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 Witamy w kwiet-
niowym numerze TO I 
OWO! 
 W tym wydaniu  
nie brakuje wielka-
nocnych przysmako w 
i ozdo b. Lada chwila 
egzaminy, więc daje-
my Wam kro tkie po-
rady, jak się do niego 
przygotowac .   
 Prezentujemy 
Wam ro wniez  recen-
zje  ksiąz ki oraz filmu 
i ciąg dalszy opowia-
dania Kasi. 
Zapraszamy! 
Redakcja TO I OWO 
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Tytuł: „Urodzona o po łnocy” 
Autor: Christie Craig Hunter 
Oryginalny tytuł: „Born at  midnight” 
Data wydania: 15. stycznia 2014  roku 
Wydawnictwo: Feeria 

Z  
ycie Kylie Galen jest naprawdę 
trudne. Rodzice dziewczyny się roz-
wodzą, jej chłopak, Trey zrywa 
z nią, a jej babcia, z kto rą była bar-

dzo blisko, umiera. Na dodatek Kylie czę-
sto widuje dziwną postac  męz czyzny, kto -
rej nikt poza dziewczyną nie zauwaz a.  Im-
preza z nieodpowiednimi osobami i w nie-
odpowiednim miejscu zmienia z ycie Galen.  
Niefortunna sytuacja sprawia, z e matka 
wysyła Kylie do obozu Wodospado w Cie-
nia dla „trudnej młodziez y” z problemami, 
tylko z e dziewczyna nijak nie pasuje do 
nich ani wyglądem, ani zachowaniem. Jak 

się po z niej oka-
zuje, siedemna-
stolatka miesz-
ka w obozie 
z wilkołakami, 
wampirami, elfami, czarownicami i innymi 
nastolatkami o nadnaturalnych zdolno-
s ciach. Jednak nikt nie wie, jakie umiejęt-
nos ci posiada Kylie. Przy okazji w z yciu 
dziewczyny pojawiają się Lucas i Derek, 
kto rzy zajmują znaczące miejsce w jej z y-
ciu i sercu.   

 
                        Polecam! Julia Wiatrowska 

W 
iktoria Wiatrowska została laureatką wojewo dzkiego konkursu z geogra-
fii, zajmując trzecie miejsce w wojewo dztwie! Ostatni etap olimpiady od-
był się dziewiętnastego marce b.r. W związku z tym wydarzeniem  prze-
prowadziłam wywiad z laureatką. 

Jak udało Ci się osiągnąć taki sukces? 
Duz o się uczyłam, czytałam, uczestniczy-
łam w zajęciach dodatkowych. 
 
Czy było trudno? 
Tak, było bardzo duz o materiału. 
 
Ile czasu spędzałaś ucząc się materiału? 
Zalez y, czasem godzinę, a przed konkur-
sem nawet trzy godziny dziennie, zazwy-
czaj wieczorami. 
 
Czy trudno było to wszystko zapamię-

tać? 
Nie, trzeba po prostu wytrwałos ci, w do-
datku bardzo lubię geografię i nie było mi 
trudno wchłaniac  wiedzę.  
 
Masz jakieś rady dla tych, którzy dążą 
do takiego dobrego wyniku? 
Trzeba byc  systematycznym, wytrwałym 
i pewnym swoich moz liwos ci oraz przy-
kładac  się do tego, co się robi.                                                                                                                          
 

Rozmawiała: Gabrysia Szaflarska 
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E 
gzaminy nadchodzą wielkimi 
krokami. Chłopcy przymierza-
ją swoje garnitury. Dziewczyny 
zastanawiają się nad uczesa-

niem. A co z nauką? 
 
Uczniowie gimnazjum przez trzy lata uczą 
się, poznają zagadnienia, ale takz e przygo-
towują się do codziennego z ycia, proble-
mo w i trudnych wyboro w. Są uczniowie, 
kto rym bardzo zalez y na gromadzeniu no-
wych wiadomos ci, biorą udział w konkur-
sach, jes li są dobrze przygotowani, to zdo-
bywają duz o punkto w, co zapewnia im 
lepsze oceny, s wiadectwo, a co za tym 

idzie dostanie się do 
lepszej szkoły. Pamię-
taj, aby nie wyrzucac  
zeszyto w z pierwszej 
czy drugiej klasy, bo 
mogą Ci się przydac . 
Jest parę dobrych spo-
sobo w na uczenie się, 
np. z historii: 
 Znajdz  waz ne informacje, kto re mogą 

się przydac . 
 W zeszycie lub na kartce na kolorowo 

zapisz swoje notatki, waz ne daty i po-
wtarzaj je sobie. 

 

T 
odd Burpo (Greg Kinnear) to pa-
stor Ewangelickiego Wesleyan -
skiego Kos cioła Metodystyczne-
go, mieszkający razem z rodziną - 

z oną, synem i co rką w  Imperial. Pewnego 
dnia synek Todda bardzo z le się czuje. Le-
karze oznajmiają, z e to zwyczajna grypa 
z ołądkowa, ale po z niej stan chłopca pogar-
sza się. Okazuje się, z e Coltonowi (Connor 
Corum) pękł wyrostek robaczkowy i ko-
nieczna jest niezwłoczna operacja. W jej 
czasie czteroletni chłopczyk opuszcza 
swoje ciało i odwiedza Niebo. Poznaje tam 
swojego pradziadka, kto ry umarł przed 
jego narodzinami, a takz e widzi, co robią 
jego rodzice. Po operacji wyjawia ojcu, co 
się wydarzyło, a ten z kolei zaczyna dys-
kretnie wypytywac  malca o resztę szcze-
go ło w. Colton wiedział i mo wił o rzeczach, 
o kto rych rodzice nawet mu nie wspomi-

nali. 

