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Patrzysz na swoich kolegów i nagle zaczynasz mieć wrażenie, że kupiona wczoraj 

bluzka może i pięć lat temu była modna, ale teraz budzi tylko śmiech. Słuchasz  

o ich zainteresowaniach, podróżach i zaczynasz czuć, że Twoja miłość do książek 

to przeżytek, a wspominany do tej pory z sentymentem wyjazd do Zakopanego 

na nikim poza Tobą nie robi wrażenia. Teraz trzeba pasjonować się wspinaczką 

wysokogórską i wyjeżdżać na Majorkę! Jeszcze gorzej się czujesz, gdy zaczynają 

się normalne lekcje. Nagle okazuje się, że Twój kolega jest świetny z matematyki, 

Karolina potrafi w 15 minut napisać wypracowanie na każdy temat, a Tomek zna 

niemiecki lepiej od nauczycielki! I nawet Twoja codzienna gimnastyka nie po-

zwala Ci zabłysnąć na lekcji wychowania fizycznego, bo nie skaczesz tak daleko 

jak Ela i nie biegasz tak szybko jak Kuba. Jeszcze chwila i depresja gotowa!!! 

NAJGORSZE, CO MOŻESZ ZROBIĆ, TO PODDAĆ 
SIĘ TYM ZŁYM MYŚLOM. 
Musisz inaczej spojrzec  na siebie i swoje otocze-
nie. Nie martw się, gdy w nowej klasie nie czu-
jesz się komfortowo. To częste uczucie: kiedy 
trafiamy do nowej grupy, często czujemy się gor-
si, głupsi i nieciekawi. Ale to nieprawda! Po pro-
stu stres związany ze znalezieniem się w nowej 
sytuacji, szok ze spotkania tak wielu ro z nych lu-
dzi wywołują u nas skrajne emocje, w tym czę-
sto poczucie bycia gorszym. Najwaz niejsze, z eby 
się tym nie przejmowac , pokonac  złe mys li  
i spojrzec  na swoje otoczenie  z zupełnie innej 
perspektywy. 

PAMIĘTAJ, NIE KAŻDY MUSI BYĆ ŚWIETNY Z MA-
TEMATYKI, HISTORII LUB ANGIELSKIEGO. 
Gdyby tak było, nie potrzebowalibys my eksperto w 
z danej dziedziny, znawco w przedmiotu, bo sami  
radzilibys my sobie ze wszystkim. Kaz dy z nas jest 
inny i to włas nie jest wspaniałe. Moz emy się pozna-
wac , uczyc  od siebie, interesowac  się innymi ludz mi. 

O TYM, ŻE KTOS JEST ŚWIETNY W JAKIEJŚ DZIE-
DZINIE, decyduje mno stwo ro z nych czynniko w: nie 
tylko talent, lecz takz e tradycje rodzinne,  finansowe 
naszych rodzico w, s rodowisko, w kto rym się wycho-
wujemy. Niestety, czasami nie mamy takich  jak inni, 
ale to nie znaczy, z e jestes my gorsi. Pamiętaj, z e praca, 
upo r i wytrwałos c  pozwalają zawsze osiągnąc  cel! 



NIE KAŻDY MUSI BYĆ DOBRY W PRZED-
MIOTACH NAUKOWYCH I SPORCIE. Opro cz 
naukowco w i sportowco w potrzebujemy ro wniez  
s wietnych krawco w, projektanto w mody, kucha-
rzy, psychologo w. Co z tego, z e matematyka jest 
Twoją pietą achillesową, a w sporcie nigdy nie 

miałes  dobrych wyniko w? Przeciez  w kilka mi-
nut potrafisz wyczarowac  niepowtarzalne 
ubranie, a z kilku guziko w robisz biz uterię, 
kto rej zazdroszczą Ci wszystkie kolez anki! 

 Z NAS MA TALENT, TYLKO NIE KAŻDY JESZCZE GO OD-
KRYŁ! Czasami tez  nie zdajemy sobie sprawy z tego, z e na-
sza umiejętnos c  w danej dziedzinie jest juz  talentem. Ludzie 
mają mylnie mniemanie, z e talent dotyczy tylko nauki, spor-
tu i sztuki, z e moz na byc  utalentowanym pisarzem, history-
kiem, piłkarzem. A fryzjerzy, stylis ci, budowniczy? A to, z e 
potrafisz rozwiązywac  konflikty i s wietnie dogadujesz się 
zaro wno z ro wies nikami, jak i nauczycielami? Czy to nie ta-
lent? Oczywis cie, z e tak! Dlatego nie oceniaj się krytycznie, 
ale uczyn  ze swoich talento w atuty. Pokaz , z e jestes  w 
czyms  dobry, bierz udział w ro z nych projektach, w kto rych 
Twoje umiejętnos ci mogą się przydac . 

NIE GOŃ BEZMYSLNIE ZA TŁUMEM, nie staraj się na 
siłę upodobnic  do tych, kto rzy przy pierwszym spotka-
niu wydają Ci się lepsi, ciekawsi. Us pisz w ten sposo b 
swoje talenty, przestaniesz się rozwijac , a do perfekcji 
będzie Ci bardzo trudno dojs c . Ro b to, co lubisz i daje Ci 
satysfakcję. Zobaczysz, z e prędzej czy po z niej Twoje 
umiejętnos ci zostaną docenione przez innych.  

KAŻDY Z NAS MA MOCNE STRONY. 
Moz e nimi byc  mno stwo rzeczy. Zastano w się, co jest Two-
im atutem i zacznij go rozwijac . Moz e to umiejętnos c  na-
wiązywania kontakto w, a moz e talent kulinarny? Moz e 
s wietna orientacja w przestrzeni albo doskonała pamięc ? 

Julia Wiatrowska 



Zgadnijcie, 
kto wro cił? 
Kto odzyskał 
wenę i zno w 
moz e Was 
męczyc ? 
Ja! 
Więc wra-
cam do pisa-
nia, zanim wena z powrotem ucieknie. 
S więta zbliz ają się wielkimi krokami, a 
więc o czym innym mogłabym pisac ? 
Tak zupełnie szczerze... To kto nie lubi 
s wiąt?  
Ten klimat, biało za oknami (Nadal cze-
kam na s nieg, ale zapewne się go nie do-
czekam. Ach, te uroki mieszkania w sa-
mym s rodku Europy), pyszne potrawy na 
stołach (i +10 kilogramo w do wagi, haha), 
pięknie przystrojona choinka, a pod nią 
go ra prezento w, na kto re zupełnie nie za-
słuz ylis my przez mniejsze i większe grze-
szki w ciągu całego roku, a potem Sylwe-
ster, kiedy to obiecujemy sobie tysiące nie-
dorzecznych rze-
czy, a pod koniec 
następnego roku 
narzekamy, z e ich 
nie spełnilis my, 
no a na koniec 
temat mojego ar-
tykułu, czyli... KO-
LĘDY I PIOSENKI 
S WIĄTECZNE. 
Czy tylko mnie z tymi słowami kojarzy się 
"Laaast kriistmas, aj gejw ju maj hart"? 
Pewnie nie. Moz e dlatego, z e ta piosenka 
krąz y po stacjach radiowych i muzycznych 
juz  w połowie listopada?  
Podobnie jest z "Kevinem samym w do-
mu". Wszyscy znają to juz  na pamięc , wy-
chodzi im uszami, a i tak w ko łko to oglą-
dają, bo "to jest tradycja".  
Wham! zrobił naprawdę s wietną robotę. 
Szkoda, z e ta "s wiąteczna" piosenka tylko 
słowami "last christmas" nawiązuje  

