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Drodzy Czytelnicy! 
 

To już ostatni numer naszej gazetki 

w tym roku szkolnym.  

Czas na wakacje i zasłużony 

odpoczynek.  

Życzymy Wam wszystkim wspaniałych podróży, 

szalonych przygód i wielu pięknych wrażeń! 

Żegnając się z Wami, polecamy zamieszczone  

w tym numerze artykuły  

– niech umilą Wam czas oczekiwania na wakacje!  

Do zobaczenia we wrześniu! 

😊 

Zespół redakcyjny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny: 
Weronika Czapska – 6e, Karolina Danilecka – 6g, Marek Gajda – 6p, Jakub 

Głąbkowski – 6p, Łukasz Gorczyca – 6p, Tytus Guz – 6b, Michalina Jeznach – 6g, 

Karolina Kamińska – 6p, Kornelia Kierzkowska – 6k, Alicja Lachowska – 6d, 

Szymon Linek – 6e, Zuzanna Łoś – 6d, Maja Mirowska – 6g, Matylda Olczak – 6o, 

Julia Piotrowska – 6g, Joanna Piramidowicz – 6d, Liliana Pobłocka – 6k, Iga 

Schefs-Pietrzak – 6f, Ewa Tomaszewska – 6p, Aleksandra Wiśniewska – 6g.  

Opieka – p. Agata Kurkus-Soja 

 



 Z ŻYCIA SŁONECZNEJ SZKOŁY 

 

Powrót do szkoły! 
 

Pierwszy dzień w szkole 

 

Powrotowi do szkoły towarzyszyło wiele 

emocji. Każdy z nas pewnie się stresował, 

lecz wiedzieliśmy o zaplanowanym tygodniu ulgi – 

bez sprawdzianów, kartkówek, odpytywania. 

Przywitały nas miłe plakaty. 

Na pierwszej lekcji wszyscy byliśmy 

podekscytowani możliwością zobaczenia się. 

Lekcje były luźne, nie omawialiśmy tematów 

z  podstawy programowej, rozmawialiśmy 

natomiast na temat powrotu do szkoły, naszego 

samopoczucia, naszych obaw i oczekiwań.  

Ten dzień był inny, niż myśleliśmy, 

zaskoczyło nas to na plus.  

Michalina Jeznach, Julia Piotrowska 

i Aleksandra Wiśniewska, 6g 

 

Wycieczka do parku trampolin 

 

Niedawno nasza klasa wybrała się do parku 

trampolin.  

Na początku pani zrobiła nam bardzo 

wyczerpującą rozgrzewkę. Następnie podzieliła 

nas na dwie drużyny i urządziliśmy zawody. 

Po  rozgrzewce poszliśmy na trampoliny 

z instruktorem i wykonywaliśmy różne ćwiczenia. 

Po godzinnej zabawie z trenerem mieliśmy godzinę 

wolnego i mogliśmy robić, co chcemy, jednak cała 

nasza klasa zaczęła się uczyć robić salto w przód. 

Po powrocie do szkoły wszyscy byli 

zmęczeni, jednak uśmiech malował się na każdej 

buzi. Na szczęście ostatnia lekcja została 

odwołana.  

Matylda Olczak, 6o 

Nasze spotkania 

z malarstwem 
 

W maju odbyła się kolejna edycja 

cyklicznego konkursu „Nasze spotkania 

z malarstwem”, którego organizatorkami są Pani 

Małgorzata Kamińska (nauczycielka języka 

polskiego) i Pani Aneta Rzeszutek (nauczycielka 

języka angielskiego i języka hiszpańskiego).  

W tym roku nadesłano 20 prac. 

Zwycięzcami zostali: 

I miejsce:  Julia Dobkowska, klasa 8b 

II miejsca:  Joanna Babiak, klasa 7b 

 Amelia Demus, klasa 8a 

 Miłosz Stępień-Witkowski, klasa 7b 

 Milena Świętanowska, klasa 8b 

III miejsca:  Marta Bogdańska, klasa 8b 

  Aleksandra Kasprzak, klasa 7b 

  Lena Wójcicka, klasa 8a 

 Gratulujemy zwycięstwa, a także poczucia 

humoru i dystansu do siebie! Zachęcamy 

wszystkich do wzięcia udziału w konkursie 

w następnym roku szkolnym. Poniżej prezentujemy 

zwycięskie prace: 

 

 

Julia Dobkowska – I miejsce 
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Milena  

Świętanowska 

– II miejsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna 

Babiak – 

II miejsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miłosz 

Stępień-          

-Witkowski     

– II miejsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amelia 

Demus – 

II 

miejsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Bogdańska – III miejsce 

 

 

 

Lena Wójcicka – III miejsce 

 

 

 

Aleksandra Kasprzak – III miejsce 

 

 

 

 

 



 SŁONECZNE WYWIADY 

 

Wywiad z panią Katarzyną 

Mackiewicz-Belską, 

nauczycielką plastyki 
Redakcja: Kim Pani chciała być jako dziecko? 

Pani Katarzyna Mackiewicz-Belska: Kiedy byłam 

dzieckiem, uwielbiałam zabawy w sklep, marzyłam 

o zostaniu sprzedawczynią. Druga bardzo silna 

wizja, jaką miałam na temat siebie w dorosłym 

życiu, to bycie malarką. Jak widzicie, życie 

napisało swój scenariusz. Marzeń na temat 

zostania nauczycielką nie miałam, ale bardzo lubię 

ten zawód. Daje mi dużo satysfakcji, radości 

i pozytywnej energii. 

Redakcja: Czy pracowała Pani kiedyś w liceum 

lub w technikum? 

Pani Katarzyna Mackiewicz-Belska: Nigdy nie 

pracowałam w liceum ani w technikum. 

Pracowałam jedynie w gimnazjum, które niestety 

zostało zlikwidowane. 

Redakcja: Gdzie się Pani najlepiej pracuje? 

Pani Katarzyna Mackiewicz-Belska: Nie mogę 

odpowiedzieć na to pytanie , ale myślę, że praca 

w szkole podstawowej czy w liceum lub  w tech-

nikum może być na równi satysfakcjonująca. 

Najważniejszy jest dobry kontakt z uczniami. 

Redakcja: Od kiedy Pani uczy plastyki? 

Pani Katarzyna Mackiewicz-Belska: Plastyki uczę  

szósty rok. 

Redakcja: Dlaczego uczy Pani akurat plastyki? 

Pani Katarzyna Mackiewicz-Belska: Uczę 

plastyki, ponieważ kocham sztukę i chcę się dzielić 

tą pasją. Chciałabym przekazać wszystkim 

uczniom, jak dużo radości można czerpać 

z tworzenia. Dzięki sztuce stajemy się wrażliwszymi 

ludźmi. 

Redakcja: Kim by Pani była, gdyby nie uczyła Pani 

plastyki? 

Pani Katarzyna Mackiewicz-Belska: Z wykształ-

cenia jestem architektem, ale miałam długą 

przerwę w pracy. Może gdyby nie praca w szkole, 

wróciłabym do architektury... ale teraz dobrze mi 

z Wami. 

Redakcja: Z jakimi trudnościami spotyka się 

nauczyciel plastyki w swojej pracy? 

Pani Katarzyna Mackiewicz-Belska: Największą 

trudnością w pracy nauczyciela plastyki jest 

nieprzygotowanie ucznia do lekcji, brak 

materiałów. Straszne są również usilne zapew-

nienia uczniów o braku uzdolnień. Ja uważam, 

że  każdy z Was może tworzyć piękne, 

niepowtarzalne rzeczy. 

Redakcja: Czy pracuje Pani z młodszymi klasami 

niż 4-6? 

Pani Katarzyna Mackiewicz-Belska: W tej chwili 

nie, ale pracowałam z przedszkolakami, uczniami 

klas 1-3. To wspaniała praca, ponieważ dzieci 

w tym wieku są niezwykle szczere i spontaniczne 

w swojej sztuce. 

Redakcja: Czy lubi Pani swoją pracę? 

Pani Katarzyna Mackiewicz-Belska: Na to pytanie 

powinni odpowiedzieć uczniowie. Myślę, że łatwo 

rozpoznać nauczyciela, który lubi swoją pracę :) 

Redakcja: Czy od dziecka jest Pani uzdolniona 

plastycznie? 

Pani Katarzyna Mackiewicz-Belska: Myślę, że tak. 

Odkąd pamiętam, zawsze coś rysowałam lub mało-

wałam. Z uzdolnieniami jest tak, że wystarczy 

1 procent zdolności, a pozostałe 99 procent to 

praca. 

Redakcja: Co najbardziej lubi Pani malować?  

Pani Katarzyna Mackiewicz-Belska: Najbardziej 

lubię malować z natury. Coś, co mnie zainspiruje... 

