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Halloween-  to zwyczaj związany z ma-
skaradą. Odnosi się do s więta zmarłych  
i poprzedza dzien  Wszystkich S więtych -
obchodzony z 31 paz dziernika na 1 listo-
pada. Hucznie obchodzi się go w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii  
i Kanadzie. Nie jest to s więto urzędowe 
lecz cieszy się duz ą popularnos cią -zaraz 
po Boz ym Narodzeniu. Symbolami są : 
 wydrąz ona dynia ze s wieczką  

w s rodku 
 duchy, 
 zjawy, 
 nietoperze, 
 czarne koty, 
 pająki, 
 czaszki, 
 wampiry, 
 demony. 
Halloween jest s więtem pogan skim i wy-
wodzi się z celtyckich obrządko w Samha-
in. Celtowie wierzyli, z e w dzien  Samhain 
zaciera się granica między s wiatem ludz-
kim a zas wiatami, a duchom łatwiej dostac  
się do s wiata z ywych. Dobre duchy przod-
ko w zapraszano do domo w na uczty, od-
dawano im czes c , złe zas  – przepędzano. 
Prawdopodobnie to włas nie z potrzeby 
odstraszenia złych dusz wywodzi się zwy-
czaj przebierania się w dziwne, straszne 
stroje oraz zakładania ro z nego rodzaju 
masek potworo w i ducho w. Charaktery-
stycznym elementem obchodo w Samhain 
było ro wniez  palenie ogniska. W Nowym 
Jorku w tym dniu wszystkie ulice są ozdo-
bione motywami jak z prawdziwego hor-
roru. W innych krajach ro wniez  obchodzi 
się halloween, lecz w sposo b kameralny: 
 Na Słowacji w zaduszkową noc zo-

stawiają na stole jedzenie. Wierzą, z e 
zmarli, kto rych przyjdą odwiedzic  
ich domy, będą strudzeni i głodni. 

 Bułgaria to kraj prawosławny, a więc 
nie obchodzi się tu dnia Wszystkich 
S więtych. Zmarłych wspomina się w 
tzw. Zaduszki Archanielskie 
(Archangelska Zadoushnitsa). S więto 

przypada w sobotę poprzedzającą 8 
listopada. To bardzo waz ne s więto, 
podczas kto rego czci się pamięc  z oł-
nierzy poległych za ojczyznę. Na 
cmentarzach wojskowych i przy Gro-
bie Nieznanego Z ołnierza w Sofii 
składane są wien ce. Bułgarzy odwie-
dzają takz e mogiły swoich bliskich  
i zgodnie z tradycją zapalają na nich 
s wiece i polewają je czerwonym wi-
nem, symbolizującym krew Chrystu-
sa. Mogą tez  wypic  wino na cmenta-
rzu, ale nie z butelki, z kto rej wyle-
wane jest ono na gro b. S więto to 
okres la się często mianem Zaduszek 
Czereśniowych, gdyz  na cmentarz 
przynosi się czeres nie. Jest tez  inne 
jedzenie, kto rym Bułgarzy wzajem-
nie się częstują. 

  Na Filipinach takz e 1 listopada ob-
chodzi S więto Zmarłych. Jest to dzien  
wolny od pracy, w kto rym całe rodzi-
ny udają się na cmentarze. Niekto rzy 
bliscy ustawiają namioty i dekorują 
groby barwnymi ozdobami. Biesia-
dują przy nagrobkach często całą 
noc. W niekto rych regionach, grupy 
ludzi zwane "pangangaluluwa" wę-
drują od domu do domu, grając  
i s piewając w imieniu tych, kto rzy 
odeszli. 

 W Japonii s więto ku czci dusz zmar-
łych, znane jako Bon, odbywa się,  
w zalez nos ci od regionu, w połowie 
lipca lub sierpnia. Japon czycy wierzą, 
z e duchy zmarłych powracają w tym 

http://www.polskie-cmentarze.pl/Warto-poczytac/Ciekawostki/Samhain-poganski-zwyczaj-z-ktorego-wywodzi-sie-Halloween


swoich najbliz szych. U progo w domo w 
ustawiają latarnie tzw. "mukaebi", co 
oznacza "ognie powitalne". Kiedy du-
sze zmarłych odchodzą, rodziny z e-
gnają je "ogniami poz egnalnymi" tzw. 
"okuribi", a niekto rzy puszczają na 
wodę ło deczki z lampionami. W wielu 
miastach na ulicach i przed s wiątynia-
mi odbywają się rytualne tan ce Bon-
Odori. Japon czycy budują specjalne 
ołtarze pos więcone pamięci zmarłych. 

Dni, w kto rych odbywają się uroczy-
stos ci, nie są to wolne od pracy, ale 
wielu Japon czyko w bierze urlop i uda-
je się w rodzinne strony. 

  Stany Zjednoczone - W nocy z 31 paz -
dziernika na 1 listopada Amerykanie, 
podobnie jak staroz ytni Celtowie, 
przebierają się za duchy, potwory  
i czarownice i idą pochodami  

 

                                 Gabrysia Szaflarska 

Jan Paweł II - ciekawostki: 
1. Jako pierwszy w dziejach Słowianin wy-
brany na głowę kos cioła. 
2. Był największym podro z nikiem wszech-
czaso w spos ro d wszystkich papiez y. 
3. Chciał byc  aktorem, dlatego zaczął stu-
diowac  polonistykę na Uniwersytecie Ja-
gielon skim. 
4. Miał 178 cm wzrostu.  
5. Karol Wojtyła był pierwszym papiez em 
jez dz ącym na nartach, uprawiającym 
wspinaczkę go rską, pływającym kajakiem. 
6. W kaz dą podro z  zagraniczną zabierał  
z sobą pojemniki ze swoją własną krwią. 
Działo się tak, poniewaz  miał bardzo  
rzadką grupę krwi, a w sytuacji krytycznej 
urzędnicy Watykanu nie chcieli polegac   
na zagranicznych bankach krwi.  
7. Wielkim marzeniem Jana Pawła II byla 
pielgrzymka do prawosławnej Rosji  

i do Chin, 
nigdy jednak 
do niej nie 
doszło. 
8. Bardzo 
lubił wado-
wickie kre-
mo wki, na 
kto re chodził 
z kolegami 
po maturze. 
Dzięki niemu 
Wadowice 
zasłynęły z 
kremo wek. 
9. Jan Paweł 
II był pierwszym papiez em czytającym  
bez okularo w. Był ro wniez  pierwszym pa-
piez em noszącym zegarek  
 



na rękę.  
10. Tuz  po wybraniu Karola Wojtyły na 
papiez a przysłano do Polski tira po jego 
osobiste rzeczy. Okazało się, z e papiez   
miał do zabrania tylko narty i buty.  
11. We wczesnych latach 80 MARVEL CO-
MICS wyprodukowało jego historię z ycia 
w komiksie.  
 12. Odbył 104 pielgrzymki. 
  