do s wiąt (jes li 
nie wierzycie, 
sprawdz cie 
tłumaczenie). 
Ale to jeden z 
pięciu naj-
większych hi-
to w s wiątecz-
nych. Zaraz za 
"Last Christ-
mas" jest "All I 
Want For 
Christmas" 
Mariah Carey. Według amerykan skiego 
tygodnika społeczno-politycznego "The 
New Yorker" "singiel jest jednym z najlep-
szych dodatko w do s wiątecznej atmosfe-
ry". 
Frank Sinatra i 
jego "Jingle 
Bells" tez  jest 
bardzo popu-
larne. Kto nie 
lubi tego 
"soulującego" 
faceta? Kolej-
ną szalenie popularną piosenką jest, znana 
z "Kevina...", "Rockin' Around The Christ-
mas Tree" Brendy Lee. Kevin golący wyi-
maginowany zarost przy tej piosence na 
zawsze zostanie w mojej pamięci.  
Na pewno wszyscy znacie ro wniez  "Let It 
Snow". Choc by nawet z reklamy karmy dla 
pso w, gdzie jeden taki czworono g toczy 
kulę s niegu. Kolejna piosenka Franka Sina-
try jest spos ro d tych wszystkich, przy-
najmniej według mnie, najbardziej klima-
tyczna i zdecydowanie najprzyjemniej jej 
się słucha, pijąc gorącą czekoladę, przytu-
lając się do ciepłego koca i czytając dobrą 
ksiąz kę. 
Ale przeciez  co roku mno stwo artysto w 
wypuszcza całe albumy z toną piosenek 
s wiątecznych, zwykle o tej samej tematy-
ce: miłos c , tęsknota, chęc  spędzenia razem 
s wiąt, mimo odległos ci.  



W tym roku Straight No Chaser wraz z Kri-
sten Bell poszli krok naprzo d. Mimo z e 
piosenka jest o odległos ci dzielącej parę, 
jej tekst  bardzo pasuje do dzisiejszego 
s wiata, gdzie rządzi technologia, a internet 
moz na złapac  nawet w s rodku puszczy 
amazon skiej. Oto fragment tłumczenia 
"Text Me Merry Christmas": 
"A poczta głosowa? Jest ze s wiątecznej 
przeszłos ci 
Napisz mi "Wesołych S wiąt" 
Wys lij tez  selfie 
Jes li to zrobisz, po jdę 
Pod jemiołę 
I będę udawac , z e mo j ekran to ty" 
Nie mam pojęcia, co w tym teks cie jest, ale 
piosenka strasznie mi się podoba.  
Z najnowszych piosenek s wiątecznych 
moz na tez  wy-
mienic  kultową 
piosenkę w nowej 
odsłonie. "Baby, 
It's Cold Outside" 
Michael Buble  
wykonał z Idiną 
Menzel 
(wykonała "Let It 
Go" z disney'ow-
skiej bajki, pt. "Kraina Lodu").  
Ale zdecydowanie najpiękniejszą piosenką 
s wiąteczną tego roku jest "Do They Know 

It's Christmas?". Obok tej piosenki nie da 
się przejs c  obojętnie (teledysku ro wniez ). 
Jest to piosenka zas piewana przez kilkana-
s cie największych gwiazd ostatnich lat. 
Utwo r ma na celu zwro cic  uwagę na ebolę, 
wirus, kto ry dziesiątkuje ludnos c  Afryki. 
Piosenkę zas piewali: One Direction, Ed 
Sheeran, Rita Ora, Sam Smith, Olly Murs, 
wokalista Bastille, Dan, wokalista Cold-
play, Chris Martin, Ellie Goulding, Emeli 
Sande , Paloma Faith, Bono, Elbow, Ange-
lique Kidjo oraz Sinead O’Connor. Piosen-
ka ta jest naprawdę piękna i s wietnie 
skomponowana. 
To tyle ode mnie. 
Nie rozpisując się juz  niepotrzebne, z yczę 
Wam wszystkim wesołych s wiąt! 

Kasia Kukułka 

Niedawno w naszej szkole odbyło się spotkanie wszystkich ucznio w trzecich klas  
z przedstawicielką Zespołu Szko ł Technicznych im. Stanisława Staszica w Nowym Targu . 

Pani pedagog z ZST przedstawiła szkołę. Zachęcała nas do wyboru kto regos  z oferowa-
nych kierunko w. Obecnie szkoła kształci blisko 1500 ucznio w w trzech typach szko ł: 4-letnim 
technikum, 3-letniej szkole zawodowej i 3-letnim technikum uzupełniającym dla dorosłych. 
Zawody oferowane w tej szkole to: technik elektryk, technik budownictwa, technik pojazdo w 
samochodowych, technik geodeta, technik mechanik, elektromechanik, mechanik monter ma-
szyn i urządzen , mechanik pojazdo w samochodowych i wiele innym w zalez nos ci od potrzeb 
lokalnego rynku pracy. 

Takie spotkanie jest bardzo waz ne, gdyz  wielu z nas staje przed wyborem szkoły ponad-
gimnazjalnej. Zapewne niejeden jest przeraz ony na samą mys l „To decyzja  
na całe z ycie”, od niej zalez y nasza przyszłos c , po z niejsza praca. 

Franek Kapuściarz 

 



13 listopada br. uczestniczylis my w spotkaniu, kto re pos więcone było budownic-
twu. Prezentacja dotyczyła domo w pasywnych. Co to jest? Domy pasywne to obiekty 
budowlane, kto re wyro z niają się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegro d 
zewnętrznych oraz zastosowaniem szeregu rozwiązan , mających na celu zminimalizo-
wanie zuz ycia energii. Praktyka pokazuje, z e zapotrzebowanie na energię w takich 
obiektach jest os miokrotnie mniejsze niz  w tradycyjnych budynkach wznoszonych we-
dług obowiązujących norm. Jak dowiedzielis my się warto budowac  takie domy, ponie-
waz  moz na zaoszczędzic  duz o pieniędzy, z ycie w takim domu jest wygodniejsze oraz 
bardziej przyjazne dla s rodowiska. 

Moim zdaniem takie spotkania są bardzo waz ne dla ucznio w, a zwłaszcza trzecich 
klas, poniewaz  pomagają w wyborze dobrej drogi w dalszym z yciu. 

Franek Kapuściarz 

Piernik najlepszy z  aromatem kawy zbożowej, przełożony konfiturą i polany cze-
koladą  

Piernik maksymalnie wilgotny, mięsisty i gęsty. Z delikatnym aromatem kawy zboz o-
wej, kto ra jednoczes nie daje piernikowi piękny brązowy kolor. Ciasto idealnie nadaje 
się na s więta Boz ego Narodzenia. 

W tym numerze przedstawię przepisy na potrawy, kto re s wietnie pasują na wigilijny 
sto ł. Kto z  nie lubi s wiąt, a takz e nastroju wiąz ącego się z nimi, prezento w? No włas nie, 
chyba wszyscy. No, ale jakie byłyby one tez  bez pieczenia pysznych ciast, a po z niej zaja-

Składniki: 
 
• 125 g masła 
• 250 g (1 szklanka) brązowego cukru (lub 
białego) 
• 2 łyz ki miodu 

• 2 łyz ki powideł s liwkowych 
• 4 łyz eczki przyprawy korzennej lub pier-
nikowej 
• 1 łyz eczka cynamonu 
• 2 łyz ki gorzkiego kakao 
• 2 łyz eczki sody oczyszczonej 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_termiczna


Przygotowanie: 
 Piekarnik nagrzac  do 175 stopni. For-

mę keksową o wymiarach 12 x 25 cm 
posmarowac  tłuszczem i wysypac  
otrębami, mąką razową, płatkami 
owsianymi błyskawicznymi lub zwy-
kłą mąką. 