Widok starego kościoła, miasteczko nad morzem, 

martwe natury, zwierzęta. 

Redakcja: Czy maluje Pani swoje obrazy? 

Pani Katarzyna Mackiewicz-Belska: Obrazy 

mogą być różne, chociaż mi kojarzą się głównie 

z malarstwem olejnym. Ja maluję akwarele. 

Redakcja: Czy w swoim domu ma Pani jakieś 

obrazy? 

Pani Katarzyna Mackiewicz-Belska: Mam obrazy, 

bez nich nie wyobrażam sobie wnętrz. Teraz się 

pochwalę, że kilka z nich namalowała moja córka, 

która w tym roku kończy studia na Wydziale 

Malarstwa w Stanach Zjednoczonych. 

Bardzo dziękuję za wywiad. Było mi 

niezmiernie miło. 

Wywiad przeprowadziły  

Karolina Danilecka i Michalina Jeznach, 6g 

 



 SŁONECZNE PODRÓŻE 

 

Dzień Przyjaźni  

Polsko-Węgierskiej 
 

 

 

 

 

Każdego roku 23 marca obchodzony jest 

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Jest to 

szczególne święto, które jest rozpoznawane dzięki 

sławnemu przysłowiu:  

„Polak, Węgier dwa bratanki,  

i do szabli, i do szklanki,  

obaj zuchy, obaj żwawi,  

niech im Pan Bóg błogosławi” 

które po węgiersku brzmi:  

„Lengyel, magyar – két jó barát,  

együtt harcol s issza borát,  

vitéz s bátor mindkettője,  

áldás szálljon mindkettőre”.  

Nasza wspólna historia sięga już 

średniowiecza (na przykład Jadwiga Andega-

weńska była z Węgier) i do dzisiaj widać naszą 

zażyłość, na przykład obok ratusza Bemowa jest 

pomnik bohatera Węgier i Polski – Józefa Bema, 

a  w Parku Górczewska stoi pomnik poety 

węgierskiego Sándora Petőfiego. Dzielnica 

Warszawy – Bemowo – jest dzielnicą partnerską 

Óbudy w Budapeszcie.  

Osobiście dopiero od niedawna zaczęłam 

dostrzegać to święto, choć Węgrami zaintere-

sowałam się od pobytu w tamtejszej stolicy. 

Niestety, nie mogłam z rodzicami nigdzie się 

wybrać, ale zjedliśmy węgierskie potrawy, 

na przykład węgierską szynkę.   

Kornelia Kierzkowska, 6k 

 

Wyprawa do Torunia 
 

Pewnego dnia wpadłem na pomysł, 

by pojechać do Torunia. O 6.00 rano wraz 

z  Ciocią, z którą jeździłem na poprzednie 

wycieczki, staliśmy na peronie. Trzy godziny 

podróży minęły mi dosyć szybko i zanim się 

obejrzałem, byliśmy na miejscu. 

Pierwsze, co mieliśmy zrobić po przy-

jeździe, to iść na piechotę ze stacji do pierwszej 

atrakcji, a przy okazji pozwiedzać Toruń, 

ale ze względu na to, że bolała mnie noga, 

musieliśmy pojechać taksówką. Nie zaliczam tego 

do strat, ponieważ tak się złożyło, że jeszcze nigdy 

nie jechałem tym środkiem lokomocji. 

Gdy dotarliśmy na miejsce, poszliśmy 

do Domu Legend Toruńskich. Można tam było 

posłuchać o legendach oraz wziąć w nich udział. 

Ja naciągałem kuszę, walczyłem na tratwie 

i udawałem dzwonnika. Świetnie się tam bawiłem. 

Na pamiątkę kupiłem sobie nóż (z drewna) 

do obierania ryb z łusek.  

Później wyruszy-

liśmy do miejsca, z któ-

rego Toruń jest naj-

bardziej znany, czyli 

Manufaktury Pierników, 

która znajduje się 

w  Żywym Muzeum 

Piernika. Na początku 

pani, która udawała czarownicę, wytłumaczyła 

nam, z czego robi się pierniki. Potem dostaliśmy 

ciasto i mogliśmy sami je uformować i wyciąć 

z  niego różne kształty. Gdy pierniki zostały 

upieczone, przystąpiliśmy do  ich dekorowania. 

To było ciekawe doświadczenie, więc poprosiłem 

Ciocię, by kupiła mi zestaw do dekorowania, tak 

bym mógł część pierników ozdobić w domu.  

W przerwie przed ostatnią atrakcją 

poszliśmy do McDonalda, by zjeść „obiad”. Potem 

ruszyliśmy do Bunkra Wisła i uczestniczyliśmy 

w symulacji nalotu bombowego. To było dla mnie 

niecodzienne przeżycie i przez chwilę nawet 

myślałem, że to się dzieje naprawdę.  

To była ostania atrakcja, więc wyru-

szyliśmy w drogę powrotną na stację kolejową. 

W przeciwieństwie do jazdy do Torunia, droga 

powrotna bardzo mi się dłużyła i gdy w końcu 

dojechaliśmy do domu, zadowolony wskoczyłem 

do łóżka, wiedząc, że to był udany dzień. 

Jakub Głąbkowski, 6p 



 SŁONECZNA BIBLIOTECZKA 

 

Tusz 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 „Tusz” – książka napisana przez Alice 

Broadway – opowiada historię Leory, żyjącej 

w miejscu, gdzie każdy ważny moment w naszym 

życiu – zły lub dobry – zostaje zapisany na naszej 

skórze w formie tatuażu, a wszystko to robi się, 

aby zostać zapamiętanym. Wiek, imię, miejsce 

pracy i drzewo genealogiczne na swoim ciele 

posiada każdy. Istnieją jednak też tak zwani 

Nienaznaczeni – ludzie, którzy z własnych 

powodów postanawiają nie tatuować się, będący 

największymi wrogami miasta Leory.  

 Dziewczyna po śmierci ojca zaczyna 

dowiadywać się prawdy o swojej rodzinie i o sobie. 

Jest to dla niej bardzo trudne, czasochłonne 

i wyczerpujące zajęcie. Poza tym wszystkim 

przeżywa pierwsze dni w wymarzonej pracy. 

Joanna Piramidowicz, 6d  

 

Przekręt na Van Gogha 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

„Przekręt na Van Gogha” to książka 

napisana przez Derena R. Hicksa. Dwunastoletni 

chłopiec zostaje znaleziony w Narodowej Galerii 

Sztuki w Waszyngtonie. Nie wie, kim jest ani co tam 

robi. Kiedy trafia do opieki społecznej, poznaje 

dziesięcioletnią Camille, która zostaje jego 

pierwszą przyjaciółką. Dziewczynka postanawia 

nazwać chłopca Art (od słowa „sztuka”). Jak się 

okazuje, kluczem do wspomnień Arta są obrazy 

oraz  przeróżne dzieła sztuki. Na drodze 

do  przywrócenia pamięci chłopcu stają jednak 

groźni przestępcy, którzy zrobią wszystko, 

aby złapać Arta… 

W książce znajdują się kody QR, dzięki 

którym można oglądać różne dzieła sztuki 

wspomniane w utworze! 

Alicja Lachowska, 6d 

 

Okrutna pieśń 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Okrutna pieśń” to książka napisana 

przez Victorię Schwab. 

Kate Harker i August Flynn są następcami 

przywódców miasta podzielonego na dwie 

walczące ze sobą części. Z każdego poważniejszego 

przewinienia powstają tam prawdziwe potwory.   

Kate marzy o dorównaniu ojcu, który ma 

władzę nad większością potworów – Corsaja-

mi i Malchajami. August za to jest jednym 

z monstrów niepodlegających Harkerowi. Jego 

rodzaj – Sunajowie – za pomocą muzyki może 

odebrać duszę każdemu człowiekowi. Celem 

chłopaka jest walka z pozostałymi monstrami, 

co odradzają mu rodzice.   

W momencie, gdy Kate została wyrzucona 

z kolejnej szkoły, by mogła zamieszkać z ojcem 

i uczyć się bliżej domu, Flynnowie postanawiają 

wysłać tam również Augusta, aby wiedzieć więcej 

o planach Harkerów.   

Co się jednak stanie, gdy dziewczyna 

odkryje jego sekret?   

Joanna Piramidowicz, 6d 



 SŁONECZNA BIBLIOTECZKA 

 

Tosia w Tarapatach 

 

Każdy lubi się trochę bać, prawda? „Tosia 

w Tarapatach” to książka dla dzieci opisująca 

przygody 12-letniej dziewczynki, która jak magnes 

przyciąga wszelkie stwory. Coś wciąga ubrania 

pod łóżko, widmo kradnie dziadkowi jedzenie, 

a z pustego pokoju dziecięcego dochodzą dziwne 

chichoty… Dlaczego urodzinowa sala budzi w Tosi 

niepokój? I czemu rower tak złowieszczo mruga? 