 Niesforny Papież 
Jak wiadomo podczas wizyty w 1999 roku 
w Polsce Jan Paweł II zachorował i z tego 
powodu odwołano jego wizytę  w  
Gliwicach. Ojciec S więty nie dopus cił jed-
nak do tego, aby to s ląskie miasto było je-
dynym miejscem na trasie jego  

pielgrzymki, kto rego nie odwiedził. Nie-
spodziewanie w ostatnim dniu wizyty, 17 
czerwca, przybył do Gliwic, a  
zebranemu po ł milionowi wiernych dzię-
kował za "s więtą cierpliwos c  dla Papiez a". 
Posługując się gwarą s ląską, Jan  
Paweł II tak oto dialogował z tłumem:  
- Widac , z e S lązak cierpliwy i twardy, bo ja 
bym z takim Papiez em nie wytrzymał. Ma 
przyjechac , nie przyjez dz o, potem  
znowu ni ma przyjechac  - przyjez dz o.  
- Nic nie szkodzi - odparli wierni.  
- No, to dobrze. Jak nic nie szkodzi, to jakos  
ze spokojnym sumieniem odjadę do Rzy-
mu. :) 
  

Barbara Toczek 

Oświęcim- Auschwitz- Birkenau 
W paz dzierniku odbyła się coroczna wy-
cieczka klas III gimnazjum do Os więcimia. 
Była to niezwykle wstrząsająca i przygnę-
biająca wycieczka. Wchodziło się tam ra-
dosnym, nie wiedząc, co nas czeka, nato-
miast wychodziło w całkowitym przygnę-
bieniu. Sama s wiadomos c , ile ludzi zginę-
ło w owym obozie i w jak okrutny sposo b, 
przyprawia człowieka o dreszcze. Same 
opowies ci jednak nie mogły wystarczyc , 
poniewaz  kaz dy z nas ma obowiązek zo-
baczenia tego, uwierzenia wszystkim 
opowies ciom. Te wszystkie stosy rzeczy, 
obskurne budynki, krematorium, 
„ubikacje”- to wszystko zdziałało swoje. 
Osobis cie byłam zszokowana ogromem 
tego wszystkiego, tych warunko w, w ja-
kich z yli ci niewinni nikomu ludzie. Ciągle 
zadawałam sobie pytanie, jak hitlerowcy 

mogli byc  tak bezduszni? Jak mogli 
krzywdzic  nie tylko męz czyzn, ale takz e 
kobiet i dzieci!? Wycieczka z pewnością 
odbiła się na moim sumieniu. Każdy  
z nas najprawdopodobniej uświadomił 
sobie, że powinniśmy doceniać wszyst-
ko, co tylko mamy… bo kiedyś ludzie 
nie mieli nic… i jedyne, co ich cieszyło, 
to móc przeżyć kolejny dzień. Nie mo-
gę powiedzieć, że wycieczka była uda-
na, bo jak podróż na jedno wielkie 
cmentarzysko może być udana? Z pew-
nością mogę jednak stwierdzić, że ta 
wycieczka była bardzo potrzebna, aby 
niektóre sprawy sobie uświadomić  
i wreszcie dowiedzieć się pełni praw-
dy. 

 

Weronika Owsianka 



W listopadowym numerze przedstawię  przepis na  pyszne dyniowe babeczki 
oraz placki ziemniaczane z dynią. 

Dyniowe babeczki 

Składniki na 12 sztuk: 
 200g startej na tarce dyni 
 170 g cukru 
 150g mąki pszennej 
 3 łyz ki mielonych płatko w owsia-

nych 
 1 łyz eczka proszku do pieczenia 
 0,5 łyz eczki sody oczyszczonej 
 2 jajka 
 90 ml oleju rzepakowego 
 2 gars ci rodzynek 
 1 gars c  łuskanego słonecznika 
 1 gars c  praz onych nasion dyni 
 8 drobno pokrojonych suszonych 

s liwek 
 0,5 łyz eczki cynamonu 
 1 szczypta soli 
  
Sposób przygotowania: 
1. Wymieszaj składniki suche (cukier, 

mąka, proszek do pieczenia, soda 
oczyszczona, so l, cynamon, rodzynki, 
s liwki suszone, łuskany słonecznik 
oraz pestki dyni) w jednym naczyniu 

2. W innym naczyniu wymieszaj skład-
niki mokre (roztrzepane jajka, olej  
i dynię). 

3. Połącz  zawartos c  obu naczyn . 
4. Przelej ciasto  do formy na babeczki  

wyłoz onej papilotkami. 
5. Piecz babeczki ok.. 25 minut w pie-

karniku nagrzanym do 180 stopni 
Celsjusza.  

Smacznego! 
 

Placki ziemniaczane z dynią 

Składniki: 
 1 kg ziemniako w 
 0,5 kg dyni 
 1 cebula 
 2 ząbki czosnku 
 1 jajko 
 4 łyz ki mąki 
 so l 
 pieprz 
 olej 
 
Sposób przygotowania: 
1. Obierz ziemniaki, cebulę, dynię i czo-

snek, a następnie je umyj i zetrzyj na  



1. tarce o najmniejszych oczkach.  
2. Całos c  przypraw solą i pieprzem, do-

daj jajko i mąkę, po czym dobrze wy-
mieszaj masę. 

3. Na patelni rozgrzej niewielką ilos c  
oleju. 

4. Łyz ką nabieraj porcje ciasta i wyle-

waj na patelnię, formując placki. 
5. Smaz  je na złoto z obu stron. 
6. Podawaj z sosem, np.. pieczarkowym 

lub salsą. 
 

Smacznego! 
Julia Wiatrowska 

"NOSTALGIA ANIOŁA" to film na motywie 
powies ci Alice Sebold, opowiada o Susie 
Salmon, kto ra została zwabiona do kry-
jo wki, brutalnie zgwałcona i zamordowa-
na przez swojego sąsiada. To, co się dzieje 
po jej s mierci, obserwuje z nieba. Spoglą-
dając w do ł, snuje głosem czternastolatki 
powies c  koszmarną, ale tez  pełną nadziei. 
Przez długie tygodnie po swojej s mierci 
Susie obserwuje z ycie, kto re toczy się juz  
bez niej , a przysłuchuje się pogłoskom  
na temat swojego zniknięcia, wspo łczuje 
rodzicom, kto rzy ciągle wierzą, z e co rka 
się odnajdzie, obserwuje, jak ten, kto ry ją 

zamordo-
wał, zacie-
ra s lady 
zbrodni, 
widzi jak 
małz en -
stwo jej rodzico w rozpada się, ojciec obse-
syjnie pragnie zemsty, a siostra staje się 
osobą zupełnie obcą. Czternastolatka wi-
dzi ro wniez  swoje poprzedniczki, kto re jak 
ona zostały okrutnie zamordowane. Film 
jest pełen wraz en  i emocji naprawdę pole-
cam!   

Tytuł:  "Nostalgia Anioła" 
Reżyseria: Peter Jackson 
Gatunek: Dramat, Fantasy 
Produkcja: Nowa Zelandia, USA, Wielka 
Brytania 
Premiera: 24 listopada 2009 ( USA), 12 
marca 2010 (Polska) 

Obsada: 
Saoirse Ronan - Susie Salmon 
Jake Abel - Brian Nelson 
Katie Jackson - Leah Fox 
Rose McIver - Lindsey Salmon 
Mark Wahlberg - Jack Salmon 
Rachel Weisz - Abigail Salmon 
Susan Sarandon - babcia Lynn 
Saoirse Ronan - Susie Salmon 
Stanley Tucci - George Harvey 

Basia Toczek 



Pytania nie najmądrzejsze 
1. Jaka jest różnica między komputerem a praniem? 
Odp.  Inaczej się zawiesza. 
 

2 .W pokoju była lampa i stół. Co by-
ło między lampą a stołem? 
Odp. „i” 
 

3. Co podpisuje koń? 
Odp. Końtrakt 
 

4. Jak można stracić na wadze? 
- Kupić wagę za sto tysięcy, a sprzedać za pięć-
dziesiąt 
 

5.Nie jedzą, nie piją, a rosną? 
- Ceny. 
 

6. Jak długo żyje mysz? 
- To zależy od kota. 
 

7. Co robi traktor u fryzjera? 
-Warkocze. 
 

8.Co zrobił Sobieski po objęciu tro-
nu ??? 
- Usiadł na nim ! 
 

9.Co to jest: chodzi po ścianie i gra? 
- Mucha z walkmanem na uszach. 
 

10.Co mówi dżem, jak się go otwiera? 
- "Dżem dobry". 
 

Ela Zych 



Czasem odkrycie prawdy moz e odebrac  
nadzieję szybciej niz  wiara w kłamstwa. 
To włas nie us wiadamia sobie siedemna-
stoletnia Sky, kiedy spotyka Deana Holde-
ra. Chłopak doro wnuje jej złą reputacją i 
wzbudza w niej emocje, jakich wczes niej 
nie znała. W jego obecnos ci Sky odczuwa 
strach i fascynację, oz ywają wspomnienia, 
o kto rych wolałaby zapomniec . Dziewczy-
na pro buje trzymac  się na dystans – wie, 
z e Holder oznacza jedno: kłopoty. On nato-

miast 
chce do-
wiedziec  się 
o niej jak 
najwięcej. 
Gdy Sky 
poznaje Deana 
bliz ej, odkrywa, z e nie jest on tym, za kogo 
go uwaz ała, i z e zna ją lepiej, niz  ona sama 
siebie. Od tego momentu z ycie Sky bez-
powrotnie się zmienia.  

Tytuł: „Hopeless” (tom 1.) 
Autor: Colleen Hoover 
Wydawnictw: Otwarte 
Data wydania: 16 czerwca 2014 
Liczba stron: 424 

Colleen Hoover jest autorką szes ciu best-
sellerowych powies ci dziennika New York 
Times. Jej pierwsza seria została opubliko-
wana w 2012 roku i obejmuje „Slammed”, 
„Point of retreat” i „This girl”.  W skład jej 
drugiej serii wydanej w 2013 r. wchodzi 
„Hopeless” i „Losing hope”.  Hoover  upo-
wszechniła ro wniez   darmową nowelę 
„Finding Cinderella”, jako podziękowania 
dla swoich czytelniko w za ich nieustające 
wsparcie.  Opowies c   została stworzona 
jako kontynuacja „Hopeless”, ale  moz e 
ro wniez  byc  odczytywana jako osobna 
ksiąz ka. Ostatnio opublikowaną powies cią 
pisarki jest „Maybe someday”.  

Colleen Hoover mieszka we wschodnim 
Texasie z męz em oraz trzema synami.  

                                               Julia Wiatrowska                  



 Nawet ładnie- brunetka w lustrze połoz y-
ła dłonie na biodrach i wyszczerzyła się  
do mnie. Długie, kręcone włosy okalały jej 
drobną twarzyczkę. Błękitne oczka błysz-
czały rados nie. Po raz pierwszy od ponad 
miesiąca nie zwiastowały one płaczu.  
- Teraz włosy, co?- zapytała z lekkim 
us miechem. 
- Zro b z tej szopy dzieło sztuki- kiwnęłam 
ochoczo głową i zasiadłam na krzes le . 
Od zawsze uwielbiałam, jak ktos  bawił się 
moimi włosami. To mnie relaksowało  
i uspokajało. Tak jak dz więk suszarki po-
wodował przyjemne dreszcze na moim 
karku. Moz e to dziwne. ale szept do moje-
go ucha, łaskotanie, czy "mizianie" mnie 
po plecach zawsze wprowadzało mnie  
w przyjemny letarg. Dlatego tez  z taką 
ochotą siadłam przy dziewczynie i pozwo-
liłam jej bawic  się moimi włosami. 
Kilkanas cie minut po z niej podeszłam  
do lustra. Zno w oniemiałam. Najpierw ma-
kijaz , potem fryzura. Niemal jak dawna ja. 
Erica wręczyła mi maskę. 
- Zało z  ją. Nikt cię nie pozna- us miechnęła 
się. 
- To impreza maskowa czy cos ?- zapyta-
łam. 
- Włas nie- skinęła głową.- Wszyscy będą  
w maskach. 
Wzięłam od niej maskę i załoz yłam  
na twarz. Zakrywała tylko oczy, ale i tak 
nie poznałabym siebie. 
- Wow- szepnęłam, delikatnie dotykając 
złocen  przedmiotu. Była niesamowita. Cie-
kawe, skąd Erica je wytrząsnęła. 
- Idziemy?- zapytała, łapiąc małą koper-
to wkę. 
- Tak- rzekłam, nadal zauroczona pięknem 
maski. Szybko otrząsnęłam się, wzięłam 
swoją torebkę i pognałam do takso wki,  
w kto rej juz  czekała moja przyjacio łka. 
- Gotowa na wielki powro t?- zapytała. 
- Ooo, tak- rzekłam, po raz pierwszy pew-
na, z e to prawda. 
- No, to jedziemy- zielonooka włoz yła  
na twarz maskę i podała takso wkarzowi 

adres willi ojczyma Matta. 
Kilka minut stania na s wiatłach, kilka  
w drodze i słon ce zaszło. O ro wnej 9 były-
s my pod drzwiami. Erica wyjęła telefon, 
widziałam, z e pisze do Matthew, z e stoimy 
pod drzwiami. Nie czekając na od-
zew ,weszła do s rodka, a ja zaraz za nią. 
Blondynka jak zwykle obdzielała swym 
us miechem, ja ro wniez  wyszczerzyłam się 
i z gracją przemierzyłam hol. Wszystkie 
oczy zno w były kierowane na nas, jak kie-
dys . Nie zachowywałam się, jak Aria, nie-
s miała artystka. Bardziej jak Aria Rebel, 
co rka jednego z najbogatszych ludzi w LA, 
pewna siebie i szczęs liwa. S mierc  Jasona 
odbiła się na mojej psychice, jednak jej nie 
zniszczyła. Szybko mi przeszło. 
- Muszę poszukac  jakiegos  ciacha- szepnę-
łam do Eriki. 
- Nie tylko ty- zas miała się cicho. 
Wszyscy zebrani byli w maskach, trudno 
było kogokolwiek rozro z nic .  
- Rozdzielamy się?- spytałam. 
- Na razie nie- odrzekła. 
Razem weszłys my do ogromnego salonu. 
Ludzie spoglądali w naszą stronę ukrad-
kiem, a czasem nawet bardziej otwarcie. 
Z adnej znajomej twarzy. A nawet jes li, to 
wszystkie pod maskami.   
- Nie znamy się moz e?- zagaił jakis  ciepły 
głos za mną. Odwro ciłam się i wpadłam  
na jakiegos  chłopaka w błękitnej masce. 
Spojrzałam mu w oczy, ale nie zobaczyłam 
nic opro cz intensywnej zieleni. 
- Ethan! Przyszedłes - powiedziałam  
z us miechem.- Ty przeciez  nie chodzisz  
na takie imprezy- stwierdziłam ze zdzi-
wieniem. 
- No tak. Ale chyba ta na przywitanie lata  
i jednoczesne poz egnanie największego 
szkolnego dupka nie moz e byc  taka zła- 
odparł ze s miechem. 
- No moz e- odwzajemniłam jej gest. 
- Zatan czyłabys ?- wyciągnął rękę z aktor-
skim wdziękiem. 
- Wiesz, muszę kogos  znalez c . Ale noc  



przed nami. Jeszcze zatan czymy- odrze-
kłam i nie czekając na odpowiedz , wpa-
dłam w tłum. 
Sama nie rozumiem swojej reakcji. Zawsze 
uwielbiałam tan czyc  z Ethanem. Ale ostat-
nio wiele rzeczy się zmieniło. 
Mijałam wielu chłopako w, choc  włas ciwie 
to nawet nie wiem, kogo szukam. Moz e 
Jaysa, wierząc, z e tu będzie?  
Matthew i Jason od zawsze się przyjaz nili. 
Pamiętam, kiedy byli mali, zawsze wszyst-
ko robili razem. Jestem ciekawa, czy to 
przez Matthew Jason mo gł chciec  popełnic  
samobo jstwo. Od momentu, w kto rym do-
wiedziałam się, z e Jays chce umrzec , zasta-
nawiałam się, co moz e byc  powodem. Do-
bre oceny, zainteresowanie wielu dziew-
cząt, wysportowane ciało,  o kto rym wielu 
moz e pomarzyc , liczne talenty i dobry cha-
rakter.  
Co go skłoniło do takiego czynu?  
Co było tak złe, z e zrezygnował z z ycia, by 
tego uniknąc ?  
Co kazało mu zniknąc ?  
Dlaczego zno w byłam bezradna?  
Bez głosu?  
Niewaz na? 
- Przepraszam- mruknął ktos , przy okazji 
wpadając na mnie, przez co upadłam. 
- Patrz pod nogi, tępaku- syknęłam, usiłu-
jąc się podnies c . 
Chłopak podał mi dłon . Chwyciłam ją  
i z gracją wstałam. Oczy miał znajome, 
choc  w obecnym stanie nie potrafiłam roz-
poznac , do kogo one nalez ą. Brązowe wło-
sy opadały mu na srebrną maskę 
- Z yjesz?- zapytał, juz  łagodniejszym gło-
sem. 
- Taa- strzepnęłam wyimaginowany kurz  
z brzegu sukienki. 
- Znamy się moz e?- zapytał.- Bo... 
Zmierzyłam go wzrokiem. Faktycznie, ko-
gos  mi przypominał, ale nie miałam poję-
cia, kogo. 
- Zdejmij maskę- rzekłam. 
- To impreza anonimowa. Dlatego są te 
maski. Daj mi moz e swo j numer, co?- za-
proponował. Juz  miałam to zrobic , gdy 
usłyszałam jakies  wołanie. 