 W szerokim garnku na małym ogniu 
roztopic  masło, dodac  cukier i wy-
mieszac . Dodac  mio d, powidła s liw-
kowe, przyprawę korzenną lub pier-
nikową, cynamon i kakao. Podgrze-
wac  jeszcze przez minutę na mini-
malnym ogniu, cały czas mieszając. 
Zdjąc  garnek z ognia (masa będzie 
bardzo ciepła), odczekac  minutę i do-
dac  kolejno sodę, kawę zboz ową, 
mleko oraz roztrzepane jajka. 
Wszystko szybko oraz energicznie 
wymieszac  łyz ką (masa się spieni). 
Cały czas mieszając dodawac  stop-
niowo mąkę, najlepiej bezpos rednio 
przez sitko. Masę wymieszac  tak aby 
nie było w niej grudek mąki. 

 Masę wylac  do przygotowanej forem-
ki (masa będzie raczej rzadka) i wstawic  
do piekarnika. Piec przez 45 - 50 minut, 
az  wetknięty patyczek będzie suchy. Wy-
jąc  z piekarnika i ostudzic . 

 Po całkowitym ostudzeniu piernik 
przekroic  na po ł i przełoz yc  powidła-
mi. Moz na bezpos rednio ze słoiczka, 

ewentualnie w celu zagęszczenia bar-
dziej rzadkich powideł, moz na umie-
s cic  je w rondelku i zagotowac  z 1 
łyz ką wody- chwilkę pogotowac  na 
małym ogniu. 

 Przełoz ony piernik polac  polewą:  
w rondelku zagotowac  s mietankę, odsta-
wic  z ognia, dodac  kawę i wymieszac  do 
rozpuszczenia, następnie dodac  połama-
ną na kosteczki czekoladę i mieszac  az  
całkowicie się rozpus ci. Polewę ostudzic . 
Jes li chcemy, aby piernik był wilgotny i 
smaczny, przez kilka dni moz emy go 
trzymac  w pojemniku na ciasto z pokry-
wą. 

• 2 pełne łyz ki kawy zboz owej (np. Inki) 
• 250 ml (1 szklanka) mleka 
• 2 jajka 
• 300 g (2 szklanki) mąki pszennej (np. 
tortowej) 
 
Przełożenie: 
• kilka łyz ek powideł s liwkowych (jeśli nie 

będziemy przekładać piernika, możemy po-
dać konfiturę oddzielnie) 
 
Polewa: 
• 1/3 szklanki s mietanki kremo wki 30% - 36% 
• 1 łyz ka kawy zboz owej np. Inki 
• 100 g  czekolady 
 



Racuchy - Pampuchy  z jabłkami 

Najprostsze i najlepsze racuchy. Z mąki, 
wody i droz dz y. Mogą byc  nadziewane 
smaz onymi jabłkami. Uwielbiane przez 
dzieci. Postne danie na Wigilię lub podwie-
czorek na cały rok  

Składniki, około 20 sztuk: 
 
• 3 szklanki mąki pszennej 
• szczypta soli (1/4 łyz eczki) 
• 1 i 1/2 szklanki ciepłej wody 
• 50 g s wiez ych droz dz y (w temperaturze 
pokojowej) 
• 3 łyz ki cukru 
• 2 łyz ki oliwy lub oleju 
 

 
• olej ros linny do smaz enia 
• cukier puder do posypania 
 
1 szklanka = 250 ml 
1 szklanka mąki pszennej = 140 g 
 
 
Dodatki opcjonalne: 
 
• do ciasta: aromat waniliowy lub cytry-
nowy (1 łyz eczka ekstraktu waniliowego, 
cukier waniliowy, sko rka starta z cytryny, 
1 łyz eczka ekstraktu cytrynowego lub 1 
łyz ka likieru cytrynowego) 
• 2 jabłka do usmaz enia na nadzienie 
do racuchów z jabłkami 

 Przygotowanie: 
Do duz ej miski przesiac  mąkę i wymie-
szac  z solą. Ciepłą wodę wlac  do kubka, 
dodac  droz dz e i dokładnie wymieszac . 
Zrobic  wgłębienie w mące, wsypac  cu-
kier, wlac  oliwę lub olej, a następnie 
dodając stopniowo wodę z droz dz ami, 
mieszac  składniki drewnianą łyz ką. 
Moz na tez  dodac  aromat waniliowy lub 
cytrynowy. 

 Ciasto wyrobic  drewnianą łyz ką, az  bę-
dzie gładkie (około 4 - 5 minut miesza-
nia). Zostawic  do wyros nięcia w cie-
płym miejscu, na około 1 godzinę. W 
tym czasie moz na przygoto-
wac  smażone jabłka na nadzienie. 
Jabłka obrac  i pokroic  na c wiartki, usu-
wając gniazda nasienne. Kaz dą c wiart-
kę pokroic  w poprzek na około 0,5 cm 
kawałki. Włoz yc  na patelnię i smaz yc  
bez tłuszczu na s rednim ogniu, miesza-
jąc od czasu do czasu, az  jabłka będą 
miękkie i miejscami lekko zrumienio-
ne. Ostudzic . 

 Stolnicę opro szyc  cienką warstwą mą-
ki. Naoliwioną łyz ką nabierac  porcje 
ciasta, formowac  kulki i układac  na 
stolnicy zachowując odstępy. Ciasto 
będzie rzadkie, lejące się. Jes li robi-

my racuchy z jabłkami, w s rodek cia-
sta wkładamy 1 pełną łyz eczkę jabłek. 

 Pozostawic  do podros nięcia na około 
15 minut. Po tym czasie moz na juz  za-
cząc  smaz yc  racuchy (zaczynając od 
tych, kto re uformowane były wczes niej 
i zdąz yły juz  nieco podrosnąc ). 

 Na głębokiej patelni z cienką powłoką, 
lub w  woku (grube, z eliwne patelnie 
nie nadają się do głębokiego smaz e-
nia), wlac  olej na wysokos c  około 3 - 4 
cm. Gdy będzie gorący, wkładac  do nie-
go porcje ciasta, uwaz ając, aby tempe-
ratura oleju nagle się nie obniz yła. 
Ogien  ma byc  s redni, racuchy mają cały 
czas skwierczec , ale nie rumienic  się 
bardzo szybko. Kaz dego racucha sma-
z yc  po około 1 - 2 minucie z kaz dej 
strony na złoty kolor. Podczas smaz e-
nia racuchy będą rosły. Smaz yc  kolejne 
partie racucho w, wlewając i rozgrze-
wając dodatkowy olej w razie potrze-
by. 

Po upieczeniu racuchy odkładac  na papie-
rowe ręczniki. Posypac  cukrem pu-
drem i podawac  gdy są jeszcze ciepłe. 
Moz na mrozic  i odgrzewac . Najlepsze 
na ciepło.  