Czy ulica może porywać ludzi?  

Na szczęście dzielna dziewczynka – 

pogromczyni potworów – ma świetne pomysły 

na wyjście z trudnych sytuacji! 

Książkę napisał Paweł Maj. 

Joanna Piramidowicz, 6d 

 

Psie sucharki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest to zbiór rysunków – humorystycznych, 

poruszających, często edukacyjnych – z krótkimi 

przypisami pokazującymi, jak wygląda nasz świat 

z punktu widzenia psów. Wszystko opisane jest 

w fajny, humorystyczny sposób. Jak pies rozumie 

otaczający go świat? Jak wygląda rzeczywistość 

z poziomu około 50 centymetrów od ziemi – czasem 

mniej, czasem więcej, w zależności od tego, jakiego 

czworonoga masz pod swoim dachem? 

Książka bardzo mi się podobała. Rysunki 

nie są ze sobą w żaden sposób połączone, przez co 

można ją otworzyć w dowolnym momencie. 

Joanna Piramidowicz, 6d 

 

Endymion Spring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Endymion Spring” to książka napisana 

przez Matthew Skeltona, opisująca historie 

z przeszłości i teraźniejszości, które są do siebie 

podobne. 

Blake razem z mamą i siostrą wyjeżdża 

do Oksfordu. Dzieci muszą zająć się sobą 

i przez większość czasu zmuszone są przebywać 

w bibliotece. W pewnym momencie, gdy Blake 

stara się umilić sobie czas, przeszukując książki, 

coś kłuje go w palec. Po chwili w jego rękę wpada 

książka, jest idealnie dopasowana do dłoni 

chłopca. Blake ogląda ją i otwiera. Jego oczom 

ukazują się puste strony. Dopiero po dłuższej 

chwili książka otwiera się na jednej ze stron, gdzie 

zaczynają pisać się słowa. Wszystko jest zagadką.  

Chłopak z przeszłości pracuje w drukarni. 

Wiele uczy się od swojego mistrza – cenionego 

Gutenberga. Pewnego dnia przyjeżdża Fust 

z tajemniczym kufrem skrywającym sekret, którego 

odkrycie może grozić ludzkości.  

Najważniejsze pytanie to kim jest Endymion 

Spring i dlaczego słowa w książce widzi tylko 

Blake? 

Joanna Piramidowicz, 6d 
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Upiorny pociąg 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książkę „Upiorny pociąg” napisał Terry 

Deary. 

W Dzikopolu istnieje wieża, w której kryją 

się mroczne sekrety. Nikt nie wie, co się w niej 

skrywa. 

Pewnego dnia pewien chłopiec postanawia 

ukraść na zlecenie telefon. Nie jest to jednak taki 

zwykły telefon. Została w nim uwięziona 

dziewczynka, którą chłopiec musi teraz uratować. 

Kiedy i on, i dziewczyna wkraczają do Woskowego 

Świata, rozpoczyna się niesamowita, momentami 

straszna, a zarazem naprawdę zabawna przygoda. 

Według mnie, książka jest przeznaczona 

dla osób w wieku od 9 do 12 lat, jednak mimo to 

jest bardzo ciekawa. Polecam ją wszystkim, którzy 

są zwolennikami horrorów oraz książek 

przygodowych. 

Alicja Lachowska, 6d 

 

Horimiya 
 

„Horimiya” to japońska manga. 

Kyoko Hori wygląda na zwykłą, popularną 

w klasie nastolatkę, jednak w domu jej wygląd 

diametralnie się zmienia. Dziewczyna musi 

opiekować się swoim młodszym bratem 

oraz zajmować się domem.  

Pewnego dnia spotyka kolegę ze swojej 

klasy – Izumiego Miyamurę, który uważany jest 

za otaku (miłośnika mangi i anime). Wygląd 

chłopaka oraz jego osobowość niesamowicie się 

zmieniają.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od tamtej pory rozpoczyna się naprawdę 

niesamowita i zabawna historia paczki przyjaciół. 

Alicja Lachowska, 6d 

 

Cień i kość 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debiutancka powieść Bardugo Leigh – 

„Cień i kość” – jest pierwszą książką z „Trylogii 

Grisza”. Pozostałe dwie to: 

• „Oblężenie i nawałnica”, 

• „Zniszczenie i odnowa”. 

Historia opowiedziana w tej książce jest 

początkiem śmiertelnie niebezpiecznych przygód. 

Główna bohaterka, Alina Starkov, jest żołnierką 

i tak jak wszyscy w jej pułku wie, że może nie 

przeżyć swojej pierwszej wyprawy do Fałdy Cienia 

– miejsca nienaturalnego mroku, domu dla naj-

straszniejszych potworów, które tylko czekają 

na okazję do ataku. Kiedy jednak nadchodzi dzień, 

gdy zmuszona jest odeprzeć atak, dzieje się coś, 

czego nikt się nie spodziewa.  

Alina nie wie, komu może zaufać, uczy się 

rzeczy, które zawsze były dla niej nieosiągalne. 

Joanna Piramidowicz, 6d 



 W ŚWIECIE FILMÓW 

 

Historia Kopciuszka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film został wyprodukowany w 2004 roku. 

Reżyserem filmu jest Mark Rosman, a główną rolę 

gra Hilary Duff.  

Film oparty jest na prawdziwej baśni 

o Kopciuszku, ale historia jest przedstawiona 

inaczej. Główna bohaterka miała ojca, który 

umarł, zajęła się nią macocha wraz z dwiema 

córkami – tak jak w baśni. Spotkała ona również 

swojego księcia, nie było jednak pantofelka, tylko 

telefon komórkowy.  

Film jest dozwolony w kategorii wiekowej 

7+, więc każdy może go obejrzeć. Podobał mi się 

bardzo i myślę, że warto go zobaczyć.  

Weronika Czapska, 6e 

 

Czego nauczyła mnie  

Ośmiornica 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Czego nauczyła mnie ośmiornica” 

w reżyserii Pippy Erhlich i Jamesa Reeda to film, 

który dostał Oscara w kategorii „Najlepszy film 

dokumentalny”. 

Opowiada on o pewnym nurku, który 

podczas jednego ze swoich zanurzeń spotyka 

ośmiornicę i od tej pory obserwuje ją 

przez następny rok. W tym czasie uświadamia 

sobie, jak mądrymi stworzeniami są ośmiornice. 

Jego ośmiomackowa przyjaciółka ma w swoim 

życiu wzloty i upadki – w jej okolicy grasują rekiny, 

które są dla niej śmiertelnym zagrożeniem. 

Według mnie, to bardzo pouczający 

i wzruszający film, który warto obejrzeć. 

PS: Film jest dostępny w serwisie Netflix. 

                                                   Zuzia Łoś, 6d 

 

Cruella 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest to amerykańska komedia kryminalna 

w  reżyserii Craiga Gillespiego z Emmą Stone 

w roli tytułowej.  

Postać Cruelli jest inspirowana Cruellą 

de Mon – bohaterką powieści „101 dalmatyń-

czyków”.  

Film przedstawia historię dziewczynki – 

Estelli – która od początku wie, że jest wyjątkowa. 

Ubiera się po swojemu – dosłownie, ponieważ 

projektuje ubrania. Bije się z chłopcami 

i zachowuje się na tyle źle, że zostaje wyrzucona 

ze szkoły. Razem z matka przeprowadzają się 

do Londynu, miejsca, o którym Estella marzyła. 

Jednak niedane jej będzie wspólnie z matką cieszyć 

się nowym życiem…  

Film bardzo mi się podobał i mogę polecić 

go każdemu. 

Joanna Piramidowicz, 6d 



 KĄCIK MUZYCZNY 

 

Marcus Miller 

 

Marcus Miller urodził się 14 czerwca 

1959  roku w  amerykańskim mieście Nowy Jork. 

Od najmłodszych lat chłopiec szczególnie lubił 

muzykę.  

Jednym z pierwszych jego instrumentów był 

klarnet. Po ukończeniu szkoły średniej Miller 

wstąpił do liceum artystycznego, gdzie wybrał 

klarnet jako główny instrument. Najważniejszy 

instrument, na  którym artysta wciąż gra, gitarę 

basową, Marcus opanował już w trzynastym roku 

życia. Pierwsze nagrania jego gry na instrumencie 

powstały, gdy muzyk był na studiach. W 1981 roku 

zrezygnował z nauki w college'u i z klarnetu, odbył 

wtedy długą trasę koncertową z grupą Milesa 

Davisa. Pod koniec lat osiemdziesiątych Miller 

po raz pierwszy pokazał się jako kompozytor.   

Od 1993 roku Marcus próbował zaistnieć 

jako indywidualny artysta i nagrał pierwszy solowy 

album, który był zatytułowany „The Sun don't lie”. 

Do tej pory ma on na koncie piętnaście solowych 

płyt, z których ostatnia została wydana w 2018 

roku. 

Marek Gajda, 6p 

 

John Lennon 
 

 John Winston Ono Lennon (urodzony 

9 października 1940 roku w Liverpoolu, zmarł 

8 grudnia 1980 roku w Nowym Jorku) – brytyjski 

muzyk, autor tekstów, wokalista i kompozytor. 

W latach 1960-1970 tworzył razem 

z  Paulem McCartneyem, Ringo Starrem 

i George’em Harrisonem poprockowy zespół 

muzyczny The Beatles. W 1965 roku otrzymał 

od  królowej Elżbiety II Order Imperium 

Brytyjskiego.  

Wkrótce po premierze swojego albumu, 

8 grudnia 1980 roku, około godz. 22.49 Lennon 

został postrzelony w  bramie swojego domu 

przez Marka Davida Chapmana. O 23.07 szpital 

wydał komunikat o śmierci muzyka. Dwie godziny 

po zamachu przed domem Lennona zaczęli 

gromadzić się ludzie, pragnący oddać mu hołd. 

W ostatnim udzielonym przez Lennona wywiadzie 

(8 grudnia 1980 roku) muzyk powiedział: „Wciąż 

wierzę w miłość, w pokój, w pozytywne myślenie”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2007 roku reżyser i scenarzysta Jarrett 

Schaefer nakręcił film pod tytułem „Rozdział 27” 

o zabójstwie Lennona. Główne role zagrali Jared 

Leto i Lindsay Lohan. 

Maja Mirowska, 6g 

 

Billie Eilish 
 

Billie Eilish to młoda i bardzo 

utalentowana piosenkarka. W przeszłości była 

tancerką i gimnastyczką. Swoją pierwszą piosenkę 

– „Ocean Eyes” – opublikowała w wieku 14 lat. 

Kilka lat później zaistniała jako autorka 

hitu, jakim jest „Bad Guy”. Tę piosenkę stworzyła 

razem ze swoim bratem – Finneasem O’Connellem. 

Nagrała również dużo coverów, między innymi 



 KĄCIK MUZYCZNY 

 

ze swoim idolem – Justinem Bieberem. Następnie 

zafarbowała włosy na czarno-zielono, co stało się 

jej znakiem rozpoznawczym. Na początku 

obecnego roku wróciła do dawnego blondu, co 

zareklamowało jej nowy album. 

 

Bardzo ją lubimy i uważamy, że ma duży 

talent. Chciałybyśmy pojechać na jej koncert, który 

odbędzie się w przyszłym roku w Niemczech. 

Zuzia Łoś i Joasia Piramidowicz, 6d 

 

 

Eurowizja 2021 

 

Ostatnio odbył się największy konkurs 

piosenki w Europie, czyli Eurowizja.  

W dniach 18 i 20 maja zorganizowane były 

przesłuchania półfinałowe, a 22 maja odbył się 

finał. W tym roku miał miejsce w Rotterdamie, 

w Holandii. Tak naprawdę konkurs tam miał się 

odbyć rok temu, ale  został przełożony na ten 

przez pandemię, chociaż i tak ze względu na nią 

przedstawiciele dwóch państw musieli wystąpić   

on-line: Australii, ponieważ artystka nie mogła 

przylecieć, i Islandii, ponieważ jeden członek 

zespołu kilka godzin przed występem zaraził się 

koronawirusem.  

Półfinały oglądałam w gronie rodzinnym 

i  bardzo mi się podobały, szkoda mi jednak 

Rumunii i Australii, że nie przeszły do finałów. 

Na dalszą część, która odbyła się w sobotę, 

przyszła do mnie koleżanka na nocowanie. Dwie 

godziny przed przesłuchaniami szykowałyśmy 

sobie jedzenie i miejsce do oglądania, a kiedy już 

zaczęła się transmisja na YouTubie, o 21:00, 

włączyłyśmy mój telewizor. Bardzo się 

wciągnęłyśmy.  

Po zaśpiewaniu piosenek przez wszystkich 

przedstawicieli zrobiłyśmy sobie smaczną kolację. 

Była wtedy dłuższa przerwa na występy 

wcześniejszych zwycięzców. Następnie zostały 

ogłoszone wyniki, na początku przez jury każdego 

kraju, który występował, a później wyświetlały się 

punkty od widzów. Byłyśmy podekscytowane, 

a najbardziej liczyłyśmy na Islandię.  

W głosowaniu jury wygrała Szwajcaria, 

a  podliczone wyniki obu głosowań wyłoniły 

na  zwycięzcę Włochy, z ich utworem 

rockandrollowym „Zitti e buoni”. Podobał mi się 

ich występ, ale i tak moimi własnymi zwycięzcami 

są przedstawiciele z Islandii, Belgii, Francji 

i Ukrainy.  

 

Te trzy dni uznaję za bardzo dobre. 

Uważam, że sam konkurs wypadł najlepiej 

ze wszystkich, o jakich słyszałam. 

Kornelia Kierzkowska, 6k  
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Counter-Strike: Global Offensive 
 

„Counter-Strike: Global Offensive” to gra 

typu First Persion Shooter polegająca na bitwach 

5v5 i 10v10 dwóch drużyn: terrorystów i anty-

terrorystów. Dostępna jest wyłącznie na komputery 

z systemem operacyjnym Windows 7 lub 10.  

W grze występują różne tryby, na przykład 

Zamach Bombowy, w którym drużyna terrorystów 

musi podłożyć bombę i jej bronić, a antyterroryści 

muszą ją rozbroić. Dla bardziej zaawansowanych 

graczy przeznaczone są gry rankingowe, których 

ustawienia różnią się od gier nierankingowych, 

na przykład włączony jest ogień sojuszniczy, co 

zmusza graczy do ostrożniejszego strzelania, 

aby nie trafić przyjaciela z ekipy, za co można 

zostać wyrzuconym z gry.  

W grze występuje wiele rodzajów broni 

z  prawdziwego życia. Każdą broń można 

wyposażyć w specjalne malowanie zdobywane 

za świetne wyniki w grze lub kupione na rynku. 

Najdroższe rodzaje malowań to malowania 

do  noży, na przykład Karambit „Toxic”, 

czy do rękawic, które mogą kosztować nawet 

po 80 000 zł! Dla młodszych użytkowników 

dostępna jest wersja pozbawiona drastycznych 

scen przeznaczonych tylko dla starszych graczy.  

Tytus Guz, 6b 

 

Room planner 
 

Jest to aplikacja do planowania swoich 

przestrzeni. Możesz tam rozwijać swoje pokłady 

kreatywności związane z planowaniem wnętrz, 

a  także zaprojektować przestrzenie zewnętrzne. 

Gdyby znudziło Ci się projektowanie pokoi, możesz 

urządzić łazienkę, siłownię, kibelek, garaż, 

garderobę, jadalnię, kino domowe, biuro domowe, 

przedpokój, pralnię lub kuchnię. Kiedy znudzi Ci 

się to wszystko, możesz jeszcze urządzić kawiarnię, 

bar lub całe piętro domu.   

Wszystkie pomieszczenia możesz ume-

blować, więc nie kończy się na pomalowaniu ścian 

i wybraniu podłogi. Oprócz mebli możesz też 

dokładać dodatki.  

Moim zdaniem, ta aplikacja jest wspaniała. 

Mogę w niej rozwijać swoje zainteresowania 

i projektować różne pomieszczenia.  
 

Matylda Olczak, 6o   

 

Shadow Tactic:  

Blades of the Shogun 
 

„Shadow Tactit: 

Blades of thr Shogun” to gra 

strategiczna czasu rzeczywis-

tego wydana przez Mimi 

Productions w grudniu 2016 

roku w  wersji na PC, 

a  w  sierpniu 2017 roku 

na PS4 i Xbox. 

Miejsce akcji to 

Japonia na przełomie XVI i XVII wieku, pod koniec 

wojny domowej. Podczas pierwszej misji 
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poznajemy Hayato będącego shinobi1. Został on 

wysłany przez szoguna do ostatniej twierdzy 

wroga, której zdobycie kończyło wojnę. Jego 

zadaniem było dostanie się do środka i udzielenie 

swoim wojskom pomocy w przejęciu zamku. 

Bohater jest wyposażony w miecz, shruiken, którym 

można eliminować przeciwników na odległość, 

oraz kamień, który po rzuceniu za przeciwnika 

odwróci uwagę żołnierza. 

Gdy Hayato przechodzi przez zamek, 

szogun każe małemu oddziałowi, dowodzonemu 

przez samuraja Oshiro Mugena, uderzyć na tylną 

bramę. Gdy dowódca grupy trafia w potrzask, życie 

ratuje my shinobi. Wyposażenie wojownika to: 

miecz, butelka sake, która przyciągnie najsłabszych 

przeciwników, oraz drugi miecz, który pozwala 

Mugenowi wykonać wichurę ostrzy. Jest to cięcie 

eliminujące wszystkich przeciwników dookoła. 

Przechodząc uliczkami miasta, oddział 

wojowników znajduje dobrze umocnione miejsce, 

w którym bronią się wysocy rangą strzelcy. 

Pomaga im Takuma – starzec należący do armii 

szoguna. Jest on uzbrojony w dalekosiężny 

karabin, którym eliminuje przeciwników, samemu 

stojąc na dachu. Mugen zdobywa beczki prochu, 

które zostają rozsadzone pod bramą zamku, 

umożliwiając zdobycie twierdzy.  

W grze dostępne są trzy typy jednostek: 

normalny wojownik, słomiany kapelusz 

oraz samuraj. Mechanika gry opiera się 

na  przemykaniu postacią w mroku i cichym 

eliminowaniu przeciwników. Pole widzenia 

przeciwników dzieli się na dwie części: pole 

normalne, na którym niezależnie od postępowania 

zostaniesz zauważony, i pole zacieniowane, 

na którym – jeżeli będziesz kucał – nikt cię nie 

spostrzeże. 

Gra ta bardzo mi się podobała, miała 

ciekawą fabułę, a ten typ gier jest moim ulubionym. 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się, kim jest Kage-Sama, 

czy Mugen przeżyje oraz o jakie zbrodnie 

posądzona zostanie grupa bohaterów, zagrajcie 

w tę grę. Ja bardzo ją polecam. 

Jakub Głąbkowski, 6p 

 
1 Japoński skrytobójca 

Democracy 4 
 

 „Democracy 4” to gra wydana 

przez Positech Games i obecnie (15.06.2021 r.) jest 

ona we wczesnym dostępie na platformie Steam. 

„Democracy 4” to gra oparta na polityce 

i demokracji. W grze należy zarządzać wybranym 

państwem (na początek proponuję Koreę 

Południową). Na start można ustawić na przykład 

początkowe zadłużenie państwa, poziom trudności 

lub procent liberalizmu i kapitalizmu. Obejmujemy 

władzę nad partią, która właśnie wygrała wybory. 

W specjalnej zakładce mamy pokazanych kilku 

ministrów, których możemy wyrzucić z posady, 

aby wziąć nowych. Każdy z nich wytwarza ileś 

punktów kapitału. Za te punkty możemy zmieniać 

państwo. W innej zakładce mamy wszystko, co 

możemy zmienić w kraju. Po lewej są grupy 

wyborców, np. rodzice, kierowcy, wyborcy religijni 

albo zamożni. Każda z tych grup uważa za słuszne 

coś innego, np. jeżeli uzbroimy policję w lepszą 

broń, zadowoleni z tego będą patrioci, 

ale zezłoszczą się liberałowie. Osobną kwestią są 

sprawy bezpieczeństwa. Jeżeli wydamy kapitał 

na lepszy sprzęt dla służb, poziom bezpieczeństwa 

się podniesie. Przyda się to, jeśli staniesz się ofiarą 

zamachu. Kolejna zakładka pokazuje wszystkie 

ustawy i podatki, jakie można wprowadzić, 

np. podatek od plastikowych butelek uszczęśliwi 

ekologów. Po kliknięciu w ikonkę dolara 

zostaniemy przeniesieni do panelu pokazującego 

wydatki państwa oraz źródła dochodów. Możemy 

np. obniżyć emerytury i te pieniądze przeznaczyć 

na zasiłek na dziecko. Ostatnia zakładka pokaże 

nam, kto nas lubi, a kto nie – i jakie mamy poparcie. 

Gdy będziemy chcieli przejść do następnej tury, 

pokaże nam się losowa decyzja, np. czy zaostrzyć 

egzaminy na prawo jazdy? Jeśli poprzemy to 

rozwiązanie, to zdenerwują się kierow-

cy,  ale zadowoleni będą rodzice. 

Gra bardzo mi się podoba. Dobrze pokazuje 

mechanizmy rządzenia państwem, poza tym jest 

przyjemna i trzeba w niej trochę pomyśleć. 

Jakub Głąbkowski, 6p 
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Budyniowe placki 
 

Składniki: 

• 150 g skyru natu-

ralnego, 

• 1 łyżka cukru, 

• 1 opakowanie budy-

niu śmietankowego 

lub waniliowego, 

• 15 g mąki,  

• 1 jajko, 

• pół łyżeczki sody oczyszczonej. 

Sposób przygotowania: 

1. Po kolei wszystkie składniki wsypujemy 

do miski i mieszamy. 

2. Następnie nakładamy po trochu ciasta 

na rozgrzaną, lekko tłustą patelnię. 

3. Pieczemy do momentu, aż będzie rumiany kolor 

z dwóch stron.  

4. Jeżeli placuszki rozlewają się na patelni, 

dodajemy więcej mąki. 

5. Po zdjęciu z patelni można polać je czymś 

lub dodać owoce. 

Weronika Czapska, 6e 

 

Jabłka pod kruszonką 
 

Składniki:  

• 2 łyżki masła, 

• 1 lub 2 łyżki cukru, 

• 4 łyżki mąki, 

• 1 duże jabłko 

lub 2 małe, 

• 1 łyżeczka cynamo-

nu. 

Sposób przygotowania:  

Zaczynamy od przygotowania kruszonki. 

Mąkę, cukier i masło wyrabiamy w rękach, masa 

powinna być krucha. Jabłka kroimy w drobną 

kostkę lub ścieramy na tarce, a następnie 

posypujemy cynamonem. Pokrojone jabłka 

wkładamy do żaroodpornego naczynia, a następnie 

kruszymy na nie kruszonkę.  

Naczynie wkładamy do piekarnika 

nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez około 

40-45 minut.  

Najbardziej polecam podawać na ciepło 

z lodami, bitą śmietaną lub cukrem pudrem. 

Smacznego! 

Julia Piotrowska, 6g 
 

zaParowani 
 

„zaParowani” to sieć restauracji opartych 

na kuchni chińskiej. Z powodu pandemii sprzedają 

tam gorące i świeże posiłki na  wynos, ale była tam 

możliwość jedzenia na miejscu. W restauracji 

można zjeść pierożki chińskie i zupy. Pierożki są 

głównie z mięsem, ale można spróbować też 

pierogów z serem i szpinakiem.  

Ja szczerze polecam pierogi z wołowiną 

i  chili, mimo ostrej papryki nie są one wcale aż tak 

bardzo piekące, więc każdy może się na nie skusić. 

Z zup bardzo smakowała mi zupa WonTon oparta 

na rosole wołowym z dodatkiem alg, chociaż ja 

tych alg nie polecam, ponieważ dają one bardzo 

mocny smak i to niezbyt przyjemny.  

Pierogi są podawane z sosem łagodnym 

na bazie sosu sojowego lub sosem ostrym, którego 

nie polecam najmłodszym smakoszom chińskiej 

kuchni ze względu na jego bardzo palący smak. 

Uważam, że jest on nieodpowiedni dla osób 

ze  słabym żołądkiem (piszę to na podstawie 

doświadczeń własnych i mojego taty).  

Restauracja ta jest naprawdę godna 

polecenia. Bardzo dużym jej plusem jest fakt, 

że pierogi są gotowane na parze w specjalnych 

naczyniach z bambusa, co nadaje im wyjątkowy 

smak. Szczerze polecam.  

Tytus Guz, 6b 
 

Beza  

z kremem cytrynowym „curd” 
 

Składniki na bezę: 

• 250 g białek – z sześciu średnich jaj,  

• szczypta soli, 

• 300 g drobnego cukru, 

• 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej – skrobi, 
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• 1 łyżeczka octu. 

Składniki na krem cytrynowy „curd”: 

• 2 jajka, 

• 2 cytryny, 

• 110 g cukru, 

• 70 g masła. 

Sposób przygotowania bezy: 

1. Oddziel białka od żół-

tek. Białka umieść w dużej 

misce, do białek dodaj 

szczyptę soli. 

2. Białka ubijaj mikserem, 

zaczynając od  mniejszych 

obrotów miksera i stopniowo 

zwiększaj. Białka ubijaj nie 

dłużej niż 3 minuty, by nie 

przebić pęcherzyków powietrza. 

3. Zacznij dodawać cukier. Po każdej łyżce 

miksuj na najwyższych obrotach do czasu, 

aż cukier połączy się z pianą i całkowicie 

się w niej rozpuści. 

4. Gdy dodasz już cały cukier, wlej ocet 

oraz dodaj mąkę ziemniaczaną. Miksuj już 

tylko chwilę. Powinna powstać gładka, 

gęsta i bardzo błyszcząca masa białkowa.  

5. Przygotuj dwa kawałki papieru do piecze-

nia.  Używając talerza, spodu od tortownicy 

czy cyrkla, odrysuj ołówkiem okrąg o śred-

nicy 22 cm. 

6. Szpatułką nakładaj pianę na środek 

każdego okręgu. Równo rozprowadź pianę 

na całej powierzchni, aż do śladów ołówka. 

Powierzchnia nie musi być równa.  

7. Blachę umieść w piekarniku nagrzanym 

do  90 stopni. Piecz przez 150 minut, 

a następnie zmniejsz temperaturę do 80 

stopni i piecz jeszcze przez 30 minut.  

8. Po upieczeniu zostaw bezę w piekarniku 

jeszcze przynajmniej na 4 godziny. 

Sposób przygotowania kremu cytrynowego 

„curd”: 

1. Cytryny umyj i osusz. Skórkę zetrzyj na tarce 

i wyciśnij z nich sok. Sok i startą skórkę przełóż 

do miski.  

2. Dodaj cukier i jajka. Trzepaczką rozkłóć jajka. 

Dodaj masło pokrojone na kawałki. 

3. Do garnka wlej trochę wody. Zagotuj ją i ustaw 

moc palnika na średnią. 

4. Na garnek nałóż miskę. Całość ogrzewaj, 

mieszając trzepaczką. Najpierw masło się 

roztopi i powstanie jednolita masa. 

Podgrzewaj, aż będzie miała masę taką jak 

budyń (trwa to około 10-15 minut). 

5. Gotowy krem przetrzyj przez sitko, aby był 

gładki. 

6. Następnie przełóż go do słoika i gdy ostygnie, 

wstaw do lodówki.  

7. Gdy krem zgęstnieje, włóż go do bezy 

albo posmaruj ją. 

Weronika Czapska, 6e 
 

Psie ciasteczka marchewkowe 
 

Składniki:  

• 2 średnie marchewki, 

• 50 ml kefiru, 

• jajko,  

• 150 g mąki. 

Sposób przygotowania: 

Marchewki zetrzyj 

na drobnych oczkach tarki, 

dodaj jajko i kefir. Wszystko 

wymieszaj i stopniowo dodawaj mąkę. Następnie 

zagnieć ciasto, rozwałkuj i za pomocą foremek 

wykrawaj. 

Piekarnik nagrzej do 190 stopni i piecz 

przez około 15 minut.  

Takie ciastka możemy dawać naszym 

pieskom 2-3 razy dziennie. Mam nadzieję, 

że Waszym zwierzakom posmakują! 

 

 

Joanna Piramidowicz, 6d 
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Otchłań 
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– Ugh! Pracuję już nad tym prawie tydzień 

i niczego się nie dowiedziałam! – Evelyn rzuciła 

papierami na ławę. – Dlaczego to jest takie trudne! 

Po co ja się zgodziłam?!  

Do pokoju wszedł chłopak o blond włosach. 

W jego ciemnych oczach można było zauważyć 

irytację.  

– Możesz przestać się drzeć? – zapytał 

Joseph z pretensją. – Nie mogę się skupić.  

– Wyrażaj się! – powiedziała oschle. – 

W dodatku jutro będzie weekend. Dasz radę wtedy 

odrobić.  

– W weekendy się odpoczywa, a nie odrabia 

pracę domową.  

– Nikt nic takiego nie mówił. 

– Tata tak mówił!  

– Joseph – Evelyn zaczęła się coraz bardziej 

denerwować – zakazałam ci mówić cokolwiek 

o ojcu! Jego już nie ma! I nie wróci! 

– To ty go zabiłaś! 

– Nie zabiłam go! 

– Gdyby to on szedł pierwszy, nic by się nie 

stało! 

– Nie mogłam tego przewidzieć! 

– Wiesz co?! Chciałbym, abyś to ty umarła 

zamiast niego! 

– Joseph, jak możesz?!  

– A mogę! – Chłopak wyszedł i zatrzasnął 

za sobą drzwi.  

„Ehhh... Dzieci. Minęło już 5 lat od śmierci 

Wiktora, a z synem nie mogę się nawet dogadać. 

Wróci, jak będzie głodny. Chyba”.  

Evelyn rozmyślała o swoim mężu. Bardzo 

dobrze pamiętała ostatnie słowa, jakie 

wypowiedział przed śmiercią. „Nie poddawaj się. 

Damy radę i dojdziemy na szczyt”. Potem spadł.  

    W tym momencie zadzwonił telefon. Kobieta 

podniosła słuchawkę.  

– Moore! – usłyszała Evelyn. – Rusz się! 

Mamy nowe informacje! Przyjedź do biura, 

ale szybko – krzyczała do słuchawki Emma.  

Nie ma teraz czasu na rozmyślanie. Jeżeli to 

coś ważnego, to lepiej jest się pospieszyć. 

 

*** 

 

Evelyn siedziała i słuchała nagrań z kasety. 

– Mayday, Mayday, Mayday! Zostały 

uszkodzone silniki! Wezwijcie wsparcie! Podaję 

loka… 

– Czemu nagle nic nie słychać? – zapytała 

Smith.  

– Nie wydaje mi się, żeby cokolwiek było 

uszkodzone. Tak chociażby mówili technicy.  

– Mogło ich coś przerazić. Może zobaczyli 

megalodona...? 

– Megalodon nie istnieje. Kiedyś istniał, 

ale teraz już nie. Wymarł ponad 2 miliony lat temu. 

Poza tym tu jest napisane, że silniki łodzi 

podwodnej zostały zaatakowane przez stworzenie 

liczące ponad 2 metry długości.  

– Mhm...  

– Tak poza tym, to gdzie to znaleźli? 

– No właśnie nie uwierzysz. Niedaleko 

Rowu Mariańskiego!  

Evelyn spojrzała na nią zażenowana. 

– Naprawdę myślisz, że w to uwierzę? –  

zapytała. – To ponad 14 tysięcy kilometrów. Wrak 

nie dałby rady sam tam dotrzeć.  

– Pff... W takim razie sama sobie 

przeczytaj! 

Evelyn podniosła kartkę, którą wskazała jej 

Emma.  

– Co?! Niesamowite! A-ale jakim cudem?! 

– A myślisz, że ja wiem? Może kapitan był 

na tyle głupi, że myślał, iż jest niedaleko Florydy, 

a tak naprawdę znajdował się w zupełnie innym 

miejscu?  
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– Albo nie był głupi, tylko coś źle odczytał? 

– zapytała ironicznie Evelyn. – Trzeba sprawdzić 

instrumenty, oczywiście jeśli jakiekolwiek zostały. 

– Jeszcze szukają tego całego złomu. 

Pewnie niektóre części wraku znajdują się gdzieś 

głębiej. 

– Taa... Jest jeszcze jedna rzecz.  

– No, co jeszcze? Mam już ochotę iść 

do domu, jestem zmęczona.  

Evelyn przewróciła tylko oczami. 

– Przyjmując twoją hipotezę, iż instrumenty 

były uszkodzone i łódź podwodna popłynęła w złą 

stronę, osoba kierująca nimi powinna wiedzieć, 

gdzie się znajdują. Powinna im o tym powiedzieć. 

– Hm... może. W każdym razie zajmiemy się 

tym później. Mam już serdecznie dość tego 

wszystkiego.  

Emma wyszła zadowolona z siebie. Tym 

razem to ona była tą lepszą, a Moore wyszła 

na idiotkę. Co prawda to nie ona znalazła wrak, 

ale i tak to jest najważniejsze. 

    

9 sierpnia 2032 roku  
 

– Będziesz nurkować.  

– Co?! 

– Powiedziałem, będziesz nurkować – 

powtórzył szef. 

– A-ale ja się do tego nie nadaję! 

Przecież...! – krzyczała Evelyn. Co to jest 

za pomysł?! 

– Nie martw się, nie będziesz musiała 

pływać. Wystarczy, że popłyniesz „tubą”. 

– „Tubą”, „tubą”! To szkło może nie 

wytrzymać! Mogę się utopić! – lamentowała 

kobieta.  

– A umiesz pływać? 

– Tak! Ale to będzie bardzo głęboko! 

– Słuchaj, ja się nie znam na tym. 

Wydobyliśmy wszystkie części. Teraz pora 

zobaczyć miejsce zdarzenia.  

– Szefie… 

– Teraz wyjdź. Muszę się skupić na czymś 

innym. 

 

*** 

 

Evelyn nie mogła w to uwierzyć. Jej własny 

szef kazał jej pływać pod wodą! Czy już nie 

wystarczy to, że jedna załoga się utopiła? 

„Zatrudniłam się w szalonej firmie – 

pomyślała. – Teraz pora znaleźć Smith. Trzeba 

pogadać o tych instrumentach”.  

Kobieta przez pewien czas próbowała 

znaleźć Emmę, jednak ona rozpłynęła się 

w powietrzu.  

Nagle obok Evelyn stanęła sekretarka 

Smith.  

– Przepraszam – powiedziała, siląc się 

na uśmiech. – Czy mogę wiedzieć, gdzie obecnie 

znajduje się Emma Smith? Nie mogę jej nigdzie 

znaleźć.  

– Och... Emma Smith? – zapytała kobieta 

tak, jakby po raz pierwszy słyszała to nazwisko. –  

Przykro mi, ale została zwolniona. 

Evelyn przeszedł dreszcz. Smith? 

Zwolniona? Z jednej strony kobieta cieszyła się 

niezmiernie, jednak z drugiej – było jej trochęj 

smutno. Raz szef mówił jej, że Emma mieszka 

samotnie i jest bardzo biedna. Poza tym potrzebny 

jest wspólnik do pracy.  

– Przepraszam? – zapytała sekretarka. 

– Tak?  

– Czy pani to Evelyn Moore?  

– Tak, tak... – odpowiedziała zmieszana. 

– Cudownie. Szef kazał pani przekazać, 

iż nie potrzebuje pani wspólnika. Chce, aby praco-

wała pani sama. – Tu kobieta ściszyła głos. – 

Myślę, że szef chce zobaczyć, czy powinna pani 

dostać awans.  

Teraz serce Evelyn zabiło mocniej. Awans? 

Już od pół roku pracowała z najniższą rangą. 

Czyżby to była jej szansa? Trzeba zatem się 

postarać.  
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– Dziękuję pani bardzo. Teraz muszę już iść 

zająć się pewną ważną sprawą. 

 

10 sierpnia 2032 roku 
 

Dzień później odbyło się nurkowanie 

poprzez tubę. Co to właściwie była tuba? 

Urządzenie to wynaleziono w 2029 roku. Wygląd 

nie jest jakiś oszałamiający. Zwykła szklana tuba 

poruszająca się poprzez silniki po bokach.  

Evelyn nigdy nie ufała temu urządzeniu. 

Dookoła było szkło, które w każdej chwili mogło 

pęknąć.  

Kilka minut później urządzenie znajdowało 

się pod wodą razem z całą załogą. Wszystko było 

notowane.  

W pewnym momencie Evelyn usłyszała 

jakby ciche pukanie. Nikt na to nie zwracał uwagi 

– wszyscy zajęci byli pracą. Teraz nagle pukanie 

przerodziło się w drapanie. Część osób też 

usłyszała ten dźwięk. Nagle rozległ się huk. Zaczął 

wyć alarm.  

W tym momencie za szkłem pojawił się cień, 

który robił się coraz wyraźniejszy. W końcu Evelyn 

ujrzała przerażającą kobietę. Jej skóra była szara. 

Całe jej oczy były całe czarne. Taki sam kolor miały 

jej włosy oraz coś na podobieństwo czarnej 

sukienki. Zaczęła drapać szkło. Evelyn coraz 

bardziej zaczęła się denerwować. Kobieta zamiast 

rąk miała przerażające szpony. Nagle zaczęły 

pojawiać się pęknięcia. Wszyscy zaczęli krzyczeć, 

a niektórzy nawet się modlić.  

Wreszcie wszystko pękło. woda zaczęła 

wlewać się do tuby. Evelyn zamknęła oczy, a kiedy 

je otworzyła, zobaczyła tylko czerń. Jej płuca 

zaczęły się wypełniać wodą. Kobieta nie mogła już 

oddychać...  

 

„Wydaje się, że umarłam, prawda? 

Wszyscy tak myślą. Tak naprawdę wciąż jednak 

żyję. Gdzieś indziej. Kiedy jesteśmy już blisko 

końca, wydaje nam się, że po śmierci będzie gorzej. 

A jednak... a jednak tak nie jest. To, co wtedy 

widziałam... Trudno to wytłumaczyć. Raczej nikt 

nie rozwiąże tej zagadki. Po dokładnie ośmiu 

latach powróciłam... Do życia. Jednak nikt mnie 

nie widział. Pamiętałam wszystko, co wydarzyło 

się, zanim „umarłam”. Mój mąż zmarł, spadając 

z klifu. Teraz jednak nie wiem nawet, jak wyglądał. 

Ponieważ nigdy mnie nie widział. Nikt mnie nie 

widział. Już nie istnieję”. 

Alicja Lachowska, 6d                                          

 

Ty, ja czy on? 
 

Ze snu wytrącił mnie dzwonek telefonu. 

Czyli jednak wyruszam w drogę. Poszłam obudzić 

tatę i Elisabeth. 

– Walizki spakowane do samochodu, 

śniadanie zjedzone, czyli jedziemy – oznajmił 

entuzjastycznie półtorej godziny potem tata. Nie 

udało mi się uniknąć wyjazdu. Weszliśmy 

do samochodu i pojechaliśmy. 

 

*** 

 

Po pięciu minutach już zaczęłam narzekać 

na wszystko, co widziałam dookoła, i mówiłam, 

abyśmy wracali do domu. Nic to nie dało oprócz 

tego, że do końca drogi miałam świadomość, 

że nikt mnie nie słucha. 

Gdy wysiedliśmy z samochodu, od razu 

poczułam jakieś dziwne przywiązanie do tego 

miejsca, ale udawałam, że jest wręcz przeciwnie.  

– Wow, jaki piękny ten dom – powiedziała 

moja siostra. 

– Tak – odpowiedziałam. 

– Czyżby ci się tu podobało? – spytał mnie 

tata. 

– Nie – stwierdziłam niezgodnie z prawdą. 

Domek, jak się okazało, z werandą, stał 

na skraju lasu. Niedaleko były góry, ale te 

naprawdę mi się nie spodobały. Wróćmy jednak 

do domku. Był cały drewniany, tylko dach miał 

czerwony.  

– No to wchodzimy – powiedział tata. 
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Wnętrze też było całe z drewna, tylko tym 

razem z jasnego. Na lewo stała sofa z TV, daleko 

na wprost – stół z czterema krzesłami, a na prawo 

była kuchnia i drzwi do łazienki. Na środku pokoju 

znajdował się wielki, puszysty dywan i drewniane, 

kręcone schody. Prowadziły na górę, gdzie były 

trzy sypialnie i dwie łazienki. 

– Ślicznie tu – powiedziałam, a siostra 

spojrzała na mnie ze zdziwieniem. 

– Idźcie się rozpakować, a ja zrobię coś 

do jedzenia – powiedział tata.  

Posłusznie wtargałyśmy walizki na górę, 

a niedługo potem wszyscy troje jedliśmy pizzę. 

 

*** 

 

Chodziliśmy sobie dzisiaj po górach i było 

super. Gdy zrobiło się ciemno, poszliśmy do domu. 

– To był ciężki dzień – powiedział tata, a ja 

i Elisabeth odpowiedziałyśmy długim ziewnięciem. 

–  Chodźmy już spać. Jutro wam przedstawię kilka 

osób. 

– Okej. Dobranoc wszystkim – powie-

działam i poszłam z siostrą na górę. 

Poli… 

 

Świecić jak GWIAZDA 
 

Obserwowałem ją. Była strasznie zdener-

wowana. Prawdopodobnie nadchodzącymi zmia-

nami. Z co prawda zanieczyszczonego, ale pięk-

nego Londynu musiała się przeprowadzić 

do swojego domu na wsi pod stolicą Anglii.  

I to wszystko przez ten głupi list 

z  informacją, że nie przyjęli jej na studia. 

A przecież tak bardzo tego chciała. Ja to widziałem 

i nic nie mogłem zrobić oprócz obserwacji. 

Bo jestem w tym najlepszy. 

Ona o mnie nie wie. I mam nadzieję, 

że nigdy się nie dowie. To byłby koniec dla mnie 

i moich towarzyszy. 

Ale dość o mnie. Ava Bronte właśnie pakuje 

rzeczy do walizki ze strasznie smutną miną. 

Chciałbym ją przytulić, ale, jak już mówiłem, moja 

dziedzina to obserwacja, więc jedyne, co mogę 

robić, to patrzeć i cierpliwie czekać. 

 

*** 

 

Następnego dnia z samego rana zamawia 

taksówkę – jestem ciekaw, czy powiedziała już 

o swojej porażce rodzicom, bo na chwilę mi się 

przysnęło w nocy – i wsiada do niej razem z dwiema 

czarnymi walizkami. Lubię czarny. Przypomina mi 

o moim kocie. Ale to było już dawno i nie ma sensu 

o tym myśleć.  

Nadal jest smutna, ale już trochę jej lepiej. 