- Jay! Gdzie jestes ?- niezwykle piskliwy 
głosik odezwał się niedaleko. 
Jay... Był na imprezie? A moz e to nie ten 
Jay. Moz e... Imię Jay jest dos c  znane i po-
wszechne. Mała kasztanowo włosa dziew-
czyna stanęła obok chłopaka w masce. 
- Tu jestes . Idziemy tan czyc ?- zapropono-
wała. 
Brunet jednak niewzruszenie wpatrywał 
się we mnie, co mnie lekko zawstydziło, 
jednak zaraz zadarłam głowę i spojrzałam 
mu w oczy. I wtedy juz  byłam pewna, kto 
to. 
- Jay...- szepnęłam. 
- Aria?- zdziwiony odezwał się po kro tkiej 
chwili. 
- Kto? Jaka Aria?- zapytałam. 
Chłopak wyminął zapewne swoją dziew-
czynę, podszedł do mnie i podnio sł mi lek-
ko maskę. 
Us miechnął się. 
- Wiedziałem, z e się znamy- wzruszył ra-
mionami. 
- Najwyraz niej.- mruknęłam, przybierając 
minę zdegustowaną.- Twoja dziewczyna 
na ciebie czeka- orzekłam i spojrzałam zza 
jego ramienia  na niecierpliwiącą się sza-
tynkę. 
- No tak, Lena. Muszę do niej wracac - mo-
głabym przysiąc, z e przez ułamek sekundy 
w jego oku widziałam rozczarowanie. 
Chłopak odszedł powolnym krokiem, ja 
odprowadziłam go wzrokiem. Objął 
dziewczynę i zniknął w tłumie. 
Cały wieczo r tan czyłam. Szukałam Ethana, 
by oddac  mu obiecany taniec, jednak   
w ogo le go nie spotkałam. Wybiła po łnoc  
i impreza trwała w najlepsze. Z kubkiem  
z drinkiem w s rodku stałam w tłumie i po-
ruszałam się w rytm muzyki. Niedługo wy-
bije mi 18 lat, alkohol raczej nie był jakos  
specjalnie szkodliwy dla mojego organi-
zmu, zwłaszcza z e piłam go tylko na im-
prezach. 
- Głowa mnie boli. Chcesz wracac ?- usły-
szałam krzyk. Odwro ciłam się w kierunku 
jego z ro dła. Erica w opłakanym stała led-
wo na własnych nogach. Nagle osunęła się, 
a ja rzuciłam się, by ją złapac . Wtem moja .  



dłon  dotknęła czyjejs , ro wnie ciepłej. I na 
pewno nie nalez ącej do Eriki. 
Moje spojrzenie skrzyz owało się z wzro-
kiem Jaya. 
- Jest zalana. Trzeba ją wziąc  do domu- 
stwierdził chłopak. 
- A co z Leną?- spytałam. 
- Zerwałem z nią- odrzekł bezpłciowo. 
- Aha- skwitowałam i wbiłam oczy w nie-
ruchomą blondynkę. Bez uprzedzenia Jay 
wziął ją na ręce i wynio sł na zewnątrz. 
Szybko wezwałam takso wkę 
i"zapakowalismy" Ericę do s rodka. My ob-
oje ro wniez  wsiedlis my, a ja podałam jesz-
cze dokładny adres domu dziewczyny. 
Szybko takso wkarz odwio zł nas pod dom 
Ericki, błyskawicznie chłopak zanio sł ją  
do jej pokoju i w ciszy wsiedlis my z po-
wrotem do pojazdu. Podałam adres hotelu 
i w ciągu kilku minut bylis my juz  pod bu-
dynkiem. Kiedy wysiadałam z samochodu, 
nadmierna ilos c  alkoholu w moim organi-
zmie dała się we znaki. Najpierw zbyt 
gwałtownym ruchem podniosłam się i 
uderzyłam głową o sufit pojazdu, a następ-
nie zwymiotowałam. Na szczęs cie wychyli-
łam się i bełt znalazł się poza takso wką. 
- O Jezu, Aria!- zdenerwowany Jay lekko 
podnio sł głos. 
Następnie urwał mi się film 
* 
- Aau.- jęknęłam, a moja głowa dosłownie 
wybuchała. 
Była jeszcze noc. Ciemnos c  spowijała po-
ko j i tylko s wiatła uliczne rzucały rozpro-
szone promienie przez okno. Poczułam 
zapach mydła miodowego, kto re tak bar-
dzo kojarzyło mi się z dziecin stwem. Nie 
mogłam ruszyc  głową, gdyz  wiedziałam, 
jakiego bo lu bym doznała. Ręką wymaca-
łam włącznik lampki i wcisnęłam go. Deli-
katne s wiatło zamigotało i rozs wietliło po-
mieszczenie. Spojrzałam na sufit, gdzie był 
wielki s wietlik, kto ry przedstawiał księz yc 
i mno stwo gwiazd.  
Co się stało? Dlaczego niczego pamiętam? 
Kiedy takso wka zatrzymała się pod Dia-
mond, chciałam wysiąs c . Uderzyłam się  
w głowę, trochę zwymiotowałam i chyba 

zemdlałam. Więc jakim cudem jestem w 
swoim ło z ku? W innym ubraniu? 
Co... Czy ja? Czyz bym spała z Jayem? 
- Czyli z yjesz- szepnął ktos  zaraz obok mo-
jego ucha. 
Przestraszona cicho krzyknęłam. Czyjas  
dłon  zakryła mi usta. I tak nie za bardzo 
mogłam się poruszac , gdyz  praktycznie 
kaz da częs c  ciała mnie bolała, więc się nie 
sprzeciwiałam. Dłon  była duz a, przyjem-
nie miękka i pachniała miodowym my-
dłem.  
- To ja, Jay- szepnął zno w głos, łaskocząc 
moje ucho. 
- Taa- mruknęłam.- Jezu, wszystko mnie 
boli- jęknęłam, kiedy juz  chłopak zdjął rę-
kę z mojej twarzy. 
- Nie dziwię się. Zalałas  się, praktycznie 
cały czas tan czyłas  i balowałas  na całego- 
stwierdził. 
- A do tego mocno uderzyłam się w głowę  
i prawie nic nie pamiętam- skrzywiłam się. 
- Ty naprawdę jestes  niezdarna. Nie wie-
rzyłem w to, gdy Ethan mi o tobie opowia-
dał- zas miał się. 
- Ethan? Rozmawiał z tobą? O mnie?- zdzi-
wiona zapytałam. 
- No tak- potwierdził.- Złapał mnie, kiedy 
wychodził. Wiedział, kim jestem i prosił, 
z ebym cię pilnował, bo ma cos  do zała-
twienia, a ty jestes  strasznie niezdarna. 
- A skąd wiedział, kim jestes ?- dopytywa-
łam. 
- Nie mam pojęcia- lekko wzruszył ramio-
nami, poruszając przy tym całym ło z kiem, 
przez co zabolały mnie plecy. 
- Aau.- syknęłam. 
- Przepraszam- rzekł skruszony. 
- Niewaz ne. Ciekawi mnie, jakim cudem 
jestem w swoim ło z ku w piz amie- powie-
działam oskarz ycielskim tonem. 
- Odpowiedz  brzmi -nie. Nie zgwałciłem 
cię. Nie zmusiłem do niczego. Nie wyko-
rzystałem- odrzekł uraz ony.- Po prostu 
zdarłem z ciebie pozostałos ci po tamtej 
sukience i ubrałem w pierwszą lepszą pi-
z amę, jaką znalazłem w szafie. Niemal się 
w niej zgubiłem. A co do tego, jak tu się 
znalazłas . Wniosłem cię tu, a kiedy prze-