Julia Wiatrowska 



Dnia 27 listopada na auli dla 3 klas w naszej szkole odbyło się spotkanie z doradcą za-
wodowym. Gło wnym celem była pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Na po-
czątku Pani przedstawiła nam, co po kolei powinnis my zrobic , aby rozsądnie podjąc  
waz ną dla nas decyzję, bo tak jak nam to wyjas niła -od tego zalez y nasza przyszłos c .  
Us wiadomiła nam, z e tę decyzję powinnis my podjąc  samodzielnie i zgodnie z tym, co 
lubimy i czym się interesujemy, aby praca, kto rą w przyszłos ci będziemy wykonywac  
sprawiała nam przyjemnos c . Następnie dostalis my ankiety, kto re musielis my wypeł-
nic , a wyniki miały okres lic , jakie są nasze predyspozycje i na jakie kierunki powinni-
s my zwro cic  szczego lną uwagę. Oczywis cie wyniki były niejednoznaczne, prowadząca 
wytłumaczyła, z e nie moz emy się tylko nimi kierowac .  Na sam koniec obejrzelis my 
propozycje szko ł, jakie znajdują się na naszym terenie. 
  Mys lę, z e to spotkanie duz o nam dało i dzięki niemu niekto rzy z nas podjęli juz  jakąs  
decyzję.  

Wioleta Łuszczek  

Stop. 
Jason brał narkotyki? 
Czy wszyscy dookoła muszą to robic ?! 
- Naprawdę? Jason zawsze wydawał się 
byc  ułoz ony - zmarszczyłam nos. 
- To przez Matthew -  wyjas nił - To on go 
namo wił do spro bowania. A z e Jays czuł, 
z e wpada w nało g, postanowił to zakon -
czyc  inaczej. On nie chciał byc  jak narko-
man. Nie chciał tego. Do ostatniego mo-
mentu nie spodziewałem się, z e popełni 
samobo jstwo. Zrobiłbym wszystko, z eby 
cofnąc  czas - w jego oczach pojawiły się 
łzy. 
- Jay, nie tylko ty - orzekłam, kładąc chło-
pakowi dłon  na ramieniu. 
I ja zaczęłam łkac . Nie mam pojęcia, kiedy, 
ale zaczęłam go całowac . Nie mogłam 
przestac . Wszystko mnie zmuszało, by 
kontynuowac  pocałunek. Chłopak połoz ył 
mi dłonie na plecach i oddał go z większą, 
niz  się spodziewałam, siłą. Ustami zaczął 
błądzic  po mojej szyi, a ja poddawałam się 
coraz bardziej. Moje dłonie zanurzone by-
ły w jego miękkich włosach. Po kilku mi-
nutach przestalis my. 
Gwałtownie wdychałam powietrze, za-
mknięta w objęciach Jay'a, lez ąc na ło z ku. 
Brunet począł bawic  się moimi włosami. 

- Nie sądziłem, z e mogę tak szybko się  
w tobie zakochac  - odezwał się chłopak. 
- Co?- spytałam, wybudzona z odrętwienia. 
- Gdy zobaczyłem cię na pogrzebie, spodo-
bałas  mi się - wyznał .- Wydawałas  się, 
choc  brzmi to groteskowo, inna. Moz e lep-
sza. Wtedy przestałem widziec  Lenę. Nie 
była nawet w połowie tak fascynująca, jak 
ty - poczułam, z e zaczynam się rumienic . 
Nie przywykłam do komplemento w - Kie-
dy zaczęłas  się topic  w basenie, ratownik 
nie zareagował. Nikt nie reagował. A ja wi-
działem tylko ciebie - ciągnął - Wyciągną-
łem cię z wody i zaniosłem do pokoju per-
sonelu. Potem pomogłem ci dotrzec  do do-
mu i do ło z ka. Mimo chłodnego obycia, sły-
szałem o tobie tu same dobre rzeczy. Et-
han mi powiedział, kiedy tu przyszedł, z e-
bym się tobą opiekował. Sam nie wiem, 
dlaczego to mo wię. Po prostu czuję, z e po-
winnas  wiedziec . 
Przez dłuz szą chwilę analizowałam jego 
słowa. Rozkoszowałam się przy okazji 
miodowym zapachem, kto ry roztaczał wo-
ko ł siebie i muskałam palcem jego klatkę 
piersiową. 
- Co z ... Nie umiem powiedziec , co czuję, bo 
cię nie znam - chłopak zaczął się podnosic , 
lecz zatrzymałam go.  



- Ale mam nadzieję, z e dasz mi się poznac , 
bo czuję, z e cos  między nami na pewno 
jest - dodałam. 
Chłopak popatrzył na mnie badawczo. Nie 
czekając na cokolwiek wpił się w moje 
usta, nie pozostawiając we mnie jakiego-
kolwiek zwątpienia, z e to nie ma sensu. 
* 
- Aria!- powiedział głos niej Ethan. 
- Co?- spytałam, wyrwana z marzen . 
- Ktos  na ciebie czeka - odparł lekcewaz ą-
cym tonem. 
Rozejrzałam się po pomieszczeniu. W 
drzwiach stał Jay, w kro tkich spodenkach i 
 s cis le opinającej go niebieskiej koszulce. 
Włosy, jak zwykle, miał postawione, a w 
złotych oczach błyszczące iskierki. 
Wstałam, składając niezręcznie dłonie. 
Chłopak podszedł do nas i objął moje ciało 
w najczulszym us cisku, zarezerwowanym 
specjalnie dla mnie. Pocałował mnie w po-
liczek i przywitał się z Ethanem i Ericką, 
obecnie zajętą przez Justina- seksownego 
modela Vogue. 
Minęły juz  dwa miesiące, wakacje dobiega-
ją kon cowi. Jay wyjechał do Chicago, do 
swojego ojca na trzy tygodnie.  Jak moz na 
się domys lic - wkro tce po tamtym pocałun-
ku zaczęlis my byc  parą. Jay jest dokładnie 
taki, jak marzyłam, by był. Lubi gry, osobi-
s cie dopinguje Bayernowi, czy jak to tam 
się pisze, ma we krwi pływanie, ale intere-
suje go ro wniez  football (no hello!) i gra na 
gitarze. Jest rok starszy, w ubiegłym roku 
szkolnym ukon czył Chicago West High 
School. Do tego, o dziwo, lubi czytac , choc  
nie uwielbia, ale to i tak swego rodzaju 
zwycięstwo, patrząc na dzisiejszą wspo ł-
czesnos c - pełną po łgło wko w i ignoranto w. 
Zamierza studiowac  w LA, bo tu mieszka 
jego matka. Kierunek, jaki obiera, to archi-
tektura. Widziałam jego prace- są bardziej 
mistrzowskie (och, jaka skromnos c ) od 
moich. 
Zapatrzona w jego oczy nie kontaktowa-
łam. 
- Aria - syknął Ethan, ponownie wzbudza-
jąc mnie z letargu. 
- Co?- odwro ciłam się w jego stronę. 