Chyba pogodziła się ze swoim losem pechowca.  

Zaczął padać deszcz. Krople wody 

monotonnie uderzają o dach taksówki. Zrobiło się 

ciemno i zimno. Ale mi to nie przeszkadza, bo nie 

jestem człowiekiem. Jestem czymś w rodzaju 

wiatru, wody, tylko że w porównaniu do nich 

nauczyłem się myśleć. I obserwować. 

 Poli… 

 

Anielici 
 

Ostrożnie odeszłam od biurka, tak, aby  nie 

zaskrzypiała podłoga. Podeszłam do okna 

i podciągnęłam żaluzję. Były tam trzy dziewczyny 

z czarnymi skrzydłami, zupełnie odmiennymi 

od  moich. Gdy jedna z nich się odwróciła 

i wskazała na nasze drzwi frontowe, jej twarz 

wydawała mi się dziwnie znajoma. Pełna złych 

przeczuć spróbowałam zadzwonić kolejny raz 

do  Nathalie. Gdy to zrobiłam, dziewczyna 

odwrócona przodem do drzwi sięgnęła ręką 

do torebki. Wyjęła z niej telefon i zrobiła gest 

rozłączania. Wszystkie trzy wybuchły mrożącym 

krew w żyłach śmiechem.  

Zbiegłam ile sił po schodach. Już prawie 

sięgnęłam po klamkę, gdy zmaterializowała się 

przede mną moja mama. 

– To nie jest prawda – powiedziałam 

ochrypłym głosem. –  Nie Nathalie... 
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– Hej, spokojnie – odpowiedziała moja 

mama i mnie przytuliła. 

– Wiedziałaś o tym, prawda!? – krzyknęłam 

i się jej wyrwałam. – Czemu mi nie powiedziałaś!? 

– Nie chciałam, abyś poznała prawdę – 

powiedziała mama skruszonym głosem. 

– Może jeszcze powiesz, że chciałaś mnie 

chronić!? 

Pobiegłam po schodach do swojego pokoju 

i zamknęłam za sobą drzwi na klucz. Nie chciałam, 

aby ktokolwiek wchodził do pokoju. 

Dobrze zrobiłam, bo ktoś już po chwili 

szarpnął za klamkę. 

– Liv, to ja! – krzyknął zza drzwi Christian. 

– Nie mam ochoty z nikim rozmawiać! – 

odkrzyknęłam. 

– Proszę, wpuść mnie! 

Nie odpowiedziałam, bo wiedziałam, 

że jeśli to zrobię, on nie da mi spokoju. Wzięłam 

więc słuchawki i puściłam sobie muzykę. 

Zauważyłam, że po chwili do oczu 

napłynęły mi łzy. Straciłam moją najlepszą 

przyjaciółkę. Kogo jeszcze stracę? 

„Wiem, że jest ci smutno” – odezwała się 

mama w mojej głowie. – „Ale wpuść chociaż 

Christiana”. 

Starałam się ją zignorować. To wszystko jej 

wina, że mi nie powiedziała!  

„Przecież rodzina powinna się wspierać, 

a nie okłamywać!” – powiedziałam jej. 

„On cię przecież nie okłamał”. 

„OK.” 

Z rezygnacją poszłam otworzyć drzwi. 

– Niespodzianka! – krzyknął Christian.  

Zza niego wyłonili się Carina i Kyle. 

Spojrzałam na mojego brata z pytaniem w oczach.  

– Jak można zapomnieć, że ma się 

urodziny? – spytała moja koleżanka ze szkoły.  

– Och – powiedziałam. – Z tego wszystkiego 

zapomniałam. Jak mogłam? Przecież nie można... 

– To wpuścisz nas czy będziemy tak stać? – 

spytał Kyle.  

– Wchodźcie – powiedziałam.  

 

*** 

 

Dwie godziny potem zjedliśmy tort i skoń-

czyliśmy film.  

– To co teraz robimy? – spytał Christian.  

– Może ty powiedz – zwróciła się do mnie 

Carina.  

– Hm... Zagrajmy w prawda czy wyzwanie 

– zaproponowałam.  

– Okej – zgodzili się wszyscy. 

Poli… 

 

Przygoda w czasie 

Rozdział II 
 

Paweł obudził się w ciemnym i wąskim 

korytarzu oświetlonym pochodniami. Gdy podniósł 

się z wilgotnej podłogi, zauważył, że za sobą ma 

ścianę, na której – tak jak na ścianach obok – 

namalowane były obrazki przypominające te 

z paleolitu. W głębi korytarza zauważył szklane 

drzwi, do których postanowił podejść. 

Przemierzając kolejne metry, spostrzegł, 

że  malowidła zaczęły zmieniać się wraz 

z  dystansem przez niego przebytym. 

Po jaskiniowcach pojawili się Egipcjanie, potem 

rycerze, postaci z epoki wojen napoleońskich, 

aż w końcu obrazy z czasów, które wydawały się 

teraźniejszymi. Ku jego zdziwieniu odległość 

od  drzwi zamiast maleć, coraz bardziej się 

zwiększała.  

Wtem drzwi zaczęły się szybko przybliżać. 

Wyglądało to tak, jakby to one leciały 

na mężczyznę.  

Gdy były metr od niego, nagle wszystko 

rozbłysło, a uszy Pawła odczuły wyjątkowo głośny 

wybuch towarzyszący powstaniu anomalii. 

Jakub Głąbkowski, 6p 



 W SŁONECZNYM NASTROJU 

 

– Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? – pyta 

nauczycielka Jasia. 

– Bo nie mogę się obudzić na czas... 

– Nie masz budzika? 

– Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię. 

 

Jasiu woła do idącego z nim przez jaskinię ojca: 

– Tato, tato, toperz! 

– Nietoperz, synku! 

– Jak nie toperz, to co? 

 

Ojciec usypia Jasia, śpiewając mu kołysankę. 

Po 20 minutach mama Jasia staje w drzwiach 

i cichutko pyta: 

– Zasnął? 

– Tak – szeptem odpowiada Jaś. 

 

– Mamo… kup mi małpkę. Proszę! 

– A czym ty ją będziesz karmił, synku? 

– Kup mi taką z zoo, ich nie wolno karmić. 

 

Rozpaczliwie płaczącego syna pyta ojciec: 

– Dlaczego płaczesz, synku? 

– Zgubiłem moje 10 złotych – odpowiada syn. 

– Nie płacz, dam ci 10 złotych 

Dziecko się uspokoiło, a po chwili wpada w jeszcze 

większą rozpacz. 

– Co się stało, synku? – pyta ojciec. 

– Gdybym nie zgubił tamtych 10 złotych, to 

miałbym teraz 20 złotych... 

 

– Tato, czy wiesz, który pociąg ma największe 

opóźnienie? 

– Nie mam pojęcia! 

– To ten, który obiecałeś mi na gwiazdkę w zeszłym 

roku. 

 

– Synku, przed godziną w szafce były dwa ciastka, 

teraz jest tylko jedno. Co się stało? 

– To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem 

tego drugiego. 

 

– Dzieci, nie widziałyście mojego sitka? 

– Tak, ale było dziurawe i wyrzuciliśmy. 

Wybrała Julia Piotrowska, 6g 

 

Małgosia i Jaś spostrzegają na spacerze w parku 

całującą się parę. 

– Dlaczego oni to robią? – pyta Małgosia. 

– Nie wiesz? On jej chce ukraść gumę do żucia! 

 

Mama tłumaczy Jasiowi:  

– Trzeba być grzecznym, żeby pójść do nieba!  

– A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina? 

 

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...  

 

– Jasiu, dlaczego masz w zeszycie te same błędy co 

twój kolega z ławki?  

– Bo mamy tego samego nauczyciela od języka 

polskiego... 

 

Jasio pyta mamę: 

– Mamo, po co się malujesz? 

– Żeby ładniej wyglądać. 

Jasio bez zastanowienia: 

– A kiedy to zadziała? 

 

List z kolonii: 

„Kochani rodzice, tu jest bardzo fajnie. Wczoraj 

uczyliśmy się z chłopakami boksować. Szczoteczka 

do zębów, kubek i pasta są mi już niepotrzebne. 

Odsyłam je więc w paczce”. 

 

W kościele za chwilę ma się odbyć ślub. Młoda 

para zbliża się powoli do ołtarza. Wśród zebranych 

gości jest mała dziewczynka, która szeptem pyta 

swoją mamę: 

– Mamusiu, a dlaczego panna młoda jest ubrana 

w białą sukienkę? 

– Bo widzisz, córeczko, ona chce wszystkim 

pokazać, jak bardzo jest szczęśliwa – odpowiada 

mama. 

– To dlaczego pan młody jest ubrany na czarno? 

Wybrała Matylda Olczak, 6o 

 