z ebys  się nie udławiła wymiocinami, gdy-
bys  miała zno w się zbełtac . Nie przespa-
łem się z tobą- szybko wyjas nił. 
- Och... W takim razie chyba... Dziękuję- 
rzekłam powoli. 
- Nie ma za co- powiedział chłodno. 
- Nie miałam na mys li, z e mnie zgwałciłes , 
czy cos - ciągnęłam po chwili milczenia .- 
Bo gdyby miało do czegos  dojs c , to pewnie 
bym się nie sprzeciwiała. No wiesz, jestes  
niezły- zaczęłam bełkotac . Oto, co alkohol 
robi z człowiekiem- taki ktos  mo wi 
wszystko to, co mys li, nawet nie zwaz ając 
na po z niejsze konsekwencje. 
- Jestem niezły, tak?- unio sł brew brunet. 
- Oj, nawet nie wiesz, jak bardzo- pijackim 
tonem odpowiedziałam. 
- Jestes  pijana, pleciesz od rzeczy- Jay 
oprzytomniał. 
Zanim jednak zdąz ył wstac , przyciągnęłam 
go do siebie i pocałowałam namiętniej, niz  
kiedykolwiek kogokolwiek innego. Moz e 
to tez  to, z e nigdy się powaz nie nie cało-
wałam... A zresztą, zapomnijcie, z e to po-
wiedziałam. Chłopak chwilę oddawał po-
całunek, lecz zaraz potem go przerwał. 
- Wiesz, z e nie powinnis my, prawda?- za-
pytał, opierając się o przeciwległą s cianę. 
- Moz e- wzruszyłam ramionami.- Ale nie 
powinnam cię tu wpuszczac . Nie powin-
nam is c  na tą cholerną imprezę. Nie po-
winnam dac  Jaysowi się zabic . Nie powin-
nam z yc - na chwilę ucichłam.- Tak- kiwnę-
łam głową.- Wielu rzeczy nie powinnam. 
- Nie mo w tak. Na jego s mierc  nic nie mo-
głas  poradzic - sprzeciwił się.- I to nie tak, 
z e nie powinnas  z yc . Z ycie to dar. Nie moz -
na go zniszczyc  przez kogos  innego. Nie 
moz na decydowac  za los. Nie moz na- 
rzekł. 
Zbliz yłam się do niego. Objęłam go i po-
nownie wpiłam mu się w usta.  
Nagle przed moimi oczyma nie było juz  
Jaya.  
Był Ethan.  
Całowałam Ethana! 
Krzyknęłam przeraz ona i się obudziłam. 
- Co się stało?- zapytał Jay, siedzący obok. 
- Czekaj... To był tylko sen- uspokoiłam się. 

Nic idiotycznego się nie stało. Ale to było 
takie realistyczne... 
- Co ci się s niło?- spytał brunet wyraz nie 
zaciekawiony, wpatrując się we mnie. Ła-
godne s wiatło wschodzącego słon ca oble-
wało jego twarz. 
- A co ty tu robisz?- odpowiedziałam pyta-
niem. 
- Przyniosłem cię. Niez le się zalałas - 
stwierdził chłopak. 
- Nic nie pamiętam- chwyciłam się za gło-
wę. Bo l był jak najbardziej rzeczywisty. 
- Chyba normalne- zmarszczył nos. 
- Aau.- cichy jęk wydobył się z moich ust. 
- Przynies c  ci wodę?- zaproponował. 
- Błagam- dopiero kiedy wspomniał o pły-
nie, poczułam prawdziwe pragnienie palą-
ce moje gardło. 
Chłopak szybko zeskoczył z ło z ka i juz  po 
chwili wro cił z butelką wody i szklanką. 
Szybko nalał mi trochę i podał naczynie. 
Chwyciłam i łapczywie wypiłam. 
- Dzięki- rzekłam, gdy juz  wychłeptałam 
wszystko. 
- Proszę- rzekł chłodno. 
- O co chodzi?- spytałam zdziwiona jego 
nagłym chłodem. 
- A o cos  musi chodzic ?- odparował. 
- Nagle zrobiłes  się wredny. Ale skoro nie 
chcesz powiedziec , ok- rzekłam spokojnie. 
- Lena ostro mnie zdenerwowała. I do tego 
ty. Strasznie lubisz wpadac  w kłopoty. 
- Przeze mnie zerwałes  z Leną?- cicho za-
pytałam. 
- Po częs ci. Juz  od dłuz szego czasu nie mo-
głem z nią wytrzymac . Kiedy powiedziała, 
z e jes li ci pomogę, zerwie ze mną, wyko-
rzystałem to. 
Poczułam się zraniona. To zabolało. Wła-
s ciwie Jay mnie wykorzystał. 
- Co z , cieszę się, z e ci pomogłam.- syknę-
łam. 
- Teraz ty się złos cisz- westchnął. 
- A nie powinnam? 
- Zerwała ze mną, a dzięki temu ci pomo-
głem. Pomys l, z e to dla ciebie zerwalis my- 
odrzekł. 
- Co z  za zaszczyt- powiedziałam jeszcze 
bardziej jadowicie i opadłam na poduszki. 
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 -JADWIGA JANOWSKA- POLSKA LEKKOATLETKA  

-BERNARD ROBERTS- ANGIELSKI PIANISTA KLASYCZNY 

-JERZY MATAŁOWSKI- POLSKI AKTOR 

-WILTOD URBANOWICZ- POLSKI MALARZ 

-ANDRZEJ TURSKI- POLSKI DZIENNIKARZ 

-FRANCISZEK MALINOWSKI- POLSKI DZIENNI-
KARZ 

-JAMES AVERY- AKTOR 

-RUN RUN SHAW- REZ YSER, PRODUCENT 
FILMOWY 

-ALICIA RHETT- AKTORKA 

-CARMEN ZAPATA- AKTORKA 

Ethan tu był- wyznał brunet po chwili mil-
czenia. 
- Co?- wydusiłam. 
- Chciał tylko sprawdzic , czy nic ci nie jest. 
I kazał przekazac , z e nie dotrzymałas  
obietnicy- wyjas nił. 
Taniec. Obiecałam mu taniec. A potem się 
zalałam i o tym zapomniałam. 
- Faktycznie. Nie dotrzymałam- kiwnęłam 
leciutko głową. 
- Jakiej?- dopytywał Jay. 
- Niewaz ne. 
Słon ce było coraz wyz ej. Juz  nie było lekki-
mi promieniami, nie- raziło.  
- Zasłon . Juz - szepnęłam. 
Chłopak zrozumiał od razu. Podszedł do 
okna i zasunął rolety. 
- Dzięki- odezwałam się. 
- Spoko- chłopak wyjął telefon z kieszeni 
spodni. Dopiero teraz zauwaz yłam, z e był 
bez koszulki. No tak, ja ją miałam. Wyglą-
dał po prostu seksownie i niebezpiecznie. 