 Jest to hi-
storia niezwykła 
i prawdziwa, 
dzięki kto rej 
zmienia się po-
strzeganie s wiata przez człowieka. Szcze-
ros c , z jaką Colton opowiada o Niebie, mo -
wi sama za siebie. Czteroletnie dziecko, 
mimo bujnej wyobraz ni nie byłoby w sta-
nie wymys lic  takiej historii. Mimo z e jesz-
cze nie oglądałam filmu, to przeczytałam 
ksiąz kę, na podstawie kto rej film został 
zrealizowany. Bardzo wzruszyła mnie ta 
opowies c , kto ra pokazuje jaka powinna 
byc  wiara. Osoby, kto re nie są wierzące, po 
obejrzeniu tej adaptacji, zmieniłyby nieco 
swoje zdanie. 

Bardzo polecam! 

Wiktoria Wiatrowska 

Tytuł: „Niebo istnieje… Naprawdę” 
Reżyseria: Randall Wallace 
Gatunek: Dramat 
Produkcja: USA 
Premiera: 16 kwietnia 2014 
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O 
ficjalnie wymaga się, aby na 
pan stwowy egzamin gimnazjal-
ny ubrac  się formalnie. Oznacza 
to, z e pochodzący do egzaminu 

gimnazjalis ci powinni byc  ubrani w garni-
tury koszulę i krawat, w przypadku gimna-
zjalistek powinna to byc  elegancka spo dni-
ca nie kro tsza niz  do kolan lub spodnie  o 
klasycznej linii w kolorach stonowanych 
(granatowy, czarny, szary, brązowy) i bia-
ła bluzka bez głębokich dekolto w. 
  
Odpowiednia długość 
Jes li zamierzacie is c  na egzamin w spo dni-
cy lub sukience, pamiętajcie o długos ci. 
Nie wypada is c  w mini. Długos c  przed lub 
za kolano jest w sam raz. Spo dnice maxi 
ro wniez  będą wyglądały dziwnie. I abso-
lutnie nie nalez y wskakiwac  w szorty. 
  
Kolor 
Jes li macie problem z odpowiednim wy-
czuciem stylu, najlepiej nie ryzykowac  z 
kolorami. Na egzamin s wietnie sprawdzą 
się: czern , biel, bez e oraz pastele. 
  

Krój 
Wszystko, co załoz ycie, powinno sprawiac  
wraz enie eleganckiego stroju, odpowied-
niego do okazji. Marynarka czy oło wkowa 
spo dnica daje znak, z e odnosicie się z sza-
cunkiem do wykładowcy i chcecie się 
przed nim jak najlepiej prezentowac , dla-
tego podarte dz insy czy zwykły T-shirt od-
padają. 
  
Buty 
Klapki, sandałki, a moz e trampki? Takie 
buty zostawcie na inne okazje. Na egzamin 
najlepiej załoz yc  klasyczne po łbuty z za-
krytymi palcami lub balerinki. 
Oczywis cie nikt Wam nie broni ubierania 
się zgodnie z trendami. Ubierzcie się tak, 
by czuc  się wygodnie i swobodnie, ale z 
umiarem i klasycznie. 
  
Źródło: http://www.students.pl/lifestyle/details/69417/
Jak-sie-ubrac-na-egzamin 
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/egzamin-gimnazjalny
-2014-jak-sie-ubrac_384308.html 

 

Izabela Solarczyk 

 Po skon czeniu moz esz rozwiązac  jakis  
test lub quiz dla sprawdzenia swojej 
wiedzy na dany temat. 

 
Matematyka dla wielu ucznio w jest trudna, 
niezrozumiała. Tak naprawdę trzeba ją 
tylko zrozumiec  i poc wiczyc . 
 Aby w miarę swoich moz liwos ci napisac  
test, wystarczy: 
 Nauczyc  się wzoro w na obliczanie, np. 
ro wnan  czy po l. 

 I tak naprawdę nalez y robic  duz o prze-
ro z nych zadan . 

 
Moim zdaniem, aby się dobrze uczyc , nie 
trzeba całymi dniami siedziec  i czytac  pod-
ręcznika. Nalez y zebrac  najwaz niejsze, naj-

potrzebniejsze informacje i nauczyc  się 
ich. Na egzaminach trzeba miec  ro wniez  
trochę szczę-
s cia, ponie-
waz  nigdy 
nie wiado-
mo, jakie bę-
dą pytania 
lub zadania. 
Waz ne jest 
tez , aby się 
zbytnio nie stresowac , bo moz e to spowo-
dowac , z e zapomnicie czegos  lub cos  się 
Wam pomyli . 
                     
 

                                       Gabrysia Szaflarska 
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Czy od zawsze lubiła Pani florystykę? 
Tak, od zawsze. 
 
Trudno jest prowadzić kwiaciarnię? 
Na pewno jest to wyzwanie. Trzeba dbac  o 
s wiez e kwiaty i o to, aby klient był zado-
wolony. Trzeba byc  na biez ąco z trendami 
florystycznymi. 
 
Czy jest to Pani pasja, czy też wykonuje 
Pani tylko swój zawód? 
Jest to moja pasja. 
 
Skąd czerpie Pani pomysły na takie 
piękne kompozycje kwiatowe? 
Wymys lamy je same z kolez anką, a tak-
z e oglądamy katalogi florystyczne. 
 
Chciałaby Pani robić coś innego w ży-
ciu niż prowadzenie kwiaciarni? 
Nie, nie chciałabym. 
 
Pani ma już za sobą kilka lat prakty-

ki. Czy poleciłaby Pani ten zawód mło-
dym ludziom, którzy jeszcze nie zdecydo-
wali co chcą robić w życiu? 
Mys lę, z e tak. Tylko muszą robic  to z pasją, 
a nie z przymusem. 
 
Dziękuję za wywiad i życzę dalszych suk-
cesów zawodowych. 
Dziękuję. 

 

                                        
Justyna Harbut 

D 
o gazetki został przeprowadzony wywiad z p. Katarzy-
ną Koziołek, właścicielką dobrze prosperującej kwia-
ciarni w Czarnym Dunajcu, Magnolii.  

Ś 
niadanie wielkanocne 
W wielu rodzinach cotygodniowe 
spotkanie przy niedzielnym s niada-
niu jest nawiązaniem do tego nie-

zwykłego poranka wielkanocnego, kiedy 
stoły uginają się pod cięz arem tradycyj-
nych pysznos ci. Dopiero Niedziela Wielka-
nocna kon czy Wielki Post, kto ry wedle tra-
dycji ma przygotowywac  chrzes cijan do 
zmartwychwstania. 
 Wielkanoc jest w tradycji chrzes ci-
jan skiej najwaz niejszym i najbardziej sym-
bolicznym ze s wiąt. Włas nie dzięki przeka-

zywanym z pokolenia na pokolenie trady-
cjom staropolska piękna Wielkanoc do 
dzis  broni się przed wpływami zza granicy 
oraz komercjalizacją, kto ra dosięgła juz  
Boz e Narodzenie. 
 Na wielkanocnym stole po Wielkim 
Pos cie znalez c  się powinno wszystko, co 
kojarzy się z bogatą kulinarną tradycją 
oraz S więtem Zmartwychwstania. Ponie-
waz  chrzes cijanie w pos cie stronią od wie-
lu potraw, dopiero wielkanocne s niadanie 
jest dla nich okazją do skosztowania do-
skonałych, tradycyjnych polskich mięsiw  
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oraz wybornych słodyczy. 
 W polskiej tradycji, podczas s niada-
nia wielkanocnego dopuszczało się nawet 
przybijanie ryb (zwłaszcza s ledzi) do 
drzwi lub drzew – taki obrzęd miał poka-
zywac , jak bardzo po okresie Wielkiego 
Postu ludzie przejadali się rybami. Wiąza-
ło się to s cis le z tym, jak nasi pradziadko-
wie odz ywiali się podczas Wielkiego Po-
stu. Niemal przez cały okres jego trwania 
na ich talerzach pojawiały się gło wnie ry-
by oraz warzywa i ziemniaki. Rarytasy ta-
kie jak mięsa czy sękacze zarezerwowane 
były włas nie na okres s wiąt. Na s wiątecz-
nym stole powinny się pojawic  przede 
wszystkim jajka, najlepiej nie tylko goto-
wane na twardo i podawane z majonezem, 
ale takie serwowane z rozmaitymi sosami 
chrzanowymi i dipami, jaja w sałatkach, 
faszerowane czy w nawet w galarecie. 
Poza tym koniecznie na stole musi byc  
miejsce dla wędlin, paszteto w, a moz e na-
wet podawanych na ciepło pieczeni. Szcze-
go lne miejsce, jakie w polskiej tradycji za-
rezerwowane jest dla mięs, wiąz e się ze 
specyfiką odz ywiania naszych przodko w 
nie tylko podczas postu, ale generalnie ca-
łego roku. Mięsa zawsze traktowane były 
jako potrawy zarezerwowane na niedzielę 
i s więta. Dzis , mimo iz  dostęp do wędlin i 
mięs mamy nieograniczony, i tak koncen-
trujemy się na potrawach z nich podczas 
planowania wielkanocnych posiłko w. 
 
1. Jajka. Na s wiątecznym stole muszą zna-
lez c  się te najlepsze. Nawet jes li na co 
dzien  nie kaz dego stac  na kupienie ekolo-
gicznych jaj po 1,20 za sztukę, to z okazji 
Wielkiej Nocy warto pokusic  się o taki wy-
datek. Takie jaja smakują wybornie nawet 
wtedy, gdy jedynym dodatkiem do nich 
będzie szczypta soli. 
 
2. Żurek. Tradycyjna zupa przyrządzana 
na zakwasie z mąki z ytniej. Pachnąca 
czosnkiem i majerankiem. Najlepiej zrobic  
ją na wywarze z gotowania białej kiełbasy. 
 
3. Biała kiełbasa. Moz e byc  w z urku, mo-

z e byc  
podana 
solo lub 
fantazyj-
nie na 
koloro-
wych li-
s ciach 
ro z nych 
sałat, z 
zestawem musztard, chrzanem i c wikłą. 
 
4. Chrzan i ćwikła. Najlepiej własnoręcz-
nie przyrządzone ze startego s wiez o ko-
rzenia chrzanu. Podkres lą smak wędlin, jaj 
i białej kiełbasy. 
 
5. Pieczone mięso. Idealna będzie wie-
przowa szynka z kos cią lub schab, najle-
piej zamarynowane w przyprawach co 
najmniej na dwa dni przed pieczeniem. 

6. Domowy pasztet. Drobiowy, wieprzo-
wy, cielęcy, z dodatkiem grzybo w lub wa-
rzyw. Własnoręcznie przyrządzony pobije 
na głowę wyszukane pasztety kupione w 
delikatesach. 
 
7. Wiosenna sałatka. Moz e byc  tradycyj-
na - jarzynowa z majonezem - albo lekka, 
pełna nowalijek, zielonej sałaty, kiełko w i 
samodzielnie wyhodowanej rzez uchy. 
 
8. Mazurek. Tradycyjne ciasto pieczone 
tylko na czas s wiąt. Dobry mazurek musi 
byc  nieprzyzwoicie słodki i bogato ozdo-
biony kolorowym lukrem. 
 
9. Drożdżowa baba. Wielka, pachnąca, 
puszysta. Bez niej nie ma Wielkiej Nocy. 
 
10. Słodki baranek. Choc by cukrowy, ku-
piony w osiedlowym sklepiku. Dla ambit-
nych własnoręcznie upieczony w specjal-
nej formie, wykorzystywanej tylko raz w 
roku.  

Ela Zych 
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Z okazji świąt Wielkanocnych zostały stworzone ilustracje dotyczące tego święta. 
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       rys. Olga Kubowicz 

Radosnych chwil spędzonych 

w rodzinnym gronie, optymizmu 

i siły płynącej z odradzającego się 

życia - tego z okazji Świąt Wiel-

kanocnych życzy Redakcja TO 

i OWO. 
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C 
zasami nic nie chcę się nam robić, co jest normalne. Każdemu się to zda-
rza. Jednak problem zaczyna się, gdy nie chce nam się nic robić w każdej 
dziedzinie, nie mamy ochoty nawet na wyjście z przyjaciółmi. Taki stan 
może oznaczać złą kondycję naszego organizmu, dlatego też należy jak 

najszybciej zacząć walkę z lenistwem. 

Zawsze moz na uznac , z e czasami ma się prawo na leniuchowanie, w 
czym jest ziarenko prawdy, jednak trzeba wyznaczyc  sobie granicę i 
od początku potraktowac  lenistwo jako na-
szego wroga, a jest nim ono z kilku powo-
do w: 
 
 Staje się przyczyną kło tni w domu, ponie-

waz  rodzico w zawsze złos ci widok swoje-
go dziecka nic nie robiącego. 

 Powoduje duz e zaległos ci w szkole, kto re 
często trudno jest nadrobic . 

 Wrabia uczniowi złą opinię ws ro d nau-
czycieli. 

 Niekorzystnie wpływa na kontakt ro wie-
s nikami. Koledzy zaczynają się oddalac  od 
leniwego ucznia, poniewaz  takiej osobie 
nic się  nie chce i w z aden sposo b nie mo-
głaby pomo c innym. 

 Staje się przyczyną zdobywania złych ocen, na kto rych poprawie-
nie po z niej nie ma się czasu. 

 Wpływa na złe samopoczucie, leniwa osoba czuje się bezsilna, nie-
potrzebna itp. 

JAK POKONAĆ LENISTWO? 

NIE NAŚLADUJ INNYCH 
Byc  moz e jestes  bierny, poniewaz  panuje moda na nicnierobienie. Nie warto za-
chowywac  się jak inni, gdyz  w ten sposo b moz na się opus cic  w nauce.  

NIE WSTYDŹ SIĘ SWOJEGO ZAANGAŻOWANIA 
Gdy przebywasz w grupie oso b leniwych, a Ty masz większe ambicje, 
zmien  towarzystwo. Bardzo moz liwe, z e jest więcej oso b takich jak  Ty, 
kto re mają podobne zainteresowania. 

PROWADŹ ZDROWY TRYB ŻYCIA 
Często czujesz się sennie, bezsilnie, masz złe samopoczucie, po-
niewaz  Two j organizm jest w złym stanie. Dlatego warto zacząc  
c wiczyc  i zmienic  dietę. Poczujesz się wtedy lepiej. 
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ZAPISZ SIĘ NA DODATKOWE ZAJĘCIA 
Wyro wnawcze zajęcia pomogą Ci w nadrobieniu zaległos ci i zrozu-
mieniu rzeczy, kto re nie są dla ciebie jasne. W ten sposo b szybciej na-
uczysz się podstaw z danego przedmiotu. 

ODPUŚĆ SOBIE 
Gdy minął tydzien , w kto rym miałes  nawał pracy i 
jestes  bardzo zmęczony, nie zabieraj się za kolejne 
zajęcia. Odpocznij, a gdy nabierzesz siły, będziesz 
mo gł spokojnie zrobic  niezbędne rzeczy. 

POROZMAWIAJ Z BLISKIMI O SWOIM PROBLEMIE 
Byc  moz e, gdy z kims  porozmawiasz o tym, zrozumiesz, 
z e przyczyna Twojej niechęci do pracy ma głębsze pod-
łoz e, takie jak konflikt z nauczycielem lub nieprzyjazna 
atmosfera w klasie. Julia Wiatrowska 

Jajka z włóczki 
Mulinę lub włóczkę maczamy w krochmalu i nawijamy na balony. Po 
zastygnięciu wystarczy przebić balon, a piękne włóczkowe jajo pozo-

stanie! 

Justyna Harbut 
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I wtedy cos  sobie przypomniałam. 
Dan podał mi tacę z obiadem na stoło w-

ce. Jednak nie mogłam uwierzyc , z e on 
mo głby zrobic  cos  takiego. 

Jednak robiło się coraz dziwniej. 
Dan zmienił styl. Zaczął nosic  sko rzane 

kurtki i cięz kie buty. Często na jego nosie 
widniały czarne okulary przeciwsłonecz-
ne, a kasztanowe włosy zaczął ustawiac  
niemal na sztorc. Us miech nie był juz  uro-
czy. Był cholernie arogancki i wskazywał 
na to, z e chłopak jest pewny siebie i zupeł-
nie obojętny na innych. Nadal pozostawał 
jednak tym, w kto rym się zakochałam... 

Przeszedł obok mnie. Przystanął na 
chwilę, unio sł swoje czarne ray-bany i 
ostentacyjnie rzucił na mnie wzrok. Mie-
rzylis my się przez kro tki czas. W tych tę-
czo wkach nie było troskliwos ci i ani krzty 
jakichkolwiek uczuc . Tylko pustka, a wie-
jący z nich chło d sprawił, z e zrobiło mi się 
niedobrze. Chłopak zno w rzucił okulary na 
nos i poszedł dalej. 

Tego dnia po raz pierwszy w z yciu pła-
kałam. I to okropnie długo i rzewnie. 

Jednak starałam się zachowywac  pozo-
ry normalnos ci. Crush ustawiała mnie na 
randki z kolejnymi chłopakami. Czułam się 
jednak nieswojo i juz  po jednym spotkaniu 
odmawiałam kolejnych. Jeden chłopak, Da-
mien był wyjątkowo uroczy. Przyłapałam 
się na tym, z e kaz dego chłopaka poro wnu-
ję z Danem. I kaz dy wypadał blado w sto-
sunku do niego. Damien jednak miał cos , 
co było pociągające. Po kilkunastu spotka-
niach zostalis my parą. Jednak nadal cały 
czas mys lałam o Danie. O tych oczach, o 
ramionach, kto re tak cudownie mnie obej-
mowały, o us miechu, kto ry dodawał otu-
chy, o nim całym. O jego aksamitnym gło-
sie. 

Z dnia na dzien  robiło się coraz gorzej. 
Opro cz obojętnych spojrzen  i ostentacyj-
nych gesto w zaczął mi docinac . W pewnym 
momencie rozpętała się wojna pomiędzy 
mną a nim. 

Razem z Crush szłys my przez korytarz. 
- Hej, Thompson, słyszałem, z e niez le 

zabawiasz się z Damienem!- krzyknął z 
drugiego kon ca korytarza. 

Wszyscy zwro cili wzrok na mnie. Deli-
katnie się zarumieniłam, ale nie dałam po 
sobie poznac , z e się przejęłam. 

- Nawet jes li, to nie twoja sprawa.- od-
krzyknęłam, nie odwracając się do niego. 

- Wysłał mi wasze zdjęcia!- dodał, będąc 
coraz bliz ej. 

Zaraz, zaraz... Jakie zdjęcia? 
- Jakie zdjęcia?- spytałam niepewnie. 
Wtem w całej szkole rozległ się głos ny 

odgłos przychodzącej wiadomos ci. Wszy-
scy naraz odebrali je, a juz  po chwili zno w 
wlepiali we mnie oczy. 

Crush pokazała mj zdjęcie nagiej nasto-
latki. To prawda, dziewczyna była podob-
na, jes li chodzi o ciało, ale moja twarz nijak 
nie pasowała do reszty. 

- To nie ja- powiedziałam rzeczowym 
tonem. 

- Damien się upiera, z e jest inaczej- po-
wiedział twardo. 

- Nieprawda- rozległ się za mną głos 
bruneta.- Nie wysyłałem ci z adnego zdję-
cia, idioto.- odrzekł ostrym tonem, kto rego 
się lekko wystraszyłam. 

- Tak sądzisz?- wydął dziwnie usta.- A 
to przypadkiem nie two j numer?- pokazał 
mu swo j numer. 

To był numer Damiena. Poczułam, z e mi 
niedobrze. Pojedyncza łza spłynęła mi po 
policzku. 

Chłopak patrzył niewidzącym wzro-
kiem na telefon Dana i nie wiedział, co po-
wiedziec . Poczułam się zdradzona, wyko-
rzystana, skrzywdzona. Ruszyłam pędem 
przed siebie. 

- Claire!- zawołał za mną Damien, a Dan 
rozes miał się szyderczo. 

I to wcale nie był koniec. Wkro tce sza-
tyn zaczął mnie ranic . I to dogłębnie. 

A Damien wciąz  błagał o wybaczenie. 
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Byłam jednak zajęta lizaniem ran zada-
nych przez Dana, z e miałam gdzies  innych. 

Opro cz Crush. 
Kto ra juz  dawno odpus ciła sobie szaty-

na i od tego momentu skutecznie motywo-
wała mnie do odparcia cioso w Dana. 

Był wredny, oschły, zimny. I juz  wyda-
wało mi się, z e straciłam miłos c  do niego, 
ale zawsze podnosił te cholerne okulary i 
psuł wszystko, boles nie przypominając mi, 
z e nie tak łatwo jest się odkochac . 

Jednak zawsze, gdy byłam gotowa 
pierwsza zaatakowac , chłopak robił mi ko-
lejny paskudny z art. 

Farba wypływająca z szafki. 
Farba wystrzeliwana przy otwieraniu 

szafki. 
Zdechła ryba w torbie. 
Niestosowne symbole wykaligrafowane 

na kartkach zeszyto w od łaciny i nauk. 
S mierdzące niespodzianki. 
Jednak kto regos  dnia czara się przelała. 
Przekroczyłam wraz z Crush drzwi 

szkoły. 
- Claire...- zaczął Damien, wyłaniając się 

zza rogu. 
- Daj spoko j- zmęczona kolejną nieprze-

spaną nocą, gestem dłoni pokazałam mu, 
z e ma się przymknąc . 

- Brawo, mała!- pochwaliła mnie rudo-
włosa. 

- Po jdę poprawic  makijaz - rzekłam za-
spana. 

- Okey- us miechnęła się do mnie ciepło i 
dodała:- Ja będę przy swojej szafce. 

- Dobrze, zaraz wracam- skręciłam w 
stronę łazienek. 

- O, Thompson idzie. Jak tam ci, odlud-
ku?- spytał z obojętnos cią. 

- Ah, nawet nie wiesz, jak przyjemnie- 
postanowiłam poudawac  kogos  innego, jak 
to miała w zwyczaju Crush. 

Chłopak był widocznie zdziwiony moją 
radosną reakcją na jego słowa, jednak juz  
się nie odezwał. To z le wro z yło. Przez 
ostatnie trzy miesiące ani raz sobie nie od-
pus cił, by mnie obrazic . Cos  się szykowało. 

Pociągnęłam drzwi i weszłam do s rod-
ka toalety. 

Stanęłam przed lustrem. Wyjęłam z tor-
by uprzednio zarzuconej na ramię minia-
turową kosmetyczkę, a z niej wyciągnęłam 
tusz, puder, cienie oraz mleczko do dema-
kijaz u. Szybkimi i zdecydowanymi rucha-
mi zmyłam resztki z poprzedniego dnia. 
Rano byłam tak zaspana, z e nie potrafiłam 
tego zrobic  dobrze. Nie wyglądałam tra-
gicznie. Nałoz yłam puder kryjący, delikat-
ne błękitne cienie, eyelinerem wykres li-
łam kreski na powiekach, a całos c  dopełni-
łam tuszem tylko na go rnych rzęsach. Ro -
z em wprowadziłam lekkie rumien ce na 
policzkach, a na wargi nałoz yłam niewiel-
ką warstwę transparentnego błyszczyku. 
Blond loki przeczesałam palcami i unio-
słam u nasady, by nadac  im objętos ci. Z 
torby wyjęłam jeszcze białą boskerkę z 
flagą USA, czarną kamizelkę i oryginalnie 
podarte spodnie. Weszłam do kabiny i 
szybko się przebrałam. Na stopy włoz yłam 
czarne martensy i szeroko us miechnęłam 
się do swego odbicia. Nie dam się mu ni-
gdy więcej-pomys lałam i wrzuciłam szyb-
ko ubrania i kosmetyki do torby. Wyszłam 
z łazienki. 

Wszyscy, ale to dosłownie WSZYSCY 
chłopcy na korytarzu się oglądali za mną, z 
czego czerpałam ogromną przyjemnos c . 

Następne lekcje mijały szybko. Na łaci-
nie ostentacyjnie wpatrywałam się w Da-
na. Przeze mnie złamał trzy oło wki. Za-
s miałam się cicho, podczas gdy Watkins 
męczył się, pro bując wbic  uczniom zasady 
i reguły. 

- O co ci chodzi?- spytał Dan. 
- Zalez y, o co pytasz- odparłam. 
- Zmieniłas  się- powiedział cicho. 
- Mys lałam, z e cię to nie obchodzi- 

oznajmiłam chłodno. 
- Bo nie obchodzi. 
- To co cię tak to interesuje?- zapytałam 

z frustracją. 
- To do ciebie nie pasuje. Jestes  inna. 

Nie moz esz byc  taka. 
- To znaczy jaka? Modna? Fajna? Nie-

nudna?- podniosłam głos, ale nauczyciel 
spojrzał na mnie, więc zno w go s ciszyłam. 

- Bycie wrednym i ubranym w czern  to  
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nie twoja bajka. 
- Serio?- oburzyłam się.- Moz e boisz się, 

z e mnie polubisz? 
- Jestes  głupia, ciebie nie da się lubic . Po 

prostu to ja tu robię za tego fajnego, a ty 
juz  zawsze pozostaniesz nudną, dziwną 
Claire- odparł wystarczająco arogancko, 
bym zdzieliła go w twarz i ze złos cią wy-
szła z klasy wraz z dzwonkiem. 

Tego dnia byłam okropnie ws ciekła na 
Dana. Miałam ochotę wyrwac  mu te jego 
piękne oczy i... Dotknąc  tych włoso w, a po-
tem go pocałowac  i miec  innych gdzies . 

Tak, mo j przypadek beznadziejnego za-
kochania był... No co z , beznadziejny. 

Kolejnego dnia weszłam do szkoły 
zno w z Crush. Spacerkiem skierowałam 
się do łazienki. Rudowłosej bardzo podo-
bała się moja metamorfoza. I to mi wystar-
czyło, by kontynuowac  przemianę. Jednak 
nadal nie przesadzałam. 

Nagle dostałam jakąs  wiadomos c . Wyję-
łam telefon z kieszonki torby. Odblokowa-
łam ekran i odtworzyłam. Był to jakis  film. 
I to dos c  długi. Zobaczyłam siebie. Stałam 
przy lustrze i cos  do siebie mo wiłam. 

- A ta Crush? Jej imię brzmi tak, jakby 
ktos  ją spłodził jako wpadkę- mo j głos był 
zniekształcony. Moz e dlatego, z e nie był to 
mo j głos, choc  bardzo podobny. Ja w z yciu 
czegos  takiego nie powiedziałam! 

Na filmie obraz ałam wszystkich znajo-
mych z rocznika. Ale to nie byłam ja! 

Szybko wrzuciłam wszystko do torby i 
wybiegłam z łazienki. Wszyscy dookoła 
mieli telefony w dłoni i zapewne oglądali 
film, kto ry ktos  rozesłał. Po kilku minutach 
sto kilkanas cie par oczu wpatrywało się 
we mnie ze złos cią, smutkiem i z chłodem. 

Crush wyłoniła się z tłumu. 
- Wpadka? Za to mnie uwaz asz? Nie są-

dziłam, z e jestes  taka. Jak się myliłam. 
Była jedna osoba, kto rej nie obraziłam 

w tym filmie. I byłam pewna, z e to ona jest 
za niego odpowiedzialna. 

Dan stał z tyłu z ogromnym us miechem 
triumfu na ustach. Machał telefonem i miał 
minę zwycięzcy. W kon cu to on wygrał. 

Rozpłakałam się i wybiegłam ze szkoły, 
choc  lekcje dopiero miały się zacząc . 

Przez następne trzy dni zupełnie olewa-
łam szkołę. Wagarowanie mogłoby się od-
bic  na moim s wiadectwie. 

Ale niewiele tak naprawdę jeszcze mnie 
obchodziło. 

Straciłam przyjacio ł. 
Rodzina dowiedziała się o tym filmiku 

od Carmen, mojej młodszej o rok kuzynki. 
Szczerze mo wiąc, gdyby mogli, wykopali-
by mnie z domu. Ale, z e prawie w ogo le w 
nim nie bywałam, nie było takiej potrzeby. 
Wracałam na noc, a rano zabierałam tro-
chę jedzenia i wymykałam się, by wro cic  
po z no i następnego dnia zno w się wy-
mknąc . Przyzwyczaiłam się do takiej ro-
dziny, gdzie wszyscy interesują się tylko 
opinią z zewnątrz i tak naprawdę to tylko 
toksyczne powiązanie genetyczne kilkuna-
stu oso b. Mama w ogo le się do mnie nie 
odzywała, gdy w nocy widziała mnie w ko-
rytarzu. Tata mnie unikał, a Chloe  było 
wszystko jedno, zawsze miała mnie gdzies . 
Taki los rodzinnego wyrzutka... 

W piątek spacerowałam po zupełnie 
opustoszałym parku. Pogoda wyglądała, 
jakby zaraz miało lunąc  deszczem i nie 
przestac  przynajmniej do następnego dnia. 
Zaniepokoiło mnie to. 

Usiadłam na ławce przy fontannie. 
Nie miałam najmniejszej ochoty na re-

trospekcję całego swego z ycia. Wyciągnę-
łam z plecaczka małą fiolkę pełną małych 
tabletek na bo l głowy. 

"Czas to zakon czyc ", pomys lałam i jed-
nym haustem połknęłam wszystkie. 

 

DOKOŃCZENIE W NASTĘPNYM 
NUMERZE 

 
Katarzyna Kukułka 
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3 kwietnia 2014r uczennice naszej 
szkoły Wiktoria Wiatrowska i Mag-

dalena Chandze uczestniczyły 
w konkursie języka angielskiego 

„Challenge” w Jabłonce. Gimnazjalist-
ki zajęły III miejsce, a opiekunem by-

ła p. Gabriela Bałek. 

W 
 dniu 3 kwietnia 
2014r na obiekcie 
sportowym ORLIK 
w Czarnym Dunajcu 

odbyły się zawody w piłce nożnej 
dziewcząt i chłopców z gimnazjów 
naszego regionu.  
W rozgrywkach uczestniczyły po 
cztery druz yny, kaz da druz yna liczy-
ła około 10 zawodniko w. Pogoda 
nam dopisała, jedynym minusem by-
ły lekkie porywy wiatru. Nawierzch-
nia była bardzo dobrze przygotowa-
na. Piłkarze grali z wielkim zacię-
ciem, niestety zdarzały się faule i 
mamy zastrzez enia do sędziego.   
Skład naszych druz yn: 
 
Dziewczęta zdobyły II miejsce: 

 Mariola Spankowska,  
 Halina Masny 
 Monika Łacek 
 Anita Turaj 
 Weronika Owsianka 

 Katarzyna Pardoł 
 Katarzyna Gonciarczyk 
 Karolina Wilczek 
 Sylwia Piekielnicka 
 Klaudia  Jamborska 

Opiekun; p. Krzysztof Udziela 
 
Chłopcy zajęli I miejsce i awanso-
wali  do dalszych rozgrywek: 

 Krystian Żuchowski 
 Andrzej Fatla 
 Marcin Kocańda 
 Marcin Podczerwiński 
 Kamil Wilczek 
 Dawid Strączek 
 Filip Polaczek 
 Franek Kapuściarz 
 Maciej Marusarz 
 Jakub Chowaniec 

Opiekun; p. Adam Chlebek 
 

Przygotowały: Mariola Spankowska i 
Halinka Masny kl. II b 
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Wreszcie nastąpiła oczekiwana wiosna, a 

wraz z nią możliwość aktywności fizycznej 

na świeżym powietrzu. Nastąpił czas na rol-

ki, jazdę rowerową, bieganie, fitness na świe-

żym powietrzu oraz wiele więcej. Aktywność 

fizyczna jest niezbędnym elementem zdro-

wego odżywiania. Każdy zapewne chce być 

wysportowany i szczupły. Początkowo na 

pewno będzie ciężko dojść do formy po zi-

mie, ale po aktywnych treningach nie będzie 

to stanowić problemu. W naszej okolicy są 

doskonałe warunki na jazdę na rowerze lub 

na bieganie. Mamy wiele ścieżek polnych 

oraz tras do lasu. Myślę, że każdy z nas znaj-

dzie coś dla siebie :) 
 

Przygotowała: 

Weronika Owsianka  

 

 

 

 

Muzyka to wspaniały sposób na oderwa-

nie się od rzeczywistości. Potrafi pocie-

szyć, ale i przypomnieć wspaniałe chwile 

życia. Istnieje wiele gatunków muzyki, 

m.in.: rock, metal, reggae, pop, jazz, he-

avy metal, country, r&b, hip-hop, rap i 

wiele innym. Osobiście słucham muzyki 

reggae. Jest ona jednocześnie spokojna i 

niezwykle rytmiczna. „Królem” reggae 

jest Bob Marley. Gatunek ten często nie-

zbyt dobrze się nam kojarzy, są to jednak 

błędne poglądy. Moimi ulubionymi wy-

konawcami są: 

Bob Marley- utwory: One Love, This Is 

Love, Sunshine Reggae I inne, 

Alborosie- Kingston Town, No Coca, Is 

Dis Love 

Cała Góra Barwinków- Woman, Sensi-

milla, Trace Czas, 24, Rudi, 

Ziggy Marley- A Lifetime, Black Cat, 

Love Is My Religion, Beach In Ha-

wai… oraz wielu innych wykonaw-

ców.  

Przygotowała: 

Weronika Owsianka 

Międzynarodowy Dzień Teatru 
27 marca w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. 

Uczniowie gimnazjum z klasy 2a przygotowali prezentację i przedstawienie. Prezentacja 

multimedialna dotyczyła historii powstawania teatru. Uczestnicy przedstawili fragment 

„Skąpca”. Obsada: 

Harpagon- Hubert Marduła, 

Kleant- Jakub Chowaniec, 

Eliza- Weronika Owsianka, 

Marianna- Natalia Cikowska, 

Frozyna- Katarzyn Gonciarczyk, 

Strzałka- Katarzyna Pardoł, 

Anzelm- Bartłomiej Bąk, 

Jakub, prowadzący- Jakub Sanek. 

Przedstawienie było bardzo ciekawe i zabawne, a prezentacja w sposób łatwy i zrozumiały 

ukazały początki teatru. Całą uroczystość nadzorowała Pani Agata Hołyst.   

Przygotowała: 

Weronika Owsianka 
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 W klasie I liceum i klasie I i II technikum uczniowie będą się uczyli obowiązkowo 

przedmiotów ogólnokształcących ujętych w podstawie programowej w zakresie podstawo-

wym (z wyjątkiem j. polskiego, j. obcego nowożytnego, j. mniejszości narodowej, etnicznej 

i j. regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego, które będą obowiązkowe przez ca-

ły okres edukacji). Później przedmioty rozszerzone+ uzupełniające+ język polski, języki 

obce, matematyka, wychowanie fizyczne. 

  Przedmioty obowiązkowe w całym okresie kształcenia: język polski, języki obce 

nowożytne, matematyka, wychowanie fizyczne 

 Kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno– przyrodni-

czych+ przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo 

 Kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych+ przedmiot 

uzupełniający: przyroda 

 Zajęcia artystyczne– dostosowane do zainteresowań uczniów do wyboru przez ucznia 

z oferty proponowanej przez szkołę (stworzenie możliwości publicznego prezentowa-

nia efektów pracy uczniów) 

 Przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce 

 Inny przedmiot uzupełniający ustalony przez szkołę 

  

 Liceum ogólnokształcące 

 

 Uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów spośród proponowanych przez szkołę ujętych 

w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych 

przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia. 

 Uczeń z oddziału, w którym nie jest realizowana w zakresie rozszerzonym historia, 

obowiązany jest realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. 

 Uczeń z oddziału, w którym nie jest realizowany w zakresie rozszerzonym jeden z 

następujących przedmiotów: biologia, geografia, fizyka, chemia obowiązany jest realizo-

wać dodatkowo przedmiot uzupełniający przyroda. 

 

Technikum 

 

 Uczeń technikum wybiera 2 przedmioty spośród proponowanych przez szkołę ujętych 

w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, związanych z kształceniem w określo-

nym zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być: biologia, geografia, fizyka, chemia 

lub matematyka. 

 Uczeń technikum, niezależnie od wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym, bę-

dzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, z wyjątkiem 

przypadków gdy realizuje przedmiot historia, a drugim wybranym przedmiotem będzie: 

 matematyka– wówczas realizuje przyrodę 

 jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka– wtedy przedmiotem 

uzupełniającym powinna być ekonomia w praktyce. 

 

         Oprac. Monika Czapla 
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 Egzaminy zbliżają się wielkimi krokami, dlatego, jak co roku przypominamy pewne 

zasady.  

 Najpierw pamiętamy o odpowiednim ubiorze. Dziewczyny zakładają odpowiedniej 

długości spódnicę w kolorze ciemnym, białą bluzkę, marynarkę lub sweter. Nie wypada za-

łożyć spódnicy mini, b. długiej, falbaniastej i z nadrukiem, to nie jest strój na egzamin! Pa-

nowie maja mniejszy problem, bo zakładają białą koszulę, ciemne spodnie, marynarkę lub 

sweter, krawat nie jest wymagający, ale elegancko wygląda. