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Spis treści  Oto majowy numer na-
szej gazetki. 
Z okazji Dnia Matki przygo-
towaliśmy kilka pomysłów 
na prezent. Może kogoś uda 
się zainspirować? 
 Nie zapomnieliśmy tak-
że o święcie naszej Konsty-
tucji (niestety z opóźnie-
niem). 
 Stałymi rubrykami są 
recenzja książki oraz filmu. 
Tym razem prezentujemy 
horrory. Kto jest fanem po-
wieści grozy, ten znajdzie 
coś dla siebie. 
 Zapraszamy także do 
przeczytania dalszego ciągu 
opowiadania. 

Redakcja TO I OWO 
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D 
zien  Matki ma długą historię i tra-
dycję. Był juz  obchodzony kilka 
tysięcy lat temu. Jednak w o wcze-
snych czasach czczono boginie. W 

antycznej Grecji ubo stwiano Reę - matkę bo-
go w, wszechs wiata, boginię płodnos ci i uro-
dzaju. Na jej czes c  organizowano huczne za-
bawy, kto rych kulminacyjnym punktem było 
palenie ofiar przyniesionych przez zgroma-
dzonych. Z kolei w staroz ytnym Rzymie s wię-
towano tzw. Hilaria, dni pos więcone matce 
bogo w Kybele. Trwały one zwykle trzy dni. 
Po tych czasach kolejne okresy wniosły wiele 
zmian w s więto matek. Od staroz ytnych cy-
wilizacji to s więtowanie przejęli chrzes cija-
nie. Następnie  wykształciła się tradycja, by 
w ten dzien  składac  hołd nie tylko Matce Bo-
skiej, ale ro wniez  swoim matkom. W oparciu 
o kulturę chrzes cijan ską w XVII wieku w An-

glii wykrystalizował się zwyczaj składania 
podziękowan  własnej mamie. Obchodzona w 
czwartą niedzielę Wielkiego Postu Niedziela 
u Matki (Mothering Sunday) dawała dzie-
ciom moz liwos c  okazania szacunku i miłos ci 
matce. To wydarzenie było szczego lnie waz -
ne dla biedniejszej częs ci angielskiego społe-
czen stwa. Młodzi, kto rzy nierzadko pracowa-
li na słuz bie daleko od domu, dostawali dzien  
wolny, aby mo c spotkac  się z rodziną. Trady-
cją stało się ro wniez  wręczanie mamie drob-
nego podarunku. Co rki przywoziły tzw. 
„matczyne ciasto”, robione własnoręcznie, 
natomiast synowie wręczali kwiaty i drobne 
upominki. 
  

Izabela Solarczyk 
 

Źródło: http://www.mjakmama24.pl/rodzice/
psychologia/dzien-matki-wczoraj-i-dzis,169_1501.html 

M 
ama to najwaz niejsza kobieta w 
naszym z yciu. Ona zawsze bę-
dzie nas wspierac , będzie nam 
pomagac , nigdy się od nas nie 

odwro ci. Dlatego musimy pamiętac  o jej dniu. 
Dzien  Matki obchodzi się 26 maja. Aby spra-
wic  swojej mamie przyjemnos c , kaz de dziec-
ko chce jej cos  podarowac . Przewaz nie kupu-
jemy mamie czekoladki, kwiatki lub to, co 
lubi najbardziej, lecz niekto rzy chcieliby zro-
bic  cos  więcej. Oto z , aby wykonac  własno-
ręcznie prezent, trzeba tylko chęci i trochę 
materiało w. 
1. Personalizowany kubek to dobry sposo b 
na umilenie poranka kawą czy herbatą. 

2. Ramka na zdjęcia ozdobiona według wła-
snych upodoban  to dobre rozwiązanie na 
dekoracje s ciany lub po łki, kto re codzien-
nie będzie przywoływało nasze wspomnie-
nia. 

3. Własnoręcznie zrobiona poszewka na po-
duszkę to s wietna sprawa dla mamy, kto ra 
uwielbia dekorowac  dom. Najlepszym roz-
wiązaniem w tej sprawie będzie naklejenie 
specjalnego obrazka związanego z zainte-

resowaniami 
mamy. 

4. Fartuszek ze 
s miesznym 
napisem lub 
obrazkiem. 
Wiadomo, z e 
od zawsze 
kuchnia mamy jest najlepsza, więc, aby 
umilic  jej czas spędzony przy gotowaniu 
obiadu, moz na zaprojektowac  fartuszek, 
kto ry będzie odzwierciedlac  jej charakter 
lub tez  sposo b gotowania. 