- Moz e tak wreszcie po jdziemy do tego ki-
na?- zapytał. Juz  na początku zauwaz yłam, 
z e Ethan wprost nienawidzi Jay'a, sama 
nie wiem czemu. Erica uwielbiała go od 
początku, ale Eths nie. Dlatego tak mnie 
dziwiło jego zachowanie. Popatrzyłam mu 
w oczy. Zaczęła się wojna na spojrzenia, 
tak dobrze znana tylko nam. 
- Dobra - westchnęłam. Popatrzyłam na 
bruneta - Idziesz? 
Chłopak wyglądał na spłoszonego. Widzia-
łam, jak Ethan gromi go wzrokiem. 
- Um... Muszę is c  na cmentarz - wyznał. 
Dał mi szybkiego buziaka w policzek i wy-
szedł z kina. 
- Ugh. Poz ałujesz - syknęłam jadowicie.- 
Mam w głębokim powaz aniu, co sobie o 
nim mys lisz, będę z nim chodzic , gdzie 
chcę - dodałam. 
- Mo wię ci, on jest inny, niz  mys lisz - od-
rzekł i ostentacyjnie wyminął mnie, po 
czym wszedł na salę, uprzednio pokazując 
s wistek bileterowi.  
Ethan dziwnie się zachowywał. Najpierw 
ten chło d w stosunku do Jay'a i oschłos c  
dla mnie, a potem znikanie na długi czas.  
O co mu chodziło, kiedy mo wił, z e Jay nie 
jest taki, jak uwaz ałam, z e był? To wszyst-
ko takie pogmatwane! 
Erica i Justin miziając się, podąz yli za mną 
do sali. Usadowilis my się na fotelach, a 
film się rozpoczął. Jednak wcale się na nim 
nie koncentrowałam. Wciąz  wracałam do 
sło w przyjaciela.  
Czy Jay mo gł cos  ukrywac ?  
Czy jest inny, niz  mi się wydaje?  
Nawet jes li, to skąd Eths moz e to wie-
dziec ? 
Tyle pytan ... 
Film dobiegł kon ca, wszyscy razem wyszli-
s my z kina. 
- Ari, Eths, my jeszcze idziemy do zoo, 
chcecie z nami?- zaproponowała Erica, 
wpatrzona w Justina. 
- Ja zrezygnuję - pokręciłam głową. Zmie-
rzyłam wzrokiem blondyna. - A ty? 
- Ja tez  spasuję - wzruszył ramionami. 
- Dzięki - szepnęła moja przyjacio łka. 
Mrugnęłam do niej i podeszłam do samo-



- Ethan, jedziesz?- zapytałam. 
- Jasne - skinął głową chłopak - Ale ja pro-
wadzę. 
- Dobra - zgodziłam się i rzuciłam mu klu-
czyki. 
Wsiedlis my do s rodka i chłopak odpalił 
silnik. 
- Najpierw do ciebie?- spytałam. 
- Chcę posiedziec  u ciebie nad basenem - 
wyszczerzył się. 
- Ok. No to jedziemy - zas miałam się i pod-
niosłam szyberdach. Wiatr muskał moją 
sko rę, podczas gdy chłopak przyspieszył 
trochę.  
Przyjaz n  moja i Ethana była dos c ... specy-
ficzna (z eby nie powiedziec  dziwna). Lubi-
lis my sobie milczec . Zawsze mielis my po-
wo d do s miechu, a mimo to często zwy-
czajnie siedzielis my w ciszy. Był zupełnym 
przeciwien stwem Ericki, zawsze wygada-
nej i towarzyskiej. Był do bo lu szczery, 
dzięki czemu ustawicznie okrutnie rozbra-
jający. Jego często zagadkowe zachowanie 
i słownictwo nie były nowos cią. Przez 
większos c  czasu spędzonego razem roz-
mawialis my o s mierci, smutku i ro z nych 
aspektach z ycia, kto re zazwyczaj ma bez-
sensowny koniec. Moz e to dlatego nie dzi-
wił mnie jego wybo r? 
Szybko znalez lis my się pod Diamond. 
- Lecę się przebrac  - rzekłam i wyskoczy-
łam z pojazdu. Szybko pognałam do apar-
tamentu rodzico w. 
- Ariana. Witaj - zaskoczył mnie głos ma-
my. 
- Mama - rzekłam, lekko zdziwiona - Mieli-
s cie wro cic  dopiero pojutrze. 
- Tak - potwierdziła - Ale jutro zaczyna się 
nowy rok szkolny i chcielis my ci towarzy-
szyc  - dodała. 
- Nie mam pięciu lat - rzekłam chłodno. 
- Nie takim tonem, proszę - odezwał się 
tata, wyłaniając się z kuchni. 
- Pan i władca się pojawił - syknęłam. 
- Ariana - oburzyła się mama. 
- Aria. Mam na imię Aria - powiedziałam 
twardo. 
- Co się dzieje?- spytała , usiłując załago-
dzic  sytuację. 

- Nie było was przez duz ą częs c  mojego 
z ycia. A kiedy juz  się pojawiacie choc  na 
chwilę, traktujecie mnie jak małe dziecko. 
Nie wchodz my sobie w drogę, dobrze? Tak 
będzie łatwiej dla wszystkich - odparłam  
i wyminęłam rodzico w, by trafic  do swoje-
go pokoju.  
Poczułam, jak moje gardło się s ciska. Pie-
czenie w oczach w kon cu doprowadziło  
do otwartego płaczu.  
Osunęłam się po drzwiach na podłogę i 
wybuchnęłam płaczem.  
Ich nigdy nie było. Jay miał rację. Byłam 
bachorem, kto ry wyz ywał się na wszyst-
kich, bo jego rodzico w nigdy nie było. 
Wiecznie na wyjazdach, spotkaniach, przy-
jęciach, pozostawiając mnie na łasce loka-
jo w, sprzątaczek i lobbisto w. Po jakims  
czasie zrobiło mi się wszystko jedno. 
Usłyszałam pukanie do drzwi. 
- Odejdz cie! Nie chcę z wami rozmawiac  - 
syknęłam, odsuwając się od drzwi. 
Lekko się otworzyły. 
- Nawet ze mną?- spytał blondyn. 
- Ach, to ty. Wejdz  - rzekłam smutno. 
Ethan usiadł na podłodze obok mnie. 
- Twoi rodzice... 
- Nie rozmawiajmy o nich - przerwałam 
mu. 
- Chciałem ci tylko powiedziec , z ebys  nie 
smuciła się przez nich. 
- Za po z no - odrzekłam gorzko. 
- Pewnego dnia moz e ich zabraknąc . Wte-
dy juz  nie będziesz mogła im powiedziec   
o tym, co czujesz. Nie zobaczysz ich. To 
tak, jakbys my się dzis  pokło cili. Jutro 
mo głbym zginąc , a ty juz  nie mogłabys  
przeprosic , no, chyba, z e to byłaby całko-
wicie moja wina - oznajmił. 
- Nie mo głbys  umrzec . Nie pozwoliłabym 
na to - powiedziałam przygaszonym to-
nem. 
- Nie miałabys  na to wpływu. 
- Ethan. Dos c . Wystarczy, z e Jason umarł. 
Nikt więcej nie musi. Nie spos ro d tych, na 
kto rych mi zalez y - pokręciłam głową. 
- Nie masz na to wpływu - powto rzył, ale 
trochę głos niej. 
- Eths, zachowujesz się dziwnie  



stwierdziłam. 
- Ari, ja muszę ci cos  powiedziec ...- rzekł 
cichym, jakby zmęczonym głosem. 
- Co?- spytałam, lekko zdenerwowana za-
chowaniem chłopaka. 
- Ja...- popatrzył mi w oczy - Ja... Nie dam 
rady - opus cił głowę - Niewaz ne. 
Nie miałam pojęcia, czy namawiac  go, by 
wyksztusił to z siebie, czy dac  mu spoko j. 
Z ycie jednak nauczyło mnie, z e niekto rych 
rzeczy nie moz na przyspieszyc , więc po-
stanowiłam nie nalegac . 
- Straciłam ochotę na wylegiwanie się nad 
basenem - mruknęłam. 
- Ta, ja tez  - odparł blondyn - Ja juz  chyba 
po jdę - podnio sł się. 
- Eths?- odezwałam się. 
- Co? 
- Nic ci nie jest?- zapytałam. 
- Juz  umarłem - stwierdził ze smutnym 
us miechem i wyszedł. 
Oparłam się głową o ło z ko i westchnęłam 
cięz ko. Nigdy nie zrozumiem tego chłopa-
ka. 
Zerknęłam na zegarek na szafce nocnej. 
19... 
Telefon zadzwonił w mojej kieszeni. Szyb-
ko go z niej wydobyłam i odebrałam. 
- Halo? 
- Aria... Masz czas?- zapytał Jay wesoło. 
- Jes li twoje skrzydła cię tu przywiodą, to 
owszem. Ale z e nie wierzę w cuda, muszę 
zrezygnowac  z mile spędzonego z tobą 
czasu - odparłam. 
- A dlaczego? 
- Rodzice przyjechali. Muszę spędzic  z nimi 
trochę czasu - skłamałam - A poza tym, 
jutro zaczyna się rok szkolny. Muszę się 
przygotowac  - dodałam. 
- Szkoda - w jego głosie moz na było wy-
czuc  smutek. 
- Dobranoc, skarbie - spro bowałam osło-
dzic  poz egnanie, kto re miało tak nieubła-
ganie nastąpic . 
- Pa, kochanie - odrzekł ciepło i się rozłą-
czył. 
Rzuciłam telefon o podłogę i schowałam 
twarz w dłoniach. 
Zno w dopadło mnie przygnębienie. 

To uczucie pustki. 
Wszechogarniającej pustki. 
Przygnębienie to rodzaj cierpienia, ale nie-
dosłownego. Raczej wytrawne opłakiwa-
nie niczego. Po prostu w momencie, gdy 
takowe mnie dopadało, czułam, z e tak na-
prawdę nie mam nic. Przyjaciele, kto rym 
nic nie mo wię, chłopak, kto rego okłamuję, 
rodzice, kto rzy sami w sobie bynajmniej 
nie zachęcają mnie nawet do poprawienia 
stosunko w i pieniądze, za kto re i tak nic 
nie kupię, a juz  na pewno nie szczęs cie do, 
a moz e nawet i po, s mierci. Ta, naprawdę 
nie mam nic. 
Te kro tkie momenty, kiedy wydaje mi się, 
z e znalazłam rados c , są jedynie zakłama-
niem mojego nudnego bytu, z eby zadowo-
lic  mnie na tyle, by, kiedy juz  prys nie ta 
ban ka, ochota na samobo jstwo nie była tak 
ogromna. 
Niestety, kaz dy fortel ciągnie za sobą za-
ro wno korzys ci, jak i konsekwencje. Moz e 
i moja psychika ukształtowała się w taki 
sposo b, by zapierac  się rękoma i nogami 
przed napadem złych mys li, słabos ci i de-
presją w najczystszej swej postaci, ale ja 
jestem tylko człowiekiem- przeciez  nawet 
najbardziej niezawodny system prędzej, 
czy po z niej zawiedzie.  
To smutna mys l- wiedziec , z e jes li s mierc  
po nas przyjdzie, to w odpowiednim czasie 
sami ze sobą skon czymy, będąc w pełni 
s wiadomymi, z e mogło byc  lepiej, tylko 
strach przed tym, z e to "lepiej" kolejny raz 
bardzo szybko zniknie, za bardzo nami za-
władnął. 
Tak, to cholernie smutne. 
Pochłonięta tymi jakz e ponurymi mys lami, 
zasnęłam, nie doczekawszy nawet po łno-
cy. 
* 
Jedyne, co pamiętam, to dz więk własnego 
płaczu. No i krzyku, dos c  zresztą charakte-
rystycznego dla mnie, gdy jestem w stanie 
permanentnej rozpaczy. 
Koniec tej paplaniny, do rzeczy. 
Rano słon ce obudziło mnie, zmuszając do 
wstania i ogarnięcia się na rozpoczęcie 
ostatniego roku licealnego bezsensu. Szyb-



przygotowałam. Punkt dziewiąta siedzia-
łam na auli, czekając z Ericką na rozpoczę-
cie "imprezy". Ethana nie było widac , choc  
obiecał Erice, z e pojawi się jak najszybciej. 
Po dwo ch godzinach gadaniny o tych sa-
mych, juz  nudnych, rzeczach i wzdychaniu 
do s wiatłych umysło w klasy maturalnej 
(pomin my częs c  nie o mnie), wsiadłam z 
blondynką do mojego samochodu i odje-
chałys my spod budynku naszej szkoły, by 
ostatni raz zaz yc  wolnos ci przed oficjal-
nym rozpoczęciem szkoły. 
I to mniej więcej w skro cie to, co robiłam, 
zanim przez yłam największy szok z ycia. 
- Ari, mogłabys  podjechac  pod mo j dom? 
Muszę wziąc  stro j kąpielowy - oznajmiła. 
- Jasne - skinęłam głową - Przy okazji znaj-
dziemy Ethana i dowiemy się, co było tak 
waz ne, z e odpus cił sobie rozpoczęcie. 
- Ta - westchnęła blondynka, wpatrując się 
w okno. 
Jechałys my niedługo. Zaparkowałam na 
podjez dzie domu Ericki i Ethana i obie wy-
siadłys my z samochodu. 
- Ty znajdz  Ethsa, a ja po jdę po rzeczy - 
zarządziła dziewczyna, gdy juz  stałys my w 
przedpokoju ich domu. 
- Ok - zgodziłam się i poszłam prosto do 
pokoju chłopaka. 
Nie zastałam go tam. Wszystko było w ide-
alnym porządku, co było dosyc  dziwne, 
zwaz ywszy na upodobania chłopaka do 
nieładu. Ło z ko zas cielone, ksiąz ki w ideal-
nych stosach, plakaty przyklejone prosto i 
ro wnolegle, pudła z zeszytami pod ło z -
kiem i ubrania poskładane w szafach. 
Lecz po chłopaku z adnych s lado w. 
Drugie ulubione miejsce poza własnym 
pokojem? 
Garaz . 
Szybko podąz yłam w kierunku składziku 
wszystkiego. 
I tam zastałam... 
- O Matko Boska!- krzyk sam wydostał się 
z mojego gardła. Oczy zaszły mi mgłą, a w 
z ołądku kilkakrotnie przekręciło się s nia-
danie. Rzuciłam się w stronę wisielca, ale 
nie byłam w stanie nic więcej. Lez ałam 
niedaleko zimnego juz  ciała chłopaka.  

Na szyi blondyna, jakby zupełnie nie na 
miejscu, był gruby powro z, dos c  s cis le 
przylegający. Ciało bezwładnie wisiało ja-
kies  30 centymetro w nad ziemią i, by na-
dac  jeszcze więcej absurdalnego komizmu 
sytuacji, lekko się kołysało. Twarz nie wy-
raz ała kompletnie nic, poza smutkiem i 
zmęczeniem. Była szara, nawet podcho-
dząca pod biel i bardzo niepasująca do 
wiecznie zadowolonego Ethana. Chłopak 
był ubrany w czarny garnitur, pewnie 
przygotowywał się na rozpoczęcie. 
Zaczęłam krzyczec . Erica przybiegła do 
garaz u. Na widok Ethana, powieszonego 
na linie pobladła, jak kreda i stała w miej-
scu, niezdolna do jakiegokolwiek ruchu. 
Nie reagowała. Po prostu wpatrywała się 
uporczywie w Ethana, jakby to cos  miało 
zmienic . 
Tego, co było po z niej, juz  tak nie pamię-
tam. 
Był pogrzeb. 
Normalne. 
Był płacz. 
Potrzebny komentarz? 
Ale tak poza tym, wszystko owiane było 
mgłą. 
Pamiętam, z e nie chodziłam do szkoły. 
Erica tez  nie. 
W z aden sposo b nie mogło do mnie trafic  
to, z e go juz  nie ma. Z e nie będę mogła się 
na nim oprzec . Z e jego ciało spoczywa w 
trumnie, zakopanej głęboko pod ziemią. 
Jakim cudem nie zauwaz yłam, z e cos  jest 
nie tak? No tak, przeciez  on musiał spo-
strzec, z e ja mu nie mo wię wszystkiego, 
więc i on nie czuł potrzeby, by mi się zwie-
rzyc . Pewnego dnia siedziałam w jego po-
koju, by poz egnac  się z idealnym porząd-
kiem jego pokoju. I wtedy moją uwagę po-
nownie przykuły pudła z zeszytami. Wysu-
nęłam je i chwyciłam pierwszy z go ry. Cos  
z niego wypadło. Podniosłam kartkę, na 
kto rej wierzchu napisane było po prostu 
"Aria". Zaczęłam czytac . Tres ci było nie-
wiele, ale i tak s cisnęła moje serce. Ciąg 
dalszy nastąpi . 

