczko jest kosmitką. Dzieci 

po dostaniu się na statek obcych zaczynają szukać 

rodziców, jednak przeszkadza im Granada (szefo-

wa projektu heroicznych), która jest kosmitką. 

Zamyka ich w pokoju, jednak dzieci dzięki swojemu 

sprytowi uwalniają się. Po drodze zaczyna się 

kłótnia. Joker z Grymasem odłączają się od reszty 

i idą szukać rodziców. Reszta jednak chce 

wymienić panel kontrolny, aby Ziemia nie została 

zniszczona. Dzieci, aby wejść do centrum, muszą 

stoczyć walkę z kosmitami, którą wygrywają. 

Po dostaniu się do centrum Oczko zaczyna przesz-

kadzać grupie, aby nie wymienili panelu. Wtedy 

wszyscy dowiadują się, że jest kosmitką. Okazuje 

się też, że Joker specjalnie się odłączył od reszty, 

dostał się do centrum dowodzenia i wyłączył pole 

siłowe, które włączyła Oczko. Po pokonaniu 

potworów, które Oczko stworzyła, dzieci wymie-

niają panel kontrolny i okazuje się, że w środku 

piramidy byli ich rodzice. Dzieci przejmują moce 

rodziców i to one zaczynają walkę z wrogami.  

Film bardzo mi się podobał. Było w nim 

dużo elementów muzycznych i trochę fantas-

tycznych. Jest on, moim zdaniem, bardzo interesu-

jący. Film przeznaczony jest zarówno dla młod-

szych, jak i dla starszych widzów. 

Matylda Olczak, 6o 



 NA DESKACH TEATRU 

 

Koty 

 

 
 
 

 

„Koty” to musical Andrew Lloyda Webbera 

napisany na początku lat osiemdziesiątych 

XX wieku. Autorem libretta jest Trevor Nunn, 

który wykorzystał wiersze T. S. Eliota, pochodzące 

przede wszystkim z tomu poezji „Old Possum’s 

Book of Practical Cats”.  

 

 

 

Dzieło jest jednym z największych sukcesów 

w historii musicalu,  pobiło w swoim czasie rekordy 

długości nieprzerwanego wystawiania zarówno 

na West Endzie, jak i na Broadwayu. Z musicalu 

wywodzi się jeden z najsłynniejszych standardów 

muzycznych – „Memory”. 

Maja Mirowska, 6g 

 

Jekyll & Hyde 
 

Musical Franka Wildhorna jest wierną 

adaptacją powieści Roberta Louisa Stevensona. 

Pierwsza prezentacja tego przedstawienia miała 

miejsce w Houston, potem odbyło się amerykańskie 

tournée i dopiero po nim przyszedł czas 

na Broadway.  

Akcja musicalu ma miejsce na zmianę  

w dwóch przestrzeniach mentalnych człowieka 

doskonale dobrego, ale też perfekcyjnie złego. 

Postać lekarza, doktora Jekylla, niedoszłego 

zbawcy ludzkości, oraz wiele innych postaci 

z musicalu poddaje w wątpliwość to, czy ludzkość 

zasługuje na zbawienie.  

 

Polska premiera musicalu odbyła się 

w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 1 grudnia 2007 

roku.  

 

Maja Mirowska, 6g 

 

Evita 

 

„Evita” to musical Andrew Lloyda Web-

bera oparty na biografii Evy Duarte de Perón, żony 

prezydenta Argentyny, Juana Peróna.  



 NA DESKACH TEATRU 

 

Webber jest znany z podejmowania 

ryzykownych jak na musical tematów. Cechowało 

go to od początku jego kariery. Bo co mogła 

obchodzić anglojęzyczną publiczność żona 

prezydenta Argentyny, zwłaszcza nieżyjąca 

od  kilkudziesięciu lat? No właśnie. Pomysł 

stworzenia musicalu o tej właśnie postaci 

pochodził od autora tekstów, Toma Rice’a. 

Podobno wpadł na to, jadąc taksówką i słuchając 

audycji poświęconej pani Perón. Zainteresowanie 

bardzo szybko zamieniło się w obsesję. Autor 

często oglądał również film dokumentalny „Queen 

of hearts”, właśnie o Evie Perón. Lloyd Webber 

początkowo odrzucił propozycję produkcji 

musicalu, lecz kiedy jego poprzedni musical okazał 

się kompletną porażką, skruszony powrócił 

do Tima Rice’a.  

 

Krytycy zarzucali Rice’owi brak obiekty-

wizmu, ponieważ ukazywał on Evę Perón jako 

kobietę zepsutą władzą. Później jednak musical 

przyjął się świetnie, a singiel „Don’t cry for my 

Argentina” stał się ponadczasowym przebojem. 

Musical wystawiano m.in. na Broadwayu i West 

Endzie. W 1996 roku powstał film o tym samym 

tytule co musical.  

Maja Mirowska, 6g 

 

Les Miserables 

 „Les miserables” to najpopularniejszy 

musical na świecie i w historii West Endu, a co 

więcej, nieustannie grany w Londynie już od ponad 

30 lat.  

Został on zrealizowany na podstawie 

powieści Victora Hugo, wielowątkowej, 

wypełnionej tłumem pierwszo- i drugoplanowych 

bohaterów. Akcja rozgrywa się na przestrzeni 

wielu lat. Jak to wszystko pokazać w musicalu? 

Claude-Michael Shonberg i Alian Boubil 

udowodnili, że można. Pierwsza wersja tego 

musicalu powstała w języku francuskim. 

Prapremiera odbyła się w Paryżu 17 września 

1980 roku. Następnie wystawiany był na West 

Endzie, gdzie do dziś można go podziwiać. 

Na Broadwayu zagrano 6680 spektakli tego tytułu. 

 

Wiele utworów z tego musicalu to  

ponadczasowe hity, do dziś chętnie wykonywane 

przez artystów z całego świata. W 2012 roku 

powstała wersja filmowa tego musicalu 

pod tytułem „Nędznicy”.  

 

Gorąco polecam.  

Maja Mirowska, 6g 



 KĄCIK GAMERSKI 

 

Puppies vs Undead 

 

„Puppies vs Undead” to gra wydana 

28 lutego 2018 roku przez studio Atriagames. 

Podczas rozgrywki wcielamy się w osobę 

(prawdopodobnie dziecko), grającą w planszówkę 

znajdującą się na środku pokoju. Gra skupia się 

właśnie na planszówce, ponieważ tam dzieje się 

cała akcja.  

Gra jest w typie „tower defense” (to jeden 

z typów gier strategicznych). Polega ona na tym, 

że po drodze z jednego punktu do drugiego idą 

przeciwnicy różnych klas. Grający musi rozstawiać 

wieżyczki obok drogi oraz je ulepszać, by pokonać 

przeciwnika (w tym przypadku zombie). Obecnie 

w grze jest 19 poziomów, ma być ona jednak 

rozwijana. 

W grze znajdują się trzy rodzaje wieżyczek: 

kusza, która jest moją ulubioną wieżą, działko, 

które – według mnie – jest za mało skuteczne, 

oraz  kryształ, który spowalnia przeciwników 

i zadaje im niewielkie obrażenia, dlatego dobrze go 

stawiać obok innych wież.  

„Puppies vs Undead” oferuje nam wielu 

przeciwników, m.in. normalne zombie, są też 

opancerzone zombie, giganci oraz – jak ja ich 

nazywam – „górnicy” (jako jedyna jednostka 

zadają wieżyczkom obrażenia). 