Bardzo oryginalnym, lecz bardzo rzadko spo-
tykanym prezentem dla mamy jest ro wniez  
zamo wienie i napisanie artykułu dla swojej 
mamy w gazecie. Jest to kosztowny, ale wy-
jątkowy podarunek, kto ry moz na zachowac  
na długie lata. Nalez y tez pamiętac , z e najlep-
szym  prezentem jest pamięc  i podziękowa-
nie za trud, w kto ry nasza mama wkłada tyle 
pracy. 
 

Joanna Skupień 
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Z okazji Dnia Matki przygotowałam zestaw kilku piosenek idealnie nadających 
się na tę uroczystos c . Przedstawię  fragmenty kaz dej piosenki. 

Dżem –List do M 
 
Samotnos c  to taka straszna trwoga,  
Ogarnia mnie, przenika mnie.  
Wiesz mamo, wyobraziłem sobie, z e  
Z e nie ma Boga, nie ma nie! Nie ma Boga, nie.  
 
Spokojny jest tylko mo j dom,  
Gdzie Ty jestes , a mnie tam nie ma.  
Gdzie nie wro cę juz  chyba, chyba nie,  
Mamo, bardzo Cię kocham, kocham Cię!  

Spice girls –Mama 
 
She used to be my enemy and never let me be 
free,  
Catching me in places that I knew I shouldn't 
be,  
Every other day I crossed the line,  
I didn't mean to be so bad,  
I never thought you would  
become the friend I never 
had.  
 
Back then I didn't know 
why,  
why you were misundersto-
od,  
So now I see through your 
eyes,  
all that you did was love,. 
 

Mama I love you, Mama I 
care,  
Mama I love you, Mama my friend,  
You're my friend 

Tłumaczenie tekstu: 
 
Kiedys  była moim jedynym wrogiem 
I nigdy nie dawała mi spokoju 
Łapała mnie w miejscach, w kto rych nie po-
winnam byc  
Niemal kaz dego dnia 
Wychylałam się, 
Nie chciałam byc  az  tak zła 

Nigdy nie mys lałam, 
z e stanie sie przyja-
cio łką, jakiej nigdy 
nie miałam 
 
Kiedys  nigdy nie 
wiedziałam, dlacze-
go 
nigdy nie mogłam 
cię zrozumiec , 
a teraz twoimi ocza-
mi widzę 
z e wszystko robiłas  

z miłos ci do mnie 
Mamo, kocham Cię, kochana mamo 
Mamo, kocham Cię, mamo, mo j przyjacielu 
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D 
nia 3 maja 1791 roku została 
uchwalona na Sejmie Czteroletnim 
ustawa  regulująca ustro j prawny 
Rzeczypospolitej Obojga Narodo w 

– Konstytucja 3 maja (Ustawa Rządowa). 
Przyjmuje się , z e była to pierwsza w Europie 
i druga na s wiecie nowoczesna , spisana kon-
stytucja. 

Zmieniła ustro j pan stwa 
na monarchię dziedziczną, 
ograniczyła znacząco demo-
krację szlachecką, odbierając 
prawo głosu i decyzji w 
sprawach pan stwa szlachcie 
nie posiadającej ziemi, 
wprowadziła polityczne 
zro wnanie mieszczan i 
szlachty oraz stawiała chło-
po w pod ochroną pan stwa, 
w ten sposo b łagodząc naj-
gorsze naduz ycia pan szczyzny, formalnie 
zniosła  liberum veto. Postanowienia Konsty-
tucji centralizowały pan stwo wprowadzając 
jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię pa-
nującą uznano katolicyzm przy zupełnej tole-
rancji innych, uznanych przez pan stwo wy-
znan . 

  Projekt konstytucji został przygotowany 
przez kro la Stanisława Augusta Poniatow-
skiego z udziałem m. in. Stanisława Mała-
chowskiego, Ignacego Potockiego, Hugona 
Kołłątaja, Stanisława Staszica oraz sekretarza 
kro la Scipione Piattoliego. 

Data 3 maja 1791 roku została uznana 
S więtem Konstytucji 3 Maja. 
Nalez y ono do uroczys cie ob-
chodzonych w Polsce s wiąt. 
Dzien  ten jest wolny od pra-
cy. Na balkonach i w oknach 
domo w wiszą biało- czerwo-
ne flagi oraz godła. W kos cio-
łach odprawiane są msze za 
niepodległos c  ojczyzny. W 
szkołach odbywają się akade-
mie i apele. Wszyscy są ele-
gancko ubrani . S piewane są 
ro z ne pies ni związane z tym 

dniem np. „Wiwat Maj ! Trzeci Maj !’’. Jest to 
jedno z najwaz niejszych s wiąt w kraju.  