- Niech zgadnę- nie potrafiłes  znalez c  nic 
stosownego w mojej garderobie, tak?- spy-
tałam, patrząc na bruneta. 
Podnio sł wzrok znad urządzenia. 
- Błąd. Bałem się tam wejs c . Jeszcze bym 
się zgubił- us miechnął się. 
- Dos c  gustowna koszulka- stwierdziłam 
ze s miechem. Na szczęs cie pod spodem 
miałam bieliznę. 
- Się wie. Przeciez  moja- odparł wesoło.- 
Widzisz? Kiedy przestaniesz byc  wredna, 
jestes  wspaniałą dziewczyną. 
Posmutniałam. 
- A jednak Jason wolał s mierc  ode mnie- 
szepnęłam. 
- Jays'owi juz  nic nie mogło pomo c. Był za 
bardzo zniszczony w s rodku- pro bował 
mnie pocieszyc  Jay. 
- Wiesz, co go skłoniło do popełnienia sa-
mobo jstwa? 
- Prawdopodobnie narkotyki- odrzekł . 
 

Kasia Kukułka 

Bernard Roberts 

Carmen Zapata 



-BOHDAN PORĘBA- TWO RCA FILMOWY 

-ERIC LAWSON- AKTOR 

-JERZY WOŹNIAK- REZ YSER, OPERATOR FIRMOWY 

-ANDRZEJ ŻARNECKI- AKTOR 

-MAXIMILIAN SCHELL- REZ YSER, SCENARZYSTA, PORDUCENT FIL-
MOWY 

-NINA ANDRYCZ- AKTORKA 

-MAŁGORZATA BRAUNEK- POLSKA AKTORKA 

-ROBIN WILLIAMS- AMERYKAN SKI AKTOR KOMEDIOWY 

- ANNA PRZYBYLSKA – POLSKA AKTORKA  

Jerzy Woźniak 

Nina Andrycz 

Anna Przybylska Małgorzata Braunek Andrzej Żarnecki Robin Williams 

Franciszek 
Malinowski Andrzej Turski Alicia Rhett Jerzy Matałowski 

Dominik Michniak 

James Avery Bohdan Poręba Maximilian Schell 



Chyba nie trzeba nikomu uświadamiać, że nie każdy z nas jest geniuszem z róż-
nych przedmiotów. Większość z nas musi poświęcić sporo czasu, żeby czegoś się 
nauczyć. Czasami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z materiałem i naprawdę 
musimy się przyłożyć. Na koncie jest już kilka jedynek, a przed nami sprawdzian, 
od którego wszystko zależy! Co zrobić, kiedy nie radzimy sobie w szkole? 

Myśl pozytywnie! 
Prawdą jest, z e od naszego nastawienia w duz ym  
stopniu zalez y, czy odniesiemy sukces, czy ponie-
siemy poraz kę. Nie wmawiaj sobie, z e nie dasz 
rady, bo wszyscy mo wią, z e to będzie bardzo 
trudne. Najgorszą rzeczą, kto rą moz esz robic , to 
poddanie się na samym początku. Zmien  mys le-
nie i powiedz tak: moz e nie będzie łatwo, ale dam 
sobie radę - przeciez  tyle oso b przede mną zali-
czyło. To nie moz e byc  az  tak trudne. Zobaczyc , z e 
jes li po jdziesz na lekcję z pozytywnym nastawie-

Skup się na lekcji!  
To z lekcji powinienes  wynies c  najwię-
cej informacji. Nie mo w, z e przeczytasz 
temat w domu w podręczniku i będzie 
ci łatwiej zrozumiec , bo jestes  wzro-
kowcem. Jedno nie wyklucza drugiego. 
Nauczyciel korzysta z tablicy, a Ty mo-
z esz s ledzic  tok jego wypowiedzi, zer-
kając do podręcznika lub robiąc notatki. 
Po prostu słuchaj uwaz nie i kiedy tylko 
czegos  nie rozumiesz, od razu podnos  
rękę i pytaj. 

Notuj! 
Nie licz na to, z e wszystko za-
pamiętasz. Dlatego notatki to 
doskonały sposo b na przypo-
mnienie sobie najwaz niej-
szych informacji. Posługuj się 
skro tami rysunkami, nakres l 
schemat, zro b tabelę-wybierz 
taką formę notowania, kto ra 
jest dla Ciebie najwygodniej-
sza i pozwoli Ci najwięcej za-
pamiętac . 



Nie chowaj głowy w piasek! 

Nie unikaj trudnych lekcji, nie opuszczaj bez 
potrzeby zajęc . To najgorsze rozwiązanie: 
tylko utrudniasz sobie z ycie, bo do niezro-
zumiałego tematu dodajesz kolejny, kto ry 
staje się dla Ciebie totalnie czarną magią! 
Nawet poz yczony od kolez anki zeszyt nie 
zastąpi aktywnego uczestnictwa w lekcji. 
Chodz  regularnie do szkoły i staraj się jak 
najwięcej korzystac  z lekcji 

Pytaj! 
To Twoje prawo, więc korzystaj z niego. Zaufaj stare-
mu powiedzeniu: kto pyta, nie błądzi. Jes li nie bę-
dziesz zadawał pytan , nauczyciel pomys li, z e wszyst-
ko jest dla Ciebie jasne. Pamiętaj tylko, aby zadawac  
rozsądne pytania. I nie mo w, z e nie rozumiesz wszyst-
kiego. Przes ledz  dokładnie tres c  zadania i sposo b roz-
wiązywania, zobacz, w kto rym momencie zaczynasz 
się gubic . Jes li nie rozumiesz jakiegos  słowa-popros  o 
wyjas nienie. A jes li uczysz się w domu, korzystaj z po-
mocy słowniko w. 