Według mnie, ta gra jest fajna, jej grafika 

jest przyjemna i uspokajająca, ponieważ 

w animacji dominuje kolor zielony. Jest ona jednak 

zaskakująco trudna, ale w grach nie chodzi 

przecież o to, by przejść je w godzinę. Dla mnie 

dużym plusem jest też to, że pokój, w którym toczy 

się rozgrywka, jest interaktywny i można rzucać 

praktycznie wszystkim, oraz to, że gra posiada tryb 

VR pomimo braku specjalnych okularów (ekran 

jest taki, jakby samemu się tam było, ale potrzebny 

jest w większości odpowiedni sprzęt).  

Szczerze polecam tę grę. 

Jakub Głąbkowski, 6p 

 

Hedbanz 

 

„Hedbanz” to gra planszowa od firmy 

SpinMaster GAMES. Może w nią zagrać od dwóch 

do sześciu graczy.  

Gra zawiera sześć opasek, talię kart, 

instrukcję, klepsydrę oraz żółte żetony.  

Przebieg gry jest następujący: wszyscy 

gracze zakładają na głowę opaski, następnie każdy 

gracz wkłada drugiemu uczestnikowi zabawy kartę 

z obrazkiem do opaski tak, aby każdy uczestnik gry 

oprócz tego, na którego głowie znajduje się 

obrazek, widział go. Potem ktoś odwraca 

klepsydrę, a gracz z obrazkiem na głowię zadaje 

pytania, na które można odpowiedzieć tylko „tak” 

lub „nie”. Pytania powinny być takie, żeby gracz 

mógł odgadnąć, jaką kartę ma na głowie. Jeżeli 

zmieści się w czasie, zanim proszek w klepsydrze 

się przesypie, to dostaje jeden żeton, a jeśli nie 

zmieści się w czasie, to nie dostaje nic     .  

Gra toczy się aż do wyczerpania żetonów, 

a pod koniec wygrywa ten, który ma ich najwięcej. 

Tytus Guz, 6p 
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Anielici 
Rozdział 3 

Wczoraj mama mówiła mi o anielitach. 

Dzisiaj próbowałam od niej wyciągnąć więcej 

informacji, ale nic z tego. Stwierdziłam, że będę 

pisać codziennie, potem to analizować i wyciągać 

z tego wnioski. Tak, wiem, to głupie, ale mam 

mętlik w głowie, a to jedyne sensowne 

rozwiązanie, jakie mi do niej przyszło. Okazało się, 

że potrafię czytać ludziom w myślach. Przez to 

dowiedziałam się też, że Kyle to anielita! W życiu 

bym nie pomyślała. To jest takie  straszne. 

Niestety, Nathalie to nieanielitka. Czytałam w jej 

głowie i obiecałam sobie, że więcej tego nie zrobię. 

Dowiedziałam się, że... Nie, lepiej tego nie pisać, 

bo jeśli kiedyś ktoś to sobie przeczyta, to będzie 

niefajnie. 

      Dzisiaj Christian wyjechał na miesiąc. Nie 

mówił mi dokąd, ale ma to związek z jego 

Zadaniem. Zazdroszczę mu, bo przynajmniej wie, 

co ma w życiu zrobić.  
 

    Westchnęłam. Od tego pisania aż rozbolały 

mnie palce. Odłożyłam długopis. W ciągu zeszłego 

tygodnia Christian nauczył mnie latać. Mama była 

pod wrażeniem. Powiedziała, że ona uczyła się 

latać dwa miesiące, a mój brat miesiąc. Widocznie 

mam wrodzony talent. No właśnie. To mi 

przypomniało o Zadaniu. Nie mogę przestać o nim 

myśleć. Ostatnio wszystko mi się z nim kojarzy. 

Może jak sobie polecę, to uda mi się przestać 

nad nim głowić. 

  I tak codziennie wychodziłam, aby się 

przelecieć. Po jakichś sześciu dniach wygadałam 

się Nathalie.  

– Super – powiedziała Nathalie. – Moja 

kuzynka też jest anielitką! 

– A jak ma na imię? – spytałam. 

– Annabel. 

– Fajne imię. Ale nie powiesz nikomu, 

prawda? 

– Oczywiście. I pamiętaj, że jak coś, zawsze 

możesz do mnie dzwonić. 
 

    

Minęły jakieś dwa tygodnie. Uznałam, 

że już czas, aby ,,wylecieć na nocny spacer''. 

Zauważyłam, że gdy ,,wylatuję”, czasami udaje mi 

się nie myśleć o Zadaniu. 
 

   I tak właśnie siedziałam na dachu któregoś 

z budynków w okolicach Los Angeles. Było ciemno 

i zimno. Bardzo zimno. Z tego, co się 

orientowałam, było około dziesiątej wieczorem. 

Nie spojrzałam na telefon, bo niestety nie wzięłam 

go z domu. Bardzo tego żałowałam. Mogłabym 

zadzwonić do Nathalie. Albo do  mojego brata. 

Ach, tak… Zapomniałam, że kilka dni temu mówił 

mi, że przez jakiś czas nie będzie miał zasięgu. 

Ale to nieistotne. Bardziej przejmuję się moją rolą 

na świecie… 

    Zauważyłam jakiś ruch na niebie. Wstałam, 

aby lepiej się temu przyjrzeć. Chwilowo 

uspokoiłam się myślą, że to może jakiś ptak, ale ta 

bardziej strachliwa część mnie podpowiedziała, 

że ptak nie latałby tak szybko. Usłyszałam krzyk. To 

nie był ludzki krzyk. Ktoś nagle dotknął mnie 

w ramię. Podskoczyłam, odwróciłam się i okazało 

się, że to Kyle. 

– Co ty tu robisz?! – krzyknęłam. 

– Chodź – odpowiedział.  

Nic z tego nie rozumiałam. Stałam jak 

wryta. 

– No chodź. 

– Nigdzie z tobą nie idę – powiedziałam – 

dopóki nie wytłumaczysz mi, O   C O   T U   C H O 

D Z I ! ! ! 

– Nie drzyj się tak, bo jeszcze nas usłyszą – 

odpowiedział. – Zobaczyłem Upadłych, więc tu 

jestem. – Widząc moją dezorientację, wyjaśnił: – 

Upadłe Anioły, inaczej Opuszczający, chcą 

powybijać wszystkich anielitów chodzących 

po Ziemi, a ja widziałem jednego z nich, 

więc musimy uciekać – wyjaśnił. 

– Okej – powiedziałam przeciągle – ale gdy 

już „uciekniemy”, to wyjaśnisz mi POWOLUTKU, 

o co w tym wszystkim chodzi – powiedziałam. 

Skinął głową, więc polecieliśmy w mrok. 

Zdążyłam usłyszeć jeszcze oddalający się krzyk. 
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Rozdział 3 

Polecieliśmy prosto do mojego domu. 

Nie  wiem, skąd znał drogę. Gdy zapukał 

do frontowych drzwi, otworzyła... moja mama.  

– Co tu robisz, Kyle? – spytała go. 

– Widziałem ICH, więc zacząłem szukać 

Olivii – odpowiedział.  

Coraz mniej rozumiałam. Moja mama 

wyraźnie się zestresowała i chyba dopiero teraz 

mnie zauważyła. 

– Wchodźcie – powiedziała. I zwróciła się 

do mnie w myślach: „A ty wytłumaczysz mi potem, 

czemu nie było cię w domu”. Czyli najwidoczniej 

też czyta w myślach. 

– Liv, idź, proszę, do swojego pokoju – 

powiedziała i dodała w myślach: „ A jeżeli 

uciekniesz stamtąd, osobiście zainstaluję ci kraty 

w oknie”. To chyba byłoby na tyle moich 

wieczornych spacerów. 
 

*** 
 

Pół godziny później też rozmawiali. Jedyne, 

co było słychać, to pojedyncze: 

– Serio?! 

– Naprawdę?! Och, to cudownie! 

      Dałam sobie z tym spokój i zadzwoniłam 

do Nathalie. 