Joanna Skupień  

Źródła: 

www. wsp.krakow.pl 

www.wikipedia.pl 

Ozzy Osbourne –Mama, I’m Coming 
Home 
 
You took me in, and you drove me out 
Yeah, you had me hypnotized, 
yeah 
Lost and found and turned aro-
und 
By the fire in your eyes 
You made me cry, you told me 
lies 
But, I can't stand to say goodbye 
 
Mama, I'm Coming Home 
 
I could be right, I could be wrong 
It hurts so bad, it's been so long 
 
Mama, I'm Coming Home  

Tłumaczenie tekstu: 
 
Ty przyjęłas  mnie i ty mnie wyrzuciłas , 
Tak, ty mnie zahipnotyzowałas  
Straciłas  i odnalazłas  i zmieniłas na lepsze 

Przez ogien  w twych oczach 
Sprawiłas , z e płakałem, 
okłamywałas  mnie 
Ale nie mogę zostac , aby się 
poz egnac  
 
Mamo, wracam do domu 
 
Mogłem byc  dobry, mogłem 

byc  zły 
To boli tak bardzo, to trwało tak długo 
 
Mamo, wracam do domu 
 

Wybór: Kamila  Bafia 
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P 
ewien pisarz powiedział kie-

dyś: Niektórzy uważają, że 

życie to jest to; a ja jednak 

wolę czytanie. Ja natomiast 

uważam, że życia i czytania nie da się 

rozdzielić. Kiedy czytamy wspaniałą 

książkę, nie uciekamy od życia, ale głę-

biej się w nie zanurzamy. Tak napraw-

dę pogłębiamy rozumienie jego niuan-

sów, jego paradoksów, radości, bólu i 

prawdy. Życie i czytanie trwają w sym-

biozie. A jedynym doskonałym symbo-

lem tego poważnego zadania, jakim 

okazuje się odkrywanie świata poprzez 

wyobraźnię i odkrywanie samego sie-

bie, jest drukowana książka. 

(Fragment z testo w gimnazjalnych - j. polski 

2014) 

Książki pogłębiają w nas uczucia i roz-

wijają naszą wyobraźnię 

 Czytanie literatury buduje w człowieku 

pewne uczucia. Powoduje, z e umysł czytelni-

ka rozwija się bardziej, uczy się porozumie-

wac  z innymi ludz mi. Do tego rodzi w czło-

wieku ciekawos c . Po przeczytaniu jednej 

strony ksiąz ki chcemy dowiedziec  się, co się 

stanie z bohaterem, bo akurat cos  mu się 

przytrafiło. Chcemy nakarmic  swoją cieka-

wos c . 

Literatura potrafi budowac  w człowieku em-

patię. Kiedy oglądasz telewizję czy film, to 

patrzysz z zewnątrz na to, co się przytrafia 

innym ludziom. W ksiąz ce patrzysz ze s rod-

ka. Dzięki temu to ty -i tylko ty- za pomocą 

wyobraz ni tworzysz s wiat i ludzi, kto rzy w 

nim się znajdują. Oni widzą twoimi oczami. 

Zaczynasz czuc  pewne rzeczy, odwiedzac  

ro z ne miejsca i s wiaty, kto rych w inny spo-

so b bys  nie poznał. Dowiadujesz się, z e kaz dy 

staje się tobą. Ty stajesz się kims  innym i kie-

dy wracasz do własnego s wiata, to wracasz 

do niego lekko zmieniony. 

Dzięki ksiąz kom uczymy się nowych sło w i 

wiemy, jak je wykorzystac . Kształtujemy na-

szą wyobraz nię, bo zaczynamy wyobraz ac  

rzeczy, kto re nie istnieją. W głowie zaczyna-

my tworzyc  ich obraz. Tak jest ze wszystkim, 

co tworzymy, a ksiąz ki tylko rozwijają ten 

zmysł. 

Brytyjski pisarz Neil Gaiman opowiadał:  

- W 2007 brałem udział w pierwszej konwen-

cji science  fiction w Chinach. Pytałem, jak to 

się stało, z e dopiero teraz zmienili swoje po-

dejs cie do tych ksiąz ek. Wyjas nili mi, z e do-

piero po rozmowach z wynalazcami Micro-

soft, Apple, czy Google dowiedzieli się, co 

wpłynęło na ich pomysłowos c . Okazało się, 

z e kaz dy z nich w młodos ci czytał ksiąz ki sci - 

fi.  

- Albert Einstein, kto rego ktos  kiedys  zapytał, 

co zrobic , aby jego dzieci były inteligentniej-

sze, odpowiedział: „Jes li chcecie, by wasze 

dzieci były inteligentne, przeczytajcie im baj-

ki. Zas  jes li chcecie, by były jeszcze bardziej 

inteligentne, to czytajcie im jeszcze więcej 

bajek”. Zdaniem Neila Gaimana Einstein do-

skonale zrozumiał sens czytania i wszyscy 

powinni z tej lekcji wyciągnąc  jakies  wnioski. 

Katarzyna Masny  
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Tytuł: „Ring” (Krąg) 
Autor: Koji Suzuki 
Wydawnictwo: Znak 
Ocena: 8/10 

K 
siąz ka bardzo mnie wciągnęła. Mi-
mo niewielkiej objętos ci nie brak  
w niej licznych zwroto w akcji i za-
gadek do wyjas nienia. Jednak  

nie radzę jej czytac  w nocy. Wszystko mogło-
by się stac  zbyt realne. 
 Wszystko zaczyna się wraz z tajemniczą 
s miercią czterech nastolatko w. Jak się okazu-
je, umierają dokładnie o tej samej godzinie, 
lecz w innych częs ciach miasta. Na tę włas nie 
historię natrafia tokijski dziennikarz Asaka-
wa, kto ry zamierza wszcząc  własne s ledztwo. 
O pomoc w tym zadaniu prosi swojego przy-
jaciela ze studio w Ryujiego. Po pewnym cza-
sie Asakawa trafia na tajemniczą kasetę vi-
deo, będącą zapowiedzią s mierci dla oso b, 

kto re ją obejrzą. Za tydzien , dokładnie o tej 
samej porze. Od tego momentu zaczyna się 
wys cig z czasem. Jez eli dziennikarz nie od-
kryje, co ma s ciągnąc  jego klątwę, czeka go 
s mierc .  
 Jak juz  wspomniałam, ksiąz ka jest kro t-
ka i zwięzła dzięki konkretnym opisom auto-
ra. Najbardziej wstrząsnął mną fragment  
prezentujący nagranie video. Był tak suge-
stywny, z e poczułam gęsią sko rkę. 
 Uwaz am, z e ksiąz ka jest warta przeczy-
tania. Po jej skon czeniu jednak nie wszystko  
jest wyjas nione. Mam nadzieję, z e będę miała 
okazję dowiedziec  się, co dalej. 

 
Naprawdę polecam! 

Czytanie książek jest 
jak przemierzanie 
cudzych żyć. Dzięki 
temu wiesz, za co 
cenisz swoje i czego 
w Twoim Ci brakuje. 

M 
łoda rodzina, Josh (Patrick Wil-
son) i jego z ona Renai (Rose 
Byrne) oraz tro jka ich dzieci, 
przeprowadza się do nowego 

domu, w kto rym zaczynają dziac  się dziwne 
rzeczy. Jeden z ich syno w, Dalton (Ty Simp-
kins), ma wypadek i zapada w s piączkę. Gdy 
mają miejsce kolejne przeraz ające wydarze-
nia,  mieszkan cy decydują się zmienic  dom. 
Jednak niczego to nie rozwiązuje, poniewaz  
wciąz  nawiedzani są przez demony przeszło-

s ci. Postanawiają 
więc wynając  ekipę 
paranormalnych 
eksperto w, kto ra do-
konuje przeraz ają-
cego odkrycia. To nie dom jest problemem, 
ale ciało ich syna będącego w s piączce, kto re 
jest magnesem dla wrogich, ms ciwych istot. 

Julia Wiatrowska 

Tytuł: Naznaczony 
Reżyseria: James Wan 
Gatunek: Horror 
Produkcja: Kanada,  USA 
Premiera: 22 lipca 2011 (Polska) 

http://www.filmweb.pl/person/Patrick+Wilson-109718
http://www.filmweb.pl/person/Patrick+Wilson-109718
http://www.filmweb.pl/person/Rose+Byrne-72514
http://www.filmweb.pl/person/Rose+Byrne-72514
http://www.filmweb.pl/person/Ty+Simpkins-252301
http://www.filmweb.pl/person/Ty+Simpkins-252301
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Karolina Majda 
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"Czas to zakon czyc "- pomys lałam i jednym 
haustem połknęłam wszystkie. 
Nie czułam z adnej ro z nicy. Nic się nie dzia-
ło. A gdzie ten zawro t głowy? Gdzie zanika-
nie głoso w? 
Nikt się nie odzywał, ale to niewaz ne. 
Z adnych fajerwerko w? 
Umrę w ciszy i spokoju? 
- Claire!- krzyknął ktos  z niedaleka. Albo 
daleka? Nie byłam pewna. 
Niedługo potem nad ławką, na kto rej sie-
działam, czekając na s mierc , stanął Dan. 
- A ty tu czego?- spytałam resztką oschłos ci, 
jaka mi została. 
- Czemu nie było cię w szkole?- spytał zdy-
szany, ignorując moje pytanie. 
- Tak wyszło- wzruszyłam ramionami. 
- Posłuchaj- oho, zaczyna się- jest mi przy-
kro, z e rozesłałem ten film... 
- Nie jest ci przykro - przerwałam mu. 
- Jest- rzekł. - Nawet nie wiesz, dlaczego ro-
biłem ci te s win stwa. 
- No nie - przytaknęłam.- Ale liczę, z e mi 
wytłumaczysz. 
- Tego dnia, kiedy stalis my razem pod klasą 
od łaciny, ty dotknęłas  mojej dłoni. 
- Prawda. 
- I juz  wtedy cholernie cię polubiłem. Tak 
słodko się rumieniłas , us miechałas , byłas  
inna niz  te wszystkie lachony - skrzywił się.- 
I dlatego cię tak polubiłem. Wtedy, kiedy ro-
bilis my za karę te domki, ty... Zakochałem 
się- powiedział z trudem ostatnie zdanie. 
- Nie rozumiem czegos ... To nie wyjas nia 
twojego po z niejszego zachowania. 
- Przedtem zakochałem się tylko raz. 
Dziewczyna miała na imię Julien. Była ideal-
na. Taka jak ty. Bylis my zgraną parą. Az  
pewnego dnia zobaczyłem, jak całuje się z 
innym. 
- To okropne - rzekłam ze smutkiem. 
- Było. Obiecałem sobie, z e będę zatwar-
działym singlem. Juz  na zawsze. Z e nie po-
zwolę, by zno w mnie skrzywdzono. Przesta-
łem byc  miękki. Nowa szkoła dała mi szansę 
rozpoczęcia wszystkiego od nowa. 
Powoli trawiłam wszystko, co mi przekazał. 

Ale to nie był koniec. 
- Wtem spotkałem ciebie. I zniszczyłas  mo-
je postanowienie - zas miał się gorzko.- Nie 
mogłem o tobie zapomniec . Postanowiłem 
więc sprawiac  ci bo l, wierząc, z e uda mi się 
stłamsic  uczucie, jakim cię darzyłem. 
- Udało się?- uniosłam głowę i spojrzałam 
mu w oczy. 
- Nie. Kaz da łza, jaką puszczałas  z oka 
ukradkiem gdzies  w rogu korytarza, spra-
wiała, z e miałem ochotę cię przytulic  i poca-
łowac . 
- Wiesz, z e cię nienawidzę?- spytałam i 
ostatnimi siłami wstałam, by zro wnac  się z 
nim wzrostem. 
- Zdaję sobie z tego sprawę- rzekł smutno. 
- Przez ciebie umrę!- wrzasnęłam. 
- Nie umrzesz, spokojnie - połoz ył mi dłonie 
na ramionach. Były ciepłe i przyjemne, więc 
ich nie zrzuciłam. 
- Ty nic nie rozumiesz...- powiedziałam sła-
bym głosem. 
- Claire, co ci jest?- spytał lekko zdenerwo-
wany chłopak. 
- Ja... Włas nie umieram.- wyszeptałam i za-
częłam się osuwac  na ziemię. 
Jeszcze przez chwilę czułam nacisk wilgot-
nych i słodkich ust Dana, ale juz  po chwili 
ogarnęła mnie ciemnos c . 
 