                                                Kasia Kukułka 



W wielkim tłumie na ulicy prawdopodobien stwo spotkania geniusza jest nie-
wielkie. Jednakz e ci nieliczni wystarczają, aby zmieniac  s wiat, tworzyc  doskonałe wy-
nalazki i dzieła wyzwalające ogromne emocje. 

Co mają wspo lnego wytwory takie jak freski w Kaplicy Sykstyn skiej, IX Symfo-
nia, machina latająca czy teoria względnos ci? Oto z  stworzył je ludzki geniusz. Często 
zadajemy sobie pytanie skąd biorą się geniusze? Naukowcy ciągle się o to spierają. 

Samo słowo wywodzi się ze staroz ytnego Rzymu, gdzie kaz dy męz czyzna miał 
swojego Geniusza, bo stwo, kto re opiekowało się nim od urodzenia az  do s mierci. Jego 
odpowiednikiem u kobiet była Junona. 

W epoce renesansu słowem tym zaczęto okres lac  wszystkich wybitnych arty-
sto w np. Michała Anioła czy Leonarda da Vinci. Uczeni rozpoczęli studia nad geniu-
szem w II połowie XIX. Francis Galton rozumiał geniusz jako wybitne i dziedziczone 
zdolnos ci umysłu, kto re zawdzięcza się energii działania i wraz liwos ci zmysło w. Nie-
zbędne w tym wypadku jest dobre zdrowie, poniewaz  dzięki niemu jestes my zdolni  
do wysiłku. 

Jak rozpoznac  geniusza? Dobre byłoby jakies  narzędzie. Jak na razie nie wymy-
s lono wiele opro cz powszechnego przelicznika, dzisiaj nazywanego testem IQ. I tutaj 
znajdą się sceptycy, kto rzy głoszą, z e testy na inteligencję mierzą jedynie zdolnos c  
„rozwiązywania testo w na inteligencję”. 

Badacze geniuszu zbierają ogromne ilos ci danych, kto re tak naprawdę nie przy-
bliz ają nas do rozwiązania zagadki. Jednakz e istnieją pewne cechy wspo lne wszystkich 
wybitnych jednostek. Przede wszystkim są to tytani pracy. Newton czy Edison uwaz ali, 
z e wszystko, co osiągnęli, zawdzięczają wysiłkowi, cierpliwos ci i ogromnemu uporowi. 
Oddają się swemu dziełu z pasją, rezygnują z takich doczesnych rzeczy jak jedzenie czy 
zmiana odziez y. Geniusze nie boją się niepowodzen  ani ryzyka. Tworzą dzieła niepo-
dobne do tych, kto re powstały wczes niej. Bronią swoich dokonan , nie przejmują się 
tym, czy spodoba się to innym. Mają umysł chłonny, gromadzą wiedzę, by wykraczac  
poza nią. Nie przegapiają okazji, kto rą daje czasem przypadek. Aleksander Fleming nie 
był pierwszą osobą, kto rej cos  sples niało, lecz to dzięki jego obserwacjom mamy dzi-
siaj powszechny lek, jakim jest penicylina. 

Jak wygląda geniusz? Oczywis cie nie musi byc  szalony, ale trochę ekscentrycz-
nos ci nie zawadzi. Dzięki dziwactwom, niezwykłemu zachowaniu i wyglądowi zapisują 
się geniusze w umysłach miliono w. 

I my zapewne znajdziemy w swoim s rodowisku wybitną jednostkę, kto ra zapowiada 
się na przyszłego geniusza, czego sobie i Wam z yczę. 

Na podstawie artykułu „Sposo b na geniusza” p. Ewy Szymczak, Focus nr 1 sty-

czen  2004r, przygotowała Monika Czapla 



Mojżesz, Michał Anioł  Vincent van Gogh  

„Jest w moim Kraju zwyczaj, z e w dzien  wigilijny, 

Przy wzejs ciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspo lnego łamią chleb biblijny, 

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.” 

- Cyprian Kamil Norwid 

„Grom, błyskawica! 

Stan  się, stało. 
Matka dziewica, 

Bo g ciało.” 

- Adam Mickiewicz  

O po łnocnej godzinie 

Narodził się nam Zbawiciel. 
I podczas gdy s piewał, dookoła wyrastały ro z e, kto re 

przemieniały się w gło wki anioło w i unosiły się w 

go rę na tęczowych skrzydełkach. 

- Hans Christian Andersen,  



„Aby S więta Boz ego Narodzenia 

były Bliskos cią i Spokojem, 

a Nowy Rok – Dobrym Czasem.” 

- Konstanty Ildefons Gałczyn ski  

„S więta dlatego w takiej u nas cenie, 

Z e są nieliczne w ro z nych dni bezliku, 
Jak te kosztowne, najgrubsze 

kamienie, 
Z rzadka dzielące perły w 

naszyjniku.” 

- William Szekspir  

WIERSZ: „Czekając, kiedy…” 

Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda, 
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały. 

Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda, 
Jakby tego wieczoru też świętować chciały. 

 
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła, 

Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy, 
By krucha biel opłatka skłóconych godziła, 

A w sercu znów zamieszkał Ten, co "w żłobie leży". 
 

Dla tych, co żyli dawniej, co będą w przyszłości, 
I dla nas, byśmy w każdym dostrzegali brata, 

Odwieczny Bóg w Dziecięciu zesłał znak miłości, 

Przemieniając oblicze człowieka i świata. 

- o. Franciszek Czarnowski 

W Noc Boz ego Narodzenia 

Bo g otworzył nam Niebo 
dzieląc z nami ziemskie z ycie. Człowiek jest wielki 

nie przez to, kim jest, 
ale przez to, 

czym dzieli się z innymi. 

- Jan Paweł II  

Julia Wiatrowska 



Dla Mateusza Balazi - żeby trzeźwo 

myślał 

Dla wszystkich –wesołych świąt! :D 

Dla Małgośki, Oli i Kaśki -wesołych 

świąt :) 

Dla Sandry i Justyny -wesołych świąt! 

Dla Tyśki ;* Spóźnione „100 lat”! 