– Powtórzysz jeszcze raz? Proszęęęęę! – 

prosiła mnie przez telefon. 

– Okej, ale to ostatni raz. Trzeci raz nie 

będę powtarzać – powiedziałam. – Siedziałam 

na jakimś budynku i usłyszałam krzyk, jak później 

mówił Kyle, Opuszczających. No  i on przyszedł. 

Powiedział, że mamy uciekać. Przyszliśmy 

do mojego domu, on zapukał, mama wygoniła mnie 

na górę i teraz sobie szepczą. 

– Jakie to romantyczne! – zawołała 

Nathalie. 

– Ja nie widzę w tym  nic romantycznego. 

Prędzej mama i Kyle założyli tajną sektę w moim 

domu, a mnie uznali za niedorozwiniętego anielitę 

i wygonili do lochów. 

– Lochy są na dole. 

– No to... do lochów na górze? 

– Nie ma czegoś takiego – stwierdziła 

Nathalie. 

– No to na strych!!! 

– Okej, może być. 
 

*** 
 

Jestem załamana. Wczoraj moja mama 

powiedziała mi, że się WYPROWADZAMY. I to 

nie na inną ulicę, nie na inne osiedle, nie do innego 

miasta, nie do innego kraju. Wyprowadzamy się 

na  inny kontynent! I w dodatku to Europa. 

Chciałabym do Australii albo Azji, ale nie tam. 

Spytacie pewnie „Dlaczego się przeprowadzasz?”. 

Odpowiedź jest prosta: ,,Masz tam Zadanie 

do zrobienia''. Cofam to, co o nim myślałam. Będę 

też musiała się pożegnać z Nathalie. Ale obiecałam 

sobie, że jak będę miała 18 lat, uciekam z domu 

i wracam do Ameryki.  

A, wiecie, kto jeszcze jedzie oprócz mnie, 

Christiana – który mnie po raz setny pyta, dlaczego 

jestem smuta, i w kółko biega po domu, jakby stał 

się cud (przynajmniej) – i mamy? Oczywiście, 

że Kyle razem z jego ciocią! I w dodatku będziemy 

sąsiadami! ,,To po to, abyś miała jakieś 

towarzystwo'' – powtarza mama. Dlaczego nie 

możemy tutaj zostać na jakieś 50-60 lat i dopiero 

się wyprowadzać? Tego nie wiem. 
 

  Zamknęłam z trzaskiem ZMWA. Mam tego 

dość. Dlaczego nikt nie powiedział mi, czemu 

naprawdę jedziemy (bo to, co mi mówili, to zwykła 

ściema)? Wyjeżdżamy za cztery dni. Za cztery dni 

opuszczę miejsce, w którym się urodziłam, 

wychowałam, mam przyjaciół. Miejsce, które 

kocham. Przypomniałam sobie jedną rzecz. 

Zbiegłam po schodach i wpadłam do pokoju mamy. 

– Mamo, a dokąd my właściwie jedziemy? –  

zapytałam. Dlaczego wcześniej o tym nie 

pomyślałam? Mama uśmiechnęła się. 

– Niespodzianka – powiedziała. 

– Powiedz. 

– Dowiesz się, jak wysiądziemy z samolotu, 

a teraz idź się pakuj. 

Wyszłam z pokoju i poszłam się pakować. 

Przede mną cztery dni upychania rzeczy.  

Ten czas minął szybko. Zanim się 

obejrzałam, żegnałam się ze starymi znajomymi 

i Nathalie. 
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– Obiecaj, że będziesz dzwonić – powie-

działam. 

– Obiecuję – przyrzekła Nathalie.  

I już po chwili byłam w samolocie. 

Siedziałam przy oknie, Christian koło mnie, 

a mama koło niego. Gdzieś z tyłu siedział Kyle 

z ciocią. 

Lot był długi i męczący. Większość 

przespałam. Gdy już wylądowaliśmy, było ciemno. 

Wyszłam z samolotu i mama powiedziała: 

– Dobrze, teraz mogę ci powiedzieć. 

Jesteśmy w Austrii. 

O ja cię. Zatkało mnie. Teraz sobie 

przypomniałam, że od zawsze chciałam tu być. 

Zamówiliśmy taksówkę i pojechaliśmy do nowego 

domu. Był już umeblowany i nawet ładny. 

Zastanawiałam się tylko, jakie to miasto 

(dla ciekawych: Ramseiden [tak myślę]). Mama 

pokazała mi trzecie od wejścia pomieszczenie. 

– To twój pokój. Jeśli chcesz, możesz się już 

położyć – oznajmiła. 

– Położę się – powiedziałam – dobranoc. 

– Dobranoc – odpowiedziała mama 

i zamknęła drzwi. 

Pokój wcale nie był taki brzydki. Nawet 

większy od poprzedniego.  

Przebrałam się i weszłam do łóżka. Może 

wcale nie będzie mi tutaj tak źle. I z tą myślą 

zasnęłam. 
 

*** 
 

Obudziłam się następnego dnia. Właściwie 

to nie sama, bo obudzili mnie... 

– Wstawaj, śpiochu – wrzasnęli Christian 

i Kyle. 

– Co wy tu robicie!? – odkrzyknęłam im 

równie głośno. – To moja sypialnia! Sio! 

Gdy już miałam się poderwać, aby ich 

porządnie zdzielić poduszką, uciekli. Typowi 

faceci.  

Spojrzałam na komórkę. 

– Pierwszy dzień wakacji! – wykrzyknęłam. 

– Coś ci się pomyliło – powiedział 

Christian, wchodząc jednocześnie do mojego 

pokoju. – Wakacje dopiero za miesiąc. A mama 

poza tym chce, abyśmy poszli do nowej szkoły. 

– Onieonieonieonieonie – powiedziałam 

i  zauważyłam jedną rzecz, która mi się 

zdecydowanie nie podobała. – WYNOCHA 

Z MOJEGO POKOJU! – wrzasnęłam. Od razu 

poskutkowało. 
 

*** 
 

Nowe liceum, nowi znajomi, nowe wszystko. 

Westchnęłam i przekroczyłam próg szkoły. 

– Ty jesteś ta nowa? – spytała mnie jakaś 

nieznajoma ponura dziewczyna. Kiwnęłam głową, 

a jej wyraz twarzy od razu się zmienił. – Cool, I'm 

Carina (dla tych, którym nie chce się uczyć 

angielskiego – chociaż nie sądzę, aby takie osoby 

były – znaczy to: „Super, jestem Carina”). 

– Rozumiem po niemiecku – odpowie-

działam z przekąsem. 

– To extra. Chodź, mam cię oprowadzić 

po szkole – odpowiedziała niezrażona Carina. Coś 

czułam, że jej nie polubię. 
 

*** 
 

To nie było oprowadzanie. Po prostu cały 

czas gadała o sobie i tylko raz wspomniała, 

że jestem już strasznie popularna i wszyscy od kilku 

dni odliczają dni do przyjazdu tej „tajemniczej 

Amerykanki”. Powiedziała mi też, że spodziewała 

się, że będę brzydsza. A ja wcale nie jestem ładna. 

Mam jasne włosy do pasa, szare oczy i według 

mojej mamy, mogłabym zostać modelką, co jest 

nieprawdą. 
 

*** 
 

W naszej szkole w ogóle nie ma 

sprawdzianów i kartkówek. Dla mnie to super, 

ale Christian mi zazdrości, bo nie chodzi już 

do liceum. Mogę cały dzień sobie latać po górach, 

bo mieszkamy tuż obok nich. 

– Pamiętaj, Liv, jest jeden warunek – 

powiedziała moja mama. 

– Jaki? - spytałam. 

– Lecisz z Kyle’em. 

Nie poskutkowało na nią moje naleganie. 