Ucz się z koleżanką! 
Oczywis cie miło będzie, jes li Twoja kole-
z anka rozumie wszystko i bez problemu 
wyjas ni Ci temat. Jednak nie załamuj się, 
gdy przyjacio łka ma w głowie tak samo 
wielka czarną dziurę jak Ty. Zamiast się 
nad sobą uz alac , spro bujcie razem poszu-
kac  rzeczy trudnych i wyjas nic  sobie te-
mat. Co dwie głowy, to nie jedna! Gdy za-
czynasz komus  cos  tłumaczyc , nawet jes li 
początkowo tego nie rozumiesz, po pew-
nym czasie to zaczyna się wyjas niac ! 
Spro buj. 

Korzystaj z oferty szkoły! 
Przyznaj się: ile razy byłes  na dodatkowych zaję-
ciach z matematyki albo konsultacjach z chemii? 
Hmm... no włas nie, a Two j nauczyciel siedzi i czeka 
na ucznio w, kto rym mo głby pomo c. Dodatkowe 
zajęcia to doskonała okazja, aby zapytac  o wszyst-
ko, co jest dla Ciebie trudne nauczyciel wytłuma-
czy ci temat z chęcią, a Ty moz esz bez wstydu py-
tac  nawet o najbardziej oczywiste rzeczy. 



Nie odkładaj wszystkiego na 
ostatnią chwilę! 

No co z , z robieniem wszystkiego na 
czas masz powaz ny problem i mar-
na to pociecha, z e nie Ty jeden tak 
robisz. Niestety, to kiepskie rozwią-
zanie. Jes li nauka przychodzi Ci  
z trudem, zabierz się do niej z wy-
przedzeniem. Skoro wiesz, z e na 
przygotowanie się do sprawdzianu 
potrzebujesz więcej czasu, zacznij 
się uczyc  tydzien  wczes niej. Jes li za-
bierzesz się za naukę dzien  przed 
klaso wką, na pewno niewiele zapa-
miętasz.  Julia Wiatrowska 

1. Przypominamy, że 7 listopada (piątek) będzie możliwość zdawania py-
tań do bierzmowania osób z Czarnego Dunajca i Wróblówki. 

2. Na czas jesiennego listopada przygotowaliśmy dla Was parę sentencji 
dobrze znanej nam wszystkim postaci- Świętego Jana Pawła II: 

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,  
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

 „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.” 
 „Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywo-

łują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, 
aby jej zapobiec.” 

 „Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko pra-
wem religijnym, ale jest prawem człowieka.” 

Weronika Owsianka 

 Pierwszy działający model telewizora au-
torstwa Bairda był zrobiony, poza innymi 
rzeczami, z pokrywki od pudła na kapelu-
sze, drutu do dziergania, lampy od roweru i 
wentylatora elektrycznego. 

 Kanapka została wynaleziona przez Johna 
Montagu, IV Hrabiego Sandwich, w 1762 
roku. Pewnego dnia, gdy był zbyt zajęty, 
aby zjeść zwykły posiłek, kazał kucharzowi 
włożyć mięso między dwa kawałki chleba dla 
oszczędzenia czasu. W ten sposób wynaleziono 
kanapkę. 



 Zgodnie z Księgą Rekordów Guinessa, Most 
Portowy w Sydney jest najszerszym rozpięto-
ściowo mostem na świecie i ma największe 
stalowe sklepienie. 

 Rzeka Roe jest postrzegana jako najkrótsza 
na świecie. Ma 61 metrów i leży pomiędzy 
Wielkimi Źródłami a rzeką Missouri.  

 Określenie Spy –fi powstało jako analogia do 
hi –fi, nie ma związku z science fiction. Jed-
nak  -fi jest gatunkiem literatury i filmu szpiegow-
skiego, w których znajdziemy również elementy 
science fiction. 

 Większość naukowców wskazuje na księżyce Jupi-
tera, szczególnie Europę, jako miejsce życia obcych 
organizmów. Naukowcy uważają, że pod zlo-
dowaciałą powierzchnią istnieje ocean. 

 Na Środkowym i Dalekim Wschodzie poka-
zywanie wyciągniętego kciuka jest uznawa-
ne za niegrzeczne. 

 Home Insurance Building, który powstał w 
1885 roku w Chicago, Illinois, uważa się za pierwszy na 
świecie drapacz chmur. Był to pierwszy budynek, którego 
konstrukcja wspierała się na stalowej ramie. 

 Tylko 1/3  powierzchni Sahary pokrywa piasek. Pozosta-
ła część to obszary kamienne, trawiaste oraz wulkaniczne 
góry. Sahara stanowi 1/3 powierzchni całej Afryki i jest 
rozmiarów USA. 

 Pierwsza transatlantycka rozmowa telefoniczna miała 
miejsce 7 stycznia 1927 roku. 

 Naukowcy odkryli tylko procent żyjących kie-
dyś dinozaurów. Dinozaury żyjące w wysoko 
położonych lasach i w pobliżu gór nie pozosta-
wiły po sobie skamieniałości. 

 Buty na wysokim obcasie weszły do mody już 
na początku XVII wieku i w zasadzie nigdy nie 
przestały być modne. W latach 70. XX wieku 
odświeżono ich wizerunek za pomocą pod-
wyższanej platformy. Noszono je często do 
spodni dzwonów, które wróciły do łask w la-
tach 90. XX w. 

 Shirley Henderson - aktorka wcielająca się w 
postać Jęczącej Marty w filmach o Harrym Po-
tterze ma aktualnie 47 lat. Była najstarszą 
aktorką odtwarzającą postać „ucznia Ho-
gwartu”. 

 
 

Julia Wiatrowska 





Julia Wiatrowska 



  

  
  

  Przypominamy o zbiórce plastikowych nakrętek (należy je zanosić  do Pań bibliote-Przypominamy o zbiórce plastikowych nakrętek (należy je zanosić  do Pań bibliote-

karek)karek)  

  Jak co roku bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, liczy się każdy Jak co roku bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, liczy się każdy 

grosik!grosik!  

  W grudniu   weźmiemy udział w akcji „Szlachetna paczka”, dlatego już od dziś gro-W grudniu   weźmiemy udział w akcji „Szlachetna paczka”, dlatego już od dziś gro-

madzimy żywność (konserwy, mąka, cukier, słodycze, makaronymadzimy żywność (konserwy, mąka, cukier, słodycze, makarony––  takie produkty, takie produkty, 

które mają dłuższy termin przydatności do spożycia).które mają dłuższy termin przydatności do spożycia).   

  Zachęcamy do angażowania się w pracę samorządu uczniowskiego, pamiętajcie co Zachęcamy do angażowania się w pracę samorządu uczniowskiego, pamiętajcie co 

dwie głowy to nie jedna!dwie głowy to nie jedna!   
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