Dla Gośki :D Udanych świąt :D 

Dla Kuby i Maćka Zborowskich –

wesołych świąt  

*** 
Dla Kasi i Moniki –wesołych świąt! :) 
Dla Eli –rozchmurz się! :) 
Dla Justyny, Małgosi i Olgi od Ani i Mo-
niki –wesołych świąt 
Dla klasy III C 
Dla wszystkich klas III –WESOŁYCH 
ŚWIĄT! 
Dla wszystkich klas w gimnazjum –
wszystkiego najlepszego i wesołych 
świąt  
Z okazji nadchodzącego święta Bożego 
Narodzenia życzymy wszystkim weso-
łych świąt! -Bliźniaczki z III C 
Dla Kazika xD 

*** 
Dla pani Haliny Mitoraj od klasy III C 
Świąteczne życzenia dla Edyyy D. i Anny 
P. :D 
Dla Mateusza Ogórka od Krupy za strze-
lenie gola w meczu z kl. I A 
Od anonima dla Huberta za kilka strzel-
ców 
Dla Marcina za piękną asystę 
Od kl. III D dla Tobcia za prowadzenie 
drużyny do zwycięstwa 
Dla pani od matematyki od klasy III D 
Dla pani od matematyki 
Świąteczne życzenia dla całej szkoły 
Dla całej szkoły 
Dla dziewczyn z III D 

*** 

Dla Mateusza Balazi od wielbicielki 

Dla klasy II B świąt beztroskich i ra-

dosnych. Dużo prezentów, dużo zdro-

wia i by po sylwestrze nie bolała głowa –

od anonima 

*** 
Dla pani Kowalik (Dżoany) od II B 
Dla II B od Jonasza Porywczego i Cze-
sława Pobożnego, Galla Anonima, Anny 
Marii  i Mini Paki 
Dla II B łod Zycha :D 
Łedemniy lo tobiy 
Dla Eli od Maćka i Kamila :) Buziaczki 

*** 

Dla klasy II a od wychowawczyni, 

wszystkiego  co sobie wymarzycie, du-

żo rodzinnego ciepła, miłości  i zrozu-

mienia, wszystkiego dobrego w Nowym 

Roku! 

Szanowni Czytelnicy! Życzymy 

Wam dużo zdrowia, pomyślności,  

radości i wielu sukcesów w No-

wym Roku! 



Akcja rozgrywa się w s rodowisku amerykan skich nastolat-
ko w naznaczonych wampiryzmem, uczęszczających do 
specjalnej szkoły, pozwalającej im zdobyc  kwalifikacje do-
rosłego wampira. 
Początkująca wampirzyca, Zoey Redbird, trafia do szkoły 
Domu Nocy. To tu będzie musiała przejs c  nieodzowną 
Przemianę, by zdobyc  kwalifikacje dorosłego wampira. Pomimo początkowych trudnos ci, przy-
zwyczaja się do nadprzyrodzonych zdolnos ci, jakimi obdarzyła ją Nyx, Bogini Wampiro w, i co-
raz lepiej wchodzi w rolę nowej przywo dczyni Co r Ciemnos ci. I co najwaz niejsze - zaczyna czuc  
się w Domu Nocy, jak w swym własnym. Ma swego chłopaka, a nawet... dwo ch. Ale oto zdarza 
się cos  niewyobraz alnego. Pewnego dnia w zewnętrznym s wiecie ludzi ginie kilkoro nastolat-
ko w, a wszystkie s lady prowadzą do Domu Nocy. Zoey zaczyna zdawac  sobie sprawę, z e nad-
przyrodzone siły, kto re wyro z niają ją spos ro d innych, mogą tez  obro cic  się przeciwko jej naj-
bliz szym. Dziewczyna zwraca się o pomoc do swych nowych przyjacio ł, a wtedy s mierc  zakrada 
się ro wniez  do Domu Nocy. Zoey musi pogodzic  się ze zdradą, kto ra łamie jej serce i podkopuje 
fundamenty jej nowo zbudowanego s wiata. 

  

Tytuł: „Naznaczona” 
Autor: Kristin Cast, Phyllis Christine Cast  
Cykl: Dom Nocy (tom 1.) 
Tytuł oryginału: „Marked” 
Wydawnictwo: Książnica 
Data wydania: 13 listopada 2009 
Liczba stron: 328 
Kategoria: fantasy, science fiction 

Kristin Cast (ur. 4 listopada 1986) – amerykan ska pisarka, wspo łautorka cyklu dla na-
stolatko w pt. "Dom Nocy", stworzonego wspo lnie ze swoją matką, P. C. Cast. Jest stu-
dentką na uniwersytecie w Tulsie. Zdobyła nagrody za swoje wiersze i osiągnięcia 
dziennikarskie.  

Phyllis Christine Cast (po le-
wej), Kristin Cast (po prawej) 

Julia Wiatrowska 

http://lubimyczytac.pl/autor/6849/phyllis-christine-cast
http://pl.wikipedia.org/wiki/4_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/1986
http://pl.wikipedia.org/wiki/Phyllis_Christine_Cast


1. Pierwszą kartkę z życzeniami z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia wysłał w 1842 r. szesnastoletni londyński artysta, 
William Maw Egley, ale jego pomysł nie został doceniony 
przez adresata. W następnym roku pojawiły się w Wiel-
kiej Brytanii kartki zrobione na prywatne zamówienie 
sir Henry’ego Cole’a, pierwszego dyrektora Muzeum Wik-
torii i Alberta w Londynie. 

2. We Francji, w  zależności od regionu i rodzinnej tradycji, 
prezenty przynoszą Aniołek, Dzieciątko Jezus lub najpo-
pularniejszy i najbardziej podobny do Mikołaja, „ . 
Wieczorem  24. grudnia należy zostawić pod choinką 
parę własnych butów, by Père Noël wiedział, gdzie po-
łożyć prezent. Pozostawia on podarki niezauważenie w 
świąteczny poranek 25. grudnia. 

3. Na długo zanim została użyta jako „pocałunkowa za-
chęta” w czasie świąt Bożego Narodzenia, jemioła (ang. 
mistletoe) już od dawna była uważana przez Celtów za 
roślinę magiczną. Wierzono, że ma ona zdolność lecze-
nia ran i przywracania płodności. Celtowie zawieszali 
jemioły w swoich domach w celu odpędzania złych duchów. Jemioła była 
niegdyś czczona przez pierwszych Brytyjczyków do tego stopnia, że należa-
ło ścinać ją złotym sierpem. 

4. Elektryczne lampki choinkowe zostały po raz pierw-
szy użyte w1882 roku, w trzy lata po udoskonaleniu 
żarówki przez Thomasa Edisona. Na pomysł wyko-
rzystania elektrycznych lampek wpadł asystent Edi-
sona, Edward Johnson. Z kolei lampki choinkowe 
ułożone szeregowo na sznurze wprowadził Amery-
kanin Ralph E. Morris. Nowe światełka okazały się 
bezpieczniejsze niż tradycyjne świece. 

5. Prawdziwy Święty Mikołaj mieszkał w Turcji, gdzie 
był biskupem miasta Miry na początku IV wieku. To 
Holendrzy jako pierwsi uczynili go dawcą bożonaro-
dzeniowych prezentów. Holenderscy osadni-
cy „sprowadzili” go do Ameryki, gdzie w końcu stał 
się znany jako Santa Claus. Dzięki sprawnej promocji 
komercyjny staruszek z brodą zastąpił tradycyjny wi-
zerunek Świętego Mikołaja biskupa.  

6. Od 1947 roku Norwegia przysyła Wielkiej Brytanii 
bożonarodzeniowe drzewko, które upiększa Trafal-
gar Square. Jest to pamiątka po brytyjsko-norweskiej 
współpracy podczas II Wojny Światowej.  

7. Światowym liderem w eksporcie choinek jest kanadyjska prowincja Nowa 
Szkocja. 

 

Julia Wiatrowska 
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