W końcu uległam. 

– Masz się nie odzywać – wycedziłam 

do Kyle'a, gdy miałam już polecieć. 
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– Nie możesz mi rozkazywać – odpowiedział 

i wzleciał. To mnie rozwaliło. Po pięciu sekundach 

również poleciałam. 

Poli… 
 

Ty, ja czy on? 
Rozdział 1 

Nie próbowałam nawet sprawdzić, co robi. 

Wyglądał groźnie. Bałam się go. 

– Co ty tu robisz...? – spytałam go, drżąc 

z przerażenia. 

– Nie widać? – odparł ze śmiechem, który 

zwykle uważa się za psychopatyczny. Nadal nie 

widziałam jego twarzy.  

Rozmowa. Muszę podtrzymywać rozmowę. 

Jeżeli jesteś związany, w pobliżu nienormalnej 

osoby, podtrzymuj rozmowę. 

– A gdzie jest Elisabeth? – spytałam. 

– Kto? – zaciekawił się. 

– M-moja siostra... 

– A tak, nie martw się – odrzekł i jakby coś 

sobie przypomniał. – Nią już się zająłem. Jest 

w bezpiecznym miejscu – powiedział i uśmiechnął 

się. Gdy już miałam zadać kolejne pytanie, zaczął 

się do mnie zbliżać. Po chwili nastał mrok. 
 

*** 
 

Obudziłam się rano, z trudem łapiąc 

oddech. Pamiętałam dokładnie, co mi się śniło. 

Jakiś nienormalny typ, który chciał zabić moją 

siostrę i mnie. 

Spojrzałam na zegar, który stał na szafce 

nocnej. 3:33. Czyli mogę jeszcze iść spać. 
 

*** 
 

Gdy obudziłam się rano, jedynym, co 

zostało mi w pamięci, była świadomość, że śniłam 

koszmary. 

– Chodź na śniadanie – zawołała moja 

siostra Elisabeth. 

– Już wstaję – odpowiedziałam i zakryłam 

głowę kołdrą, bo wiedziałam, co zaraz nastąpi.  

Ktoś wszedł do mojego pokoju. 

– Aurora, wstawaj – powiedział mój tata. 

No właśnie. Nie wspominałam wam, 

że mieszkam tylko z tatą i siostrą Elisabeth. I że dziś 

ostatni dzień szkoły. I jutro jedziemy do górskiej 

chatki na wakacje. W sensie oni jadą, bo ja zostaję 

z chipsami i moimi najlepszymi przyjaciółmi; 

telefonem i Netflixem. 

– Nigdzie nie wstaję – powiedziałam. 
 

*** 
 

Pół godziny później stałam już 

przed drzwiami i czekałam na moją o rok młodszą 

siostrę. Nie stałam tam oczywiście z własnej woli. 

Zagrożono mi szlabanem na komórkę i laptopa. 

– E, chodźmy już – zawołałam do mojej 

siostry. 

– Już idę! – odkrzyknęła. 

Po około minucie wyszłyśmy z domu. 
 

*** 
 

Po zakończeniu roku poszłyśmy prosto 

do domu i zaczęłyśmy się pakować, bo przecież 

jutro wyjeżdżamy. 

Poli… 
 

W pogoni za domem 
Rozdział 4 

Obudziłam się w szpitalu. Leżałam 

na białym łóżku ubrana w coś w rodzaju błękitnej 

sukienki. Moja ręka była połączona z kroplówką. 

Wtedy przypomniałam sobie o wszystkim, co 

wydarzyło się, zanim zemdlałam. Wulkan, pożar, 

Takashi… 

– Takashi! – przypomniałam sobie o swoim 

bracie. 

Rozejrzałam się po pomieszczeniu, 

w którym byłam sama. Naprzeciwko mojego łóżka 

znajdowały się drzwi, które – jak się domyśliłam – 

prowadziły do toalety. Usłyszałam głosy 

na zewnątrz. 

– Na razie się nie obudziła, doktorze – 

powiedział kobiecy głos zza innych drzwi, 

znajdujących się po drugiej stronie. 

– A co z chłopcem? – zapytał doktor. Na te 

słowa serce mi przyspieszyło. „Czyżby mówił 

o Takashim?” – pomyślałam. – „Muszę się 

dowiedzieć, gdzie jest!”. 

– Najpewniej dziś się obudzi. 

Ulżyło mi. Wiedziałam, że jeśli stąd nie 

uciekniemy, wszyscy dowiedzą się, o tym, co stało 

się rodzicom. 
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W tej chwili do sali weszła otyła 

czarnoskóra pielęgniarka o dużych, piwnych 

oczach. Popatrzyła na mnie zdziwiona i po chwili 

uśmiechnęła się ciepło. 

– Widzę, że się obudziłaś, złotko! 

Czy dobrze się czujesz? 

– Umm… Tak. Tylko… gdzie jest mój brat? 

– zapytałam. 

– Twój brat? Chodzi ci pewnie o chłopca, 

z którym byłaś, prawda? 

Pokiwałam głową niepewnie. Martwiłam 

się, że coś złego może stać się Takashiemu.  

– Jest w innej sali. Za kilka godzin powinien 

się obudzić. Złotko, możesz mi powiedzieć swoje 

imię i nazwisko? Przy okazji, proszę, powiedz imię 

swojego brata. 

Zamarłam. Nie wiedziałam, co odpo-

wiedzieć. Jeśli porywacze dowiedzą się, że policja 

zaczęła interweniować, rodzicom może się coś stać. 

Z drugiej strony, jeśli nie odpowiem, pielęgniarka 

może wezwać władze, a one będą w stanie znaleźć 

mnie w bazie danych. Było tylko jedno wyjście. 

Musiałam skłamać. 

– Nazywam się… mm.. uh… Fujiko mm… 

Suzuki. Tak, nazywam się Fujiko Suzuki. A mój brat 

em… Daiki Suzuki! 

Pielęgniarka przez chwilę patrzyła na mnie 

zdziwione. 

– Nigdy nie słyszałam takich imion 

w naszym szpitalu… – powiedziała zakłopotana. 

– To pewnie dlatego, że emm… niedawno 

zamieszkaliśmy w mieście. 

– Ojej, to ciekawe. Pozwól teraz, 

że  na  chwilę wyjdę, muszę porozmawiać 

z lekarzem. 

Kiedy kobieta wyszła, odetchnęłam z ulgą. 

Martwiłam się jednak, że może pielęgniarka 

spróbuje znaleźć naszych rodziców i wtedy dowie 

się, że nasze „nazwisko” nie jest prawdziwe. 

Zaczęłam się bardziej przyglądać salce, 

w której leżałam, i szybko ją poznałam. Byłam 

w miejskim szpitalu znajdującym się blisko domu. 

Właśnie wtedy ogarnęła mnie panika. Tu 

pracowała moja mama… Z Takashim często 

przychodziliśmy odwiedzać ją na nocnej zmianie…  

Musieliśmy stąd uciec najszybciej jak to 

było możliwe. Nie chcieliśmy narażać kolejnych 

ludzi na śmierć. Trzeba szybko znaleźć Takashiego, 

zabrać nasze rzeczy i biec po rodziców 

bez niepotrzebnej eskorty.  

Mimo zawrotów głowy wstałam i wyszłam 

z  pokoju, starając się nie rzucać w oczy. 

Nie wiedziałam, gdzie leży mój brat, ale miałam 

za dużo na głowie, żeby wziąć to za problem. Szłam 

tak szybko, na ile pozwalał mój stan. W pewnym 

momencie usłyszałam znajome głosy: 

– A jak się czuje ten chłopak ze 110? 

– Dobrze, przed chwilą się obudził. Od razu 

zaczął pytać, co z jego siostrą. Nie użył żadnego 

imienia, ale wydaje mi się, że to ta Fujiko.  

– To rodzeństwo bardzo przypomina mi 

dzieci Mayumi. Ciekawe, co u niej… 

Ze wszystkich lekarzy w szpitalu musiał się 

nami zająć akurat przyjaciel mamy! Pech to 

w naszym przypadku za mało powiedziane! Jedyną 

rzeczą, z której się ucieszyłam, była znajomość 

numeru sali Takashiego. Teraz trzeba tylko 

wszystko ogarnąć i zabrać brata… Ale przecież tu 

jest bezpieczniej. Może to jest dobre wyjście. 

Zostawić go tu z opieką, jedzeniem i ludźmi, którzy 

nic mu nie zrobią… Wiedziałam, że byłoby to 

dla nas trudne, ale w grę wchodziło jego życie.  

Znalazłam salę 110 i szybko weszłam.  

– Wreszcie! Strasznie się martwiłem! 

– Ja też, dlatego przyszłam.  

– Kiedy masz w planach nas stąd zabrać? 

I w ogóle to jak mam na imię? 

– Wymyśliłam dla ciebie Daiki Suzuki, a ja 

jestem Fujiko. 

– Strasznie słaby pomysł. Nie mogłaś 

wymyślić czegoś ciekawszego? 

– Wiesz co, ciekawe, co ty byś powiedział 

przed pielęgniarką trzy minuty po przebudzeniu. 

– Na pewno coś mniej popularnego. Ja sam 

znam około pięciu osób z moim „imieniem”, 

a z twoim z dziesięć. 

– Mmmm… ty będziesz szósty. 

– To w końcu kiedy uciekamy? 

– Właśnie… Znaczy… Myślałam, czy może 

byś… nie został w szpitalu… 

– CO?! JUNKO, NIE MA OPCJI!!! 
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– Myślałam, że tu będziesz miał najlepszą 

opiekę, jedzenie i nic ci się nie stanie… 

– Ta, już to widzę! – Takashi strasznie się 

zdenerwował. – Nie uciekłabyś beze mnie. Zaraz 

by cię ktoś przyłapał. 

– O nie! To już przesada! – teraz to ja byłam 

wściekła. 

– Dobra, spokojnie. To tylko żarty. Ale i tak 

nie ma opcji.  

– To nie jest twoja decyzja! To nie jest 

pewne, ale ja na przykład czułabym się wtedy 

bezpieczniej! 

– A ja wręcz przeciwnie! Postaw się w mojej 

sytuacji. Gdybym to ja był starszy, pobiegłabyś 

za mną albo zamartwiała się całymi dniami! Ja 

wybieram tę pierwszą opcję.  

Nie wiedziałam, co powiedzieć, a poza tym 

nie chciałam dłużej ciągnąć tej rozmowy. 

Zdecydowałam, że najlepiej będzie, jeżeli sama 

podejmę ostateczną decyzję.  

– Musisz odpoczywać. Wieczorem przyjdę 

i powiem ci, co zdecydowałam. Prześpij  się. –  

Wyszłam, zanim zdążył coś powiedzieć. 

 Chciałam wyjść na zewnątrz, zaczerpnąć 

świeżego powietrza i w samotności o wszystkim 

zadecydować. Oczywiście nie było mi to dane. 

– Dlaczego wyszłaś z sali?! Przecież ty 

musisz leżeć! – pielęgniarka, z którą wcześniej 

rozmawiałam, podeszła do mnie, a tuż za nią 

wspomniany przyjaciel mamy.  

– P-przepraszam, ch-chciałam pogadać 

z bratem… 

– Mogłaś powiedzieć! 

– Przepraszam… 

 Lekarz wyszedł przed pielęgniarkę 

i zaprowadził mnie z powrotem do sali. Nie było 

mowy o samotności. Przez następne trzy dni zawsze 

ktoś mnie pilnował, więc o odwiedzeniu brata 

mogłam tylko pomarzyć.  

 Aż wreszcie doczekałam się remontu. 

Zaczęto malować zewnętrzne ściany, przez co 

przed szpitalem stanęło rusztowanie. Musiałam 

z niego skorzystać. Przemyślałam też sprawę 

zostawienia brata. Nie mogę mu tego zrobić. I tak 

za mną pobiegnie, więc postanowiłam oszczędzić 

nam smutków. Dokładnie w piątek, punkt 11:55, 

zabrałam rzeczy, które udało się odratować, otwo-

rzyłam okno i przeszłam rusztowaniem do sali 110.  

– Takashi! – zawołałam brata. On też miał 

już przygotowaną walizkę. 

– Idę. Na pewno nikt cię nie widział? 

– Mam nadzieję, że nie. Teraz nie ma czasu. 

Potem pomyślimy.  

 Takashi szybko do mnie dotarł i pomagając 

sobie, zeszliśmy na sam dół.  

– No to co teraz? – zapytał brat. 

– Noo… chyba biegniemy. 

Joanna Piramidowicz, Alicja Lachowska 

i Zuzanna Łoś, 6d 
 

Przygody Lusia  
Część I 

Cześć, mam na imię Lusio. Należę 

do  rudzielców i jestem bardzo przystojny. 

Mieszkam u Marka już dwa lata.  

Pewnego dnia poznałem nowego kolegę. 

Leżałem na mojej ukochanej podusi i nagle mama 

Marka zobaczyła sąsiadkę, która patrzyła na nasz 

ogródek. Po chwili zauważyłem młodszego 

ode mnie kota. Bardzo się zdziwiłem i od razu 

chciałem się z nim zapoznać. Mama Marka 

zaniepokoiła się i wyszła do ogródka. Chciałem 

wyjść, ale niestety nie udało mi się to. Ciągle 

trzymają mnie w zamknięciu i nie chcą mnie 

wypuścić     . Miauczałem i drapałem szybę, 

ale chyba mnie nie rozumieli. Mama podała kota 

przez płot sąsiadce i nie dała mi się z nim zapoznać.  

Po dziesięciu minutach ktoś zadzwonił 

do drzwi. Mama szybko poszła otworzyć i okazało 

się, że to znowu sąsiadka. Zapytała, czy nie ma 

u nas jej kota. Mama poszła sprawdzić, czy on tam 

naprawdę jest – i był tam! Czym prędzej pobiegłem 

do salonu. Ponownie chciałem wyjść na ogródek 

i zapoznać się z nim. Niestety, znowu mi się to nie 

udało. Mama wzięła kota i oddała go.  

Po kilku dniach on znowu zaczął 

przychodzić i pierwszy raz mama pozwoliła mi się 

z nim spotkać. Wyszedłem i byłem bardzo 

szczęśliwy     .  

Nadal często się z nim spotykam. 

Marek Gajda, 6p 
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Sabaton – zespół muzyczny 

 

„Sabaton” to szwedzka grupa muzyczna 

charakteryzująca się muzyką rockową. Zespół 

wykonuje piosenki głównie o tematyce wojennej, 

na przykład utwór „Shiroyama”, w którym mowa 

o starciu zbrojnym samurajów, czy „The last 

stand” – o splądrowaniu Rzymu. Grupa 

występowała wiele razy w Polsce. Zespół powstał 

w 1999 roku, a w 2006 i 2007 otrzymał miano 

najlepszej kapeli rockowej w Szwecji. 

Grupę założyli: wokalista i klawiszowiec 

Joakim Brodén, gitarzyści Rikardo Sundén i Oskar 

Montelius, basista Pär Sundström, i perkusista 

Richard Larsson. Co zaskakujące, nazwa 

„Sabaton” wzięła się od angielskiej nazwy 

trzewików. 

Według mnie, Sabaton” to bardzo fajny 

zespół, gra przyjemną dla mnie muzykę, a tematyka 

ich utworów jest, moim zdaniem, ciekawa. Pomimo 

tego, jak wspominałem w poprzednich artykułach, 

nie wszystkim się ta muzyka spodoba.                 

Jakub Głąbkowski, 6p 

 

Sparta 
 

„Sparta” to utwór napisany i zaśpiewany 

przez szwedzki zespól muzyczny Sabaton, 

charakteryzujący się muzyką rockową. 

Piosenka mówi o antycznym państwie-           

-mieście Sparcie, a dokładnie o bitwie 

pod Termopilami (480 r. p.n.e.). Bitwa ta rozegrała 

się między kilkoma tysiącami Greków (oprócz 

trzystu Spartan w wąwozie termopilskim walczyli 

jeszcze m.in. Ateńczycy) a mniej więcej milionem 

perskich wojowników pod wodzą Kserksesa. 

Jak  każdy się spodziewał, Spartanie zostali 

pokonani i doszczętnie wybici. Myślano, że zostaną 

rozgromieni, a oni wraz ze sobą zabrali do grobu 

dziesiątki tysięcy wrogów.  

Piosenka pokazuje męstwo Spartan, ich 

odwagę oraz świetne wyszkolenie (jeden Spartanin 

wraz ze sobą zabierał średnio 100 Persów). 

Spartanie wykazali się wielkim męstwem i nie 

dziwię się, że o tej bitwie powstała piosenka. Utwór 

bardzo mi się podobał, głównie ze względu 

na melodię, czasami będącą głośną, a czasem 

mniej, a nie – jak w wielu piosenkach – mającą 

początek cichy, a potem jest głośno. Ja lubię głośną 

muzykę, jednak nie każdemu może przypaść ona 

do gustu.  
 

Many many years ago 

When the Persion come ashore 

By the Lenodainas call, the Spartans went 

to war 
 

Joining by their brothers 

A few again the feful hord 

The hellenic hearts set aflame 

The hot gates call their names 
 

Wiele, wiele lat temu  

Kiedy Persja przybyła do brzegu 

Za wezwaniem Leonidasa 

Spartanie wyruszyli na wojnę 
 

Dołączając do swych braci 

Niewielu przeciwko śmiercionośnej 

hordzie 

Helleńskie serca zapłonęły 

Gorące wrota (Termopile) wołają ich 

imiona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Głąbkowski, 6p 
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Rogaliki z dżemem 

 
 

Składniki: 

• 250 g twarogu, 

• 150 g mąki pszennej, 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 

• 100 g miękkiego masła, 

• dżem malinowy, truskawkowy lub jakiś 

inny. 

Sposób przygotowania: 

Twaróg rozgnieść widelcem i dodać 

do niego miękkie masło. Dosypać mąkę i proszek 

do pieczenia, a następnie dokładnie wymieszać. 

Włożyć wszystko do lodówki na 1 godzinę. Po tym 

czasie rozwałkować ciasto na okrągły placek 

i wykroić małe kółeczka. Następnie nałożyć dżem 

i zawinąć go w rogalik. Piec w piekarniku 

w temperaturze 180° C przez około 20-25 minut. 

Po wyjęciu rogaliki można posypać cukrem 

pudrem. 

Weronika Czapska, 6e 

 

Minibezy Pavlova 
 

Składniki: 

• 3 białka jajek,  

• 150 g cukru (zasada jest taka, że na każde 

białko przypada 50 g cukru białego), 

• szczypta soli. 

Sposób przygotowania: 

Do misy robota kuchennego dajemy białka 

jajek (białka muszą być dobrze oddzielone, nie 

może wpaść ani kropelka żółtka). Białka ubijamy 

do momentu uzyskania sztywnej piany, wtedy 

dodajemy sól i łyżka po łyżce powoli dosypujemy 

cukier. Ubijamy dalej do uzyskania bardzo gęstej 

masy (można przechylić miskę i jeżeli masa nie 

spadnie, to znaczy, że jest dobrze ubita).  

Szykujemy blaszkę z papierem do pieczenia. 

Rękawem cukierniczym bądź łyżką formujemy 

kółka o średnicy około 10 cm i około 2-3 cm 

grubości.  

Piekarnik rozgrzewamy do 120-130 stopni. 

Nasze bezy pieczemy przez około 75-90 minut. 

Co pół godziny najlepiej sprawdzać, czy już się 

upiekły. Po upływie mniej więcej godziny 

temperaturę piekarnika zmniejszamy do 100 stopni 

i dalej pieczemy. Dobrze upieczone bezy powinny 

być na zewnątrz twarde i chrupiące, a w środku 

lekko mokre, puszyste i klejące.  

Kiedy czas pieczenia minie, wyłączamy 

piekarnik i zostawiamy w nim bezy na 15-20 minut 

do wyschnięcia (piekarnik powinien być lekko 

uchylony). 

Bezy najlepiej podawać ze świeżymi 

owocami i kremem mascarpone  (ubita śmietanka 

36% z serkiem mascarpone) lub innymi ulubionymi 

dodatkami. Smacznego ☺. 
 

 

Julia Piotrowska, 6g 
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Pączki 

 

Składniki: 

• 500 g mąki pszennej, 

• 250 ml ciepłego mleka, 

• 4 żółtka, 

• 100 g cukru, 

• 50 g świeżych drożdży, 

• 100 g masła, 

• troszkę soli, 

• 2 łyżki spirytusu. 

Sposób przygotowania: 

Zmieszać: łyżkę cukru, pokruszone drożdże, 

5 łyżek mąki i mleko, a następnie włożyć 

do piekarnika na 10 minut. W tym czasie roztopić 

masło. Żółtka i cukier ubić. 

Wyjąć masę z piekarnika i wrzucić do miski 

wraz z resztą mąki i masą z żółtek i cukru. 

Wyrabiać, dodając co chwila masło. Na koniec 

dodać spirytus. 

Miskę przykryć ścierką i włożyć na godzinę 

do piekarnika. Po godzinie wyjąć masę 

z piekarnika na pokryty mąką blat, a następnie 

rozwałkować na grubość centymetra i pokroić 

w koła. Na połowę z nich położyć nadzienie 

i zakryć drugą połową, szczelnie zaklejając boki. 

Odczekać 30 minut. 

Nalać dużo tłuszczu do garnka i rozgrzać 

do  175 stopni i partiami wrzucać pączki tak, 

żeby pływały w tłuszczu. 

Wyjąć, położyć na ręczniczkach 

papierowych, by tłuszcz wsiąkł. Posypać cukrem. 

Miłego jedzenia. 

Jakub Głąbkowski, 6p 

Ciastka  

z kawałkami czekolady 
 

Składniki: 

• 1 szklanka cukru trzcinowego, 

• 1 szklanka masła orzechowego, 

• 1 jajko, 

• 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 

• pół szklanki skruszonej czekolady.  

Sposób przygotowania: 

Do miski wsyp 1 szklankę cukru 

trzcinowego, 1 szklankę masła orzechowego, wbij 

1 jajko, dodaj 1 łyżeczkę sody oczyszczonej  i pół 

szklanki skruszonej czekolady. Wszystko dokładnie 

wymieszaj. 

Na blachę wyłóż papier do pieczenia. 

Z ciasta uformuj małe kulki i połóż je na papierze 

do pieczenia tak, aby między sobą miały około 5 cm 

przerwy. 

Piekarnik nagrzej na 180 stopni (grzałka 

„góra dół”). Gdy piekarnik się już nagrzeje, włóż 

do niego blaszkę z ciasteczkami i piecz  

do 10  do 20 minut. Gdy już to zrobisz, otwórz 

piekarnik, wyjmij blaszkę i masz gotowe ciasteczka.  

 

Smacznego! 

Karolina Danilecka, 6g 

 

Domowe bułeczki 
 

Składniki: 

• 340 g mąki pszennej, 

• 8 g suchych drożdży, 

• 1,5 łyżeczki soli, 
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• 340 ml mleka (można dać troszkę mniej), 

• 2 łyżki masła. 

Sposób przygotowania: 

Bierzemy dużą miskę i przesiewamy mąkę. 

Dodajemy drożdże oraz 1,5 łyżeczki soli. Następnie 

do rondelka wlewamy ok. 340 ml i delikatnie 

podgrzewamy, a w międzyczasie dodajemy 2 łyżki 

masła i czekamy, by wszystko się roztopiło 

i połączyło w jednolity płyn. Odkładamy do ostyg-

nięcia. Po ostygnięciu wlewamy nasze maślane 

mleko do miski z sypkimi składnikami i wszystko 

razem ugniatamy. Po ugnieceniu ma powstać 

elastyczne ciasto, które szczelnie przykrywamy 

ściereczką i odstawiamy na 50 minut 

do wyrośnięcia. Po tym czasie odkrywamy ciasto 

i ugniatamy przez około 3-4 minuty. Jeżeli się klei, 

to można podsypać mąką. Formujemy kuleczki 

i układamy na blaszce na papierze do pieczenia 

i znów przykrywamy szczelnie ścierką, ale teraz 

na 25 minut. A na końcu podgrzewamy piekarnik 

do 180 stopni i pieczemy przez około 15-18 minut.  

Smacznego! 

Michalina Jeznach, 6g 

 

Pierogi ruskie 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Składniki: 

Ciasto: 

• 600 g mąki pszennej, 

• 2 szczypty soli, 

• 400 ml wrzącej wody, 

• 60 g masła. 

 

 

Nadzienie: 

• 500 g twarogu (ile kto chce), 

• 500 g ziemniaków, 

• około 2 łyżeczek soli, 

• pół łyżeczki zmielonego pieprzu ziołowego 

lub czarnego, 

• 1 mała cebula. 

Do polania (według własnego uznania): 

• gęsta śmietana 12%, 

• cebula zeszklona na oleju lub smalcu,, 

• smalec ze skwarkami. 

Sposób przygotowania: 

Ciasto: 

Mąkę przesiać do miski, dodać sól. 

Do gorącej wody włożyć masło i roztopić, 

stopniowo wlewać do mąki, mieszając wszystko 

łyżką. 

Połączyć składniki i wyłożyć je na posypaną 

mąką stolnicę i zagniatać przez 8-10 minut, 

aż ciasto będzie gładkie i plastyczne. 

Ciasto włożyć do miseczki, przykryć folią 

i odstawić na 30 minut. 

Farsz: 

Ziemniaki obrać i opłukać, włożyć 

do garnka i gotować do miękkości. Odcedzić, 

włożyć do garnka i roztłuc na gładką masę. 

Ziemniaki ostudzić i odparować. 

Twaróg pokruszyć, wymieszać z ziemnia-

kami, doprawić solą i pieprzem. 

Cebulkę pokroić w kostkę i zeszklić 

na maśle lub oleju, dodać do naczynia i wymieszać. 

Lepienie: 

Ciasto rozwałkować i wyciąć okręgi. 

Na nich położyć po łyżeczce farszu i zamknąć. 

Wodę w garnku posolić, zagotować 

i wrzucić do niej pierogi na około 1,5 minuty. 

Z moich doświadczeń wynika, że najlepsze 

pierogi ruskie są w pierogarni „Pierożek” 

w  Gdyni, a próbowałem pierogów ruskich 

naprawdę w wielu pierogarniach i restauracjach.  

Jeśli pierogi były gotowane kilka dni 

wcześniej, a nie lubisz jeść pierogów na zimno, 

możesz je podsmażyć na patelni razem z cebulą – 

wtedy będą smakować jak nowo ulepione. 

Tytus Guz, 6b 



 NASZE PASJE 

 

Lepienie z modeliny 
 

Już kiedy byłam mała, często sięgałam 

po modelinę i lepiłam z niej różne figurki. Moje 

pierwsze prace powstały, kiedy miałam około 5-6 

lat. Nadal uwielbiam to robić, lecz nie mam aż tak 

dużo czasu jak kiedyś. Myślę, że zrobiłam duży 

progres w lepieniu i moje prace są coraz lepsze. 

Teraz najczęściej robię biżuterię, na przykład 

kolczyki, zawieszki, a także magnesy i breloczki.  

A oto kilka moich wyrobów: 

 

 

Julia Piotrowska, 6g 

 

Porsche 911 RSR 
 

Porche 911 RSR to dokładnie odwzorowany 

model znanego samochodu wyścigowego marki 

Porsche do zbudowania z klocków Lego. Składa się 

z tysiąca pięciuset osiemdziesięciu klocków. Model 

ma 51 cm długości od maski do tylnego spoilera 

(jego drogowy odpowiednik ma 4,56 m, 503 konie 

mechaniczne oraz sześciobiegową półautoma-

tyczną skrzynię łopatkową). Po złożeniu model 

posiada otwieraną maskę z podglądem na silnik 

(z tyłu) oraz działającą kierownicę. Kosztuje około 

pięciuset złotych (w zależności od sprzedawcy). 

Poprzednikiem zestawu jest model Porsche 911 

GT3 RS, który jest jednak dużo droższy. 
 

 

Tytus Guz, 6b 

 

Musical i teatr 
 

Musical to forma teatralna łącząca muzykę, 

piosenki, dialog i taniec. Teatr to rodzaj sztuki 

widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów 

na żywo przedstawia sztukę dla zgromadzonej 

publiczności.  

Dlaczego teatr? W teatrze, moim zdaniem, 

wyjątkowe są między innymi emocje, które biją 

od  aktorów wprost do serca widza. Teatr 

uwielbiam też za autentyczność. Pod głos aktora 

nigdy nie podkłada się playbacku, więc każdy może 

mieć pewność, że głos, który słyszy podczas 

spektaklu, to prawdziwy głos aktora. 

Na chwilę obecną mój ulubiony musical to 

,,Metro”, musical napisany przez Janusza 

Józefowicza, Janusza Stokłosę, Agatę Mikla-

szewską oraz Marynę Miklaszewską. Zachęcam 

do przeczytania mojego artykułu na temat tego 

musicalu – został opublikowany w listopadowym 

numerze naszej gazetki. 

Teatr Muzyczny Roma to teatr, od którego 

wszystko się zaczęło. Mieści się on w samym sercu 

Warszawy, przy ulicy Nowogrodzkiej. Jest 

niezmiernie ważną częścią mojego życia. Już 

od najmłodszych lat bardzo często odwiedzałam 

ten teatr, lecz wtedy jeszcze chodziłam na spektakle 

dla małych dzieci. Gdy miałam 6 lat, poszłam 

na spektakl ,,Mamma Mia!” i stąd właśnie moje 



 NASZE PASJE 

 

ogromne zafascynowanie musicalem. Od tego 

czasu chodzę już tylko na musicale dla dorosłych 

i czerpię z tego ogromną przyjemność. Można 

powiedzieć, że Teatr Roma obrócił moje życie 

o 180 stopni. 

 

Dlaczego chcę być aktorką? Chcę być 

aktorką, ponieważ patrzenie na aktorów, czucie 

emocji płynących od nich prosto do mnie, 

słuchanie niesamowitych wykonań legendarnych 

utworów zawsze sprawiało mi radość, jakiej nie 

dostarczało mi nic innego na świecie. Zainspi-

rowało mnie to tak bardzo, że zaczęłam marzyć, 

by być taka jak oni, żeby ludzie mogli czuć 

ode mnie to samo, co ja czułam od nich. 

Maja Mirowska, 6g 

 

Wyszywanie 
 

 

Wyszywanie jest moją pasją od niedawna, 

bo właściwie od dwóch miesięcy. Kiedy w Wigilię 

odpakowywałem prezenty, natrafiłem na wore-

czek, w którym znajdowały się wyszywanka lamy 

i sarenki oraz nici w każdym kolorze i zestaw igieł. 

Już następnego dni babcia zaczęła mi pokazywać 

różne ściegi haftu, których mogłem używać, jednak 

najbardziej do gustu przypadł mi haft tradycyjny 

i to nim wyszywam po dziś dzień.  

Gdy nauczyłem się ściegów i zacząłem 

po kolei wyszywać elementy lamy, po tygodniu ją 

skończyłem. Tak się wciągnąłem, że sarnę zrobiłem 

w dwa dni i trzeba  było kupować nową 

wyszywankę. Następnego dnia wyszedłem 

z pasmanterii z wyszywanką psa dwa razy większą 

od poprzednich, której jeszcze nie skończyłem  

mogło na to wpłynąć to, że przez dwa tygodnie 

nie miałem nici, a pasmanterie były zamknięte). 

 

Wyszywanie sprawia mi wielką 

przyjemność oraz daje satysfakcję, gdy ukończę 

jakiś obraz. 

 

Jakub Głąbkowski, 6p  



 SŁONECZNE PODRÓŻE 

 

 

Szwajcaria 
 

W tym roku byłam 

w Szwajcarii. Spędziłam 

tam 8 dni. Mimo że to 

było tylko 8 dni, to i tak 

zdążyłam zrobić wiele 

rzeczy i odwiedzić dużo 

miejsc.  

Ciągle jeździłam 

na nartach, nie licząc dni 

przyjazdu i wyjazdu. 

Prawie codziennie byłam 

w innym miejscu i na in-

nym stoku. Było tam bardzo dużo stoków, 

wyciągów, krzesełek, orczyków i gondol. 

Widziałam tam przepiękne widoki, góry są bardzo 

wysokie, a natura piękna.  

Szwajcaria jest 

niezwykle ciekawym kra-

jem, leży ona w Europie, 

ale nie należy do Unii 

Europejskiej. W Szwajca-

rii są cztery języki urzę-

dowe; w regionie, w któ-

rym byłam, językiem urzę-

dowym był niemiecki, 

ale  są jeszcze trzy 

regiony, w których mówi 

się po włosku, francusku 

i  w języku romansz, znanym też jako język 

retoromański. Kolejną równie ciekawą informacją 

o Szwajcarii jest to, że aktualnie nie posiada 

stolicy. Walutą w Szwajcarii są franki.  

W Szwajcarii było przepięknie. Było bardzo 

mało ludzi. Zapadły mi w pamięć piękne widoki 

i chętnie bym pojechała tam jeszcze raz.  

Weronika Czapska, 6e  

 

Wrocław i Książ 
 

Na początku lu-

tego tego roku byłam 

we  Wrocławiu. Według 

mnie, jest to wspaniałe 

miasto z dużą liczbą 

atrakcji, jak na przykład: 

❖ Ogromne ZOO z Afry-

karium, 

❖ Hydropolis – muzeum 

wody i jej form, 

❖ wiele kamienic oraz piękny rynek, 

❖ wyspy na Odrze, m.in. Wyspa Słodowa, 

❖ Mostek Pokutnic, 

❖ Panorama Racławicka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dosyć blisko Wrocławia znajduje się Książ. 

Warto tam pojechać, zwiedzić piękny zamek 

oraz zajrzeć do palmiarni z egzotycznymi roślinami 

i niektórymi gatunkami zwierząt, na przykład 

lemurami i żółwiami. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zuzanna Łoś, 6d 



 W SŁONECZNYM NASTROJU 

 

Jasio przychodzi do domu. Mama krzyczy: 

– Dlaczego masz takie brudne ręce??? 

– Bo bawiłem się w piaskownicy!!! 

– Ale dlaczego masz czyste palce??? 

– Bo gwizdałem na psa!!! 

 

Jak się nazywa płacz małego raczka? 

Wycieraczka. 

 

W szkole pani kazała narysować dzieciom swoich 

rodziców. 

Po chwili podchodzi do małego Jasia i pyta: 

– Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy? 

– Bo nie było łysej kredki. 

Wybrała Julia Piotrowska, 6g 

 

– Pana pies szczekał przez całą noc – mówi 

oburzony sąsiad. 

– To nic, odeśpi w dzień – odpowiada właściciel. 

 

– Córeczko, co robiliście dzisiaj w szkole? 

– Czytaliśmy bajkę o Czerwonym Kapturku. 

– A czego się z niej nauczyłaś? 

– Żeby zapamiętać, jak wygląda babcia! 

 

– Jak masz na imię, dziewczynko? 

– Czerwony Kapturek – odpowiada dziewczynka. 

– To dlaczego masz zielony kapturek? 

– Bo czerwony jest w praniu. 

Wybrała Karolina Danilecka, 6g 

 

Pani katechetka pyta na lekcji religii: 

– Kim jest dla nas Pan Jezus? 

Zgłasza się Magda: 

– Jezus jest pasterzem... 

– Dobrze, Madziu, a w takim razie kim my 

jesteśmy... 

Zgłasza się Jasiu: 

– Proszę pani, my jesteśmy stadem baranów... 

 

Przychodzi Jasio z przedszkola. Buzia cała 

podrapana. Aż przykro patrzeć. 

– Co się stało, Jasiu?! – krzyczy mama. 

–  A... Tańczyliśmy wokół choinki. Dzieci było 

mało, a jodełka spora... 

 

 

Pani w szkole powiedziała: 

–  Dzieci, jako pracę domową napiszcie zdanie 

z wyrazem ,,ananas”.  

Następnego dnia dzieci czytają...  

–  Ananas to egzotyczny owoc. 

–  Lubię ananasy.  

W końcu przychodzi pora na Jasia i Jasio czyta:  

–  Wczoraj tata kupił kiełbasę, a na nas w ogóle nie 

spojrzał. 

Wybrała Weronika Czapska, 6e 

 

Nauczycielka pyta Jasia: 

– Jasiu kim byś chciał zostać w przyszłości? 

– Świętym Mikołajem. 

– A dlaczego? – pyta nauczycielka. – Czy dlatego, 

że roznosi prezenty? 

– Nie, bo pracuje tylko raz w roku – odpowiada Jaś. 

 

Jasiu idzie z mamą na spacer. Przechodzą 

przez zoo. Jasiu widzi, jak paw rozkłada swoje 

pióra. 

– Mamo! Mamo! Kwitnąca kura! 

 

– Chcę z listu do świętego Mikołaja wykreślić 

kolejkę i wpisać rower – mówi Jaś do taty. 

– Już nie chcesz kolejki? 

– Chcę, ale jedną już znalazłem w twojej szafie. 

Wybrała Aleksandra Wiśniewska, 6g 

 

Jasiu z kanistrem przybiega na stację benzynową: 

– Dziesięć litrów benzyny, szybko! 

– Pali się, czy co? 

– Tak, moja szkoła... ale już zaczyna przygasać. 

 

Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i krzyczy: 

– Mamo, mamo, dzisiaj zrobiłem dobry uczynek. 

– No to mów. 

– Koledzy podłożyli pineskę szpicem do góry 

na krześle nauczyciela... już miał siadać, kiedy ja 

odsunąłem krzesło... 

 

Pani pyta dzieci, jaki zawód chciałyby wybrać. 

– Lekarz, aktorka, modelka, policjant... – 

odpowiadają dzieci 

– A ty, Jasiu, kim chcesz zostać? – pyta pani. 

– Emerytem. 

Wybrała Matylda Olczak, 6o 