Poczułam przyjemny zapach korzennych 
przypraw. Moja głowa poruszała się w takt 
czyjegos  niero wnego oddechu. 
"Czyli to tak jest w niebie", pomys lałam. 
Otworzyłam oczy. W pokoju, w kto rym lez a-
łam, okna były zasłonięte z aluzjami. Było mi 
wygodnie i ciepło. 
Uniosłam głowę. Dan miarowo oddychał. 
Lez ałam na jego nagim umięs nionym torsie. 
Mimowolnie krzyknęłam. 
Chłopak od razu się przeraził, a przy tym 
rozbudził. 
- Co my...? Co ja...? Co..?- z adnego z pytan  
nie zdołałam dokon czyc , bo poczułam osła-
bienie w okolicy serca. Jakby zasto j...? 
- Cii... Spokojnie...- masował moje ramiona 
chłopak, mocno do siebie przytulając.  
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Poczułam się bezpiecznie. Owinęłam się 
bardziej kołdrą i przylgnęłam do chłopaka. 
Niechcący przy tym musnęłam jego usta, co 
poskutkowało długim i niezwykle miękkim 
pocałunkiem. Gdy brakło nam oddechu, 
wreszcie się od siebie odlepilis my. 
- Jakim cudem ja z yję?- spytałam. 
- Mo j ojciec jest chirurgiem.- odparł.- Zrobił 
ci płukanie z ołądka.- wyjas nił. 
-Ach... Podziękuj mu. 
- Sama to zrobisz. 
Spojrzał na telefon, kto ry miał pod podusz-
ką. 
- Długo spałas - stwierdził. 
- Nooo... Jest kolejny dzien ...- rzekłam. 
- Spałas  trzy dni- poprawił mnie. 
- Z e co?!- wrzasnęłam i pro bowałam się 
podnies c , ale juz  po chwili poczułam ostry 
bo l w skroniach, więc z tego zrezygnowałam. 
- Juz  cię szukają- dodał. 
- Czemu nie zaniosłes  mnie do domu? 
- Bo nie wiem, gdzie mieszkasz- odpowie-
dział.- A poza tym- zaczęli wczoraj. Byłoby 
dziwne, gdyby nagle twoje największe neme-
zis przyniosło cię nieprzytomną do domu. 
- Uwierz, moi rodzice nawet by nie zauwaz y-
li- odparłam spokojnie, ukojona przyjemnym 
zapachem chłopaka i wymianą słodkich po-
całunko w między wymianą sło w. 
- Musimy cos  wymys lic - powiedział i przeje-
chał dłonią po włosach. 
- Spokojnie- rzekłam. Wyjrzałam za okno. Za 
nim rozciągał się las. Wpadłam na pomysł.- A 
moz e mo głbys  mnie wywiez c  do lasu... 
- Co?- zdziwił się Dan. 
- Poturlałabym się trochę po lis ciach, ty bys  
zrobił dwa ko łko po okolicy, a potem zupeł-
nie przypadkowo znalazłbys  mnie w lesie?- 
gestykulowałam. 
- To mogłoby się udac - na usta chłopaka 
wkradł się mimowolnie us miech. 
- Ubiorę się- spojrzałam na ogromną koszul-
kę, kto rą miałam zamiast swojego ubrania. 
Na szczęs cie miałam bieliznę. 
- Ja tez - wstał z ło z ka, a zanim wyszedł, po-
dał mi jeszcze mo j plecak, gdzie miałam 
ubrania. 
Po kilkunastu minutach oboje bylis my juz  
gotowi. Schowałam się na dnie jego samocho-
du. Zakrył mnie kocem i pojechał w pola pro-
sto do lasu. 

W tej chwili wydało mi się to zupełnie idio-
tyczne. 
Po piętnastu minutach dotarlis my na miej-
sce. Wysiadłam z pojazdu i dyskretnie wsko-
czyłam w lis cie. 
Posłałam Danowi buziaka i zaczęłam bru-
dzic  ubrania do granic moz liwos ci. 
- Będzie mi szkoda tej bluzki...- westchnęłam 
i zupełnie przypadkowo rozdarłam ją o po-
bliskie drzewo. 
Kilkanas cie minut po z niej lez ałam w lis ciach 
i czekałam na chłopaka. 
W kon cu przyjechał. 
Stanął nade mną i rzekł: 
- Nawet z włosami w strąkach, w podartym 
ubraniu i cała w lis ciach wyglądasz nieziem-
sko. 
- Och, bo się zarumienię- zachichotałam i 
dodałam:- Bierz mnie stąd. 
Schylił się i wziął mnie na ręce. Czułam się 
jak księz niczka. 
Udawałam zmęczoną, chorą i naprawdę 
padniętą. 
- Pomocy! Znalazłem ją!- wrzeszczał Dan. 
Wiedziałam, z e ktos  inny tez  chodzi po tym 
lesie. 
Zamknęłam oczy. 
- O jeny, nareszcie- westchnął ktos .- Wezwij 
karetkę chłopcze. 
Po z niej odwieziono mnie do szpitala, ogar-
nięto mnie i przyklejono do ło z ka. Dan cały 
czas był przy mnie. 
Trzymał za rękę i wspierał. 
Kilka godzin po z niej odwiedziła mnie Crush. 
- Hej, Claire, jak się czujesz?- spytała. 
- Do dupy- skwitowałam. Mo j szatyn uda-
wał, z e s pi. Rudowłosa spojrzała na nasze 
złączone dłonie i wytrzeszczyła oczy do gra-
nic moz liwos ci. 
- Wy...? 
- Tak, jestes my razem od tygodnia- skłama-
łam. 
- Dan przyznał się, z e ty tak nie mo wiłas . Z e 
ten film był zmontowany.- powiedziała cicho.
- Przepraszam. Powinnam ci zaufac . A ty nie-
mal zginęłas - załkała cicho. 
- Nic mi nie jest- uspokoiłam ją. 
Siedziała u mnie godzinę. Po z niej przyszli 
ro wniez  moja mama, tata i Chloe . Rozmawia-
lis my trochę, ale i oni w kon cu wyszli. 
Dan otworzył oczy. 
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Chłopak nachylił się nade mną i namiętnie 
mnie pocałował. 
- Kocham cię- szepnął.- Dzis  są walentynki, 
wiesz?- spytał. 
Teraz juz  tak- us miechnęłam się do niego i 
poddałam się kolejnemu słodkiemu poca-

łunkowi, kto rym, mam przynajmniej taką 
nadzieję, nie miało byc  kon ca… 

 
Katarzyna Kukułka 

Są ludzie, kto rzy nie mogą doczekac  się zmiany szkoły i tego, co ich tam spotka. Jednak istnie-
je wiele oso b, kto re zz era stres na mys l o poznaniu nowych ludzi, innego s wiata. Zazwyczaj 
reagujemy tak i wszystko, co nowe, budzi w nas lęk, ale niestety musimy przez to przejs c . 

JAK SOBIE RADZIĆ I JAK SIĘ ODNALEŻĆ W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI? 

POGÓDŹ SIĘ Z FAKTAMI! 
Nie zdziałasz niczego, odsuwając od siebie ciągle mys li o no-
wej szkole. Zmiana miejsca zamieszkania często wiąz e się ze 
zmianą szkoły. Im szybciej się z tym  pogodzisz, tym łatwiej 
będzie Ci się  w nowym s wiecie. Nie buntuj się, tylko pomys l o 
dobrych stronach tej sytuacji. Będziesz mo gł zacząc  wszystko 
od nowa, Twoje wpadki nikomu nie będą znane, a zła opinia 
ewentualnie przestanie się za Tobą ciągnąc . Jez eli w poprzed-
niej szkole nie byłes  do kon ca sobą i wstydziłes  się swoich za-
interesowan , to spro buj to zmienic  w nowej szkole. 

MÓW O SWOICH LĘKACH 
Szczera rozmowa z przyjacio łką czy rodzicami pomoz e Ci 
rozładowac  stres i Twoje obawy. Bliska osoba Cię wesprze, 
a takz e pomoz e dostrzec plusy nowej sytuacji. Porozmawiaj 
ze swoimi nowymi kolegami, kto rzy byc  moz e tez  mają ja-
kies  wątpliwos ci. Jez eli opowiesz im o problemach, jakie Cię 
dręczą, zapewne ro wniez  do nich się przyznają, a wtedy bę-
dzie Ci łatwiej. 

BĄDŹ SOBĄ! 
W nowym miejscu nie udawaj kogos , kim nie jestes . Będziesz wtedy 
się podwo jnie denerwował: nowymi kontaktami i tym, z ebys  nie 
wypadł z roli. Ludzie nie zaufają Ci, poniewaz  nie będziesz wystar-
czająco przekonujący. Po pewnym czasie wszyscy pewnie przyzwy-
czają się do Twojego zachowania i gdy się zmienisz, zaczniesz byc  
sobą, nie uwierzą Ci, z e jestes  inny. 

UŚMIECHAJ SIĘ I MYŚL POZYTYWNIE 
Ludzie us miechnięci są zawsze mile widziani. Budzą zaufanie i chęc  na-
wiązania kontaktu. Nowi koledzy sami chętnie do Ciebie podejdą i zaga-
dają, widząc, z e nie jestes  ponurakiem. 
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 23 maja 

2014r  młodzież naszego gimnazjum wzięła udział w lekkoatletycznej 

gimnazjadzie w Rabce Zdroju. W sportowych zmaganiach uczestniczyło 21 gim-

nazjalistów. A oto jak przedstawiają się wyniki: 

Dziewczęta: 

Sylwia Piekielnicka– pchnięcie kulą I miejsce 

Klaudia Jamborska– pchnięcie kulą III miejsce 

Chłopcy: 

Krystian Żuchowski– rzut oszczepem I miejsce 

Skorusa Wojciech– bieg na 1000 m III miejsce 

Hubert Marduła– bieg na 100 m IV miejsce 

Opiekunem drużyny był p. Wincenty Antolak 

 

 

 

 

 

 W sobotę 17 maja bieżącego roku w kościele oo. Paulinów na Bachledówce w Czerwien-

nem odbyła się XI Majówka Papieska. Na konkursie zaprezentowano utwory i pieśni poświę-

cone św. Janowi Pawłowi II.  

 Naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice: Barbara Toczek kl I a, Kamila Bafia kl I 

c, Żaneta Malec i Magdalena Chandze z kl III a, które otrzymały wyróżnienie w kategorii Ze-

społy.  Dziewczęta do konkursu przygotowała p. Zofia Kierkowska 
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 21 maja 2014r uczniowie klas pierwszych gimnazjum pod opieką swoich wychowawców udali się na wy-

cieczkę na Wyżynę Kielecko– Sandomierską. Z Czarnego Dunajca wyjechaliśmy o godz. 6 rano. Po kilku godzinach 

dojechaliśmy do Jędrzejowa gdzie zwiedziliśmy Muzeum Przypkowskich. Zgromadzono tutaj wiele cennych zega-

rów i urządzeń astronomicznych. Mogliśmy obejrzeć miejsce pracy i codziennego życia lekarza Jędrzeja Feliksa 

Przypkowskiego, twórcę muzeum. Nie zabrakło także akcentów góralskich, bowiem w jednym z pokojów zobaczy-

liśmy meble w stylu zakopiańskim. 

 Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Parku Etnograficznego w Tokarni, który jest częścią Muzeum 

Wsi Kieleckiej. Nasza młodzież mogła poznać architekturę charakterystyczną dla Kielecczyzny, dodatkową atrakcją 

było otoczenie obiektów,  pełne wiejskiego i małomiasteczkowego uroku. W dalszej kolejności udaliśmy się do 

Centrum Neandertalczyka w sąsiedztwie jaskini Raj. Na wystawie zobaczyliśmy naturalnych rozmiarów replikę 
mamuta mierzącą 6 metrów długości i 3,5 metra wysokości, multimedialne prezentacje i filmy udostępnione dzięki 

DISCOVERY, repliki czaszek ludzi pierwotnych, hologram 3D czaszki neandertalczyka, inscenizację polowań i 

życia codziennego. Ostatnim miejscem, które zwiedziliśmy było Muzeum Narodowe w Kielcach. W swoich zbio-

rach posiada cenne eksponaty z dziedziny malarstwa, rzemiosła artystycznego, sztuki ludowej, archeologii i przyro-

dy. Główną siedzibą muzeum jest pałac z XVII w., należący w przeszłości do biskupów krakowskich.  Atrakcji na 

wycieczce mieliśmy sporo i myślę, że każdy znalazł  coś dla siebie. 

Monika Czapla 

Jędrzejów– Tokarnia– Kielce 

Fot. Monika Czapla 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Eksponat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzemios%C5%82o_artystyczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_ludowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Archeologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Natura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Natura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Biskup%C3%B3w_Krakowskich_w_Kielcach
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 23 maja  2014r  uczniowie klas  2 b i 2 c wzięli udział w wycieczce do Chorzowa i Tarnow-

skich Gór. Pod przewodnictwem p. Andrzeja Falskiego i opieką p. Barbary  Spyry, p. Moniki Cza-

pli i p. Haliny Mitoraj wzięli udział w lekcji astronomii w chorzowskim Planetarium i Obserwato-

rium, a następnie udali się do Kopalni  Zabytkowej Rud Srebronośnych w Tarnowskich Górach. 

Po zwiedzeniu kopalni w towarzystwie przewodników udali się do sztolni „Czarnego Pstrąga”.  

Zalane korytarze sztolni zwiedzili płynąc łodziami. 

 

M. Czapla 
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BĄDŹ OTWARTY 
Pamiętaj: nie tylko Ty się stresujesz. Nawet gdy dołączasz do klasy, kto ra zna 
się od kilku miesięcy, nie tylko Ty przez ywasz całą sytuację: koledzy nie wie-
dzą, kim jestes  i czy nie naruszysz zasad obowiązujących w grupie, nauczy-
ciele obawiają się, czy nie zepsujesz obowiązującego porządku. Dlatego pod-
chodz  pierwszy do ludzi i nawiązuj kontakty –inni pozytywnie odbiorą Two j 
krok. Moz e sami nie mają na to dos c  odwagi i siły? 

PRZEJMIJ INICJATYWĘ 
Jes li zmieniłes  szkołę w czasie roku szkolnego, spytaj się no-
wego nauczyciela, co mo głbys  nadrobic  i jakie zasady panują 
na jego lekcji. Dzięki temu nauczyciel ucieszy się, z e jestes  
zainteresowany wspo łpracą i zalez y Ci, aby byc  na biez ąco z 
programem. 

ZADBAJ O ŻYCIE TOWARZYSKIE  
Daj się zaprosic  nowym kolegom na pizzę, idz cie na łyz wy lub do ki-
na. W ten sposo b będziesz miec  okazję poznac  swoich ro wies niko w i 
dowiedziec  się kilku ciekawostek o nowej szkole. 

Julia Wiatrowska 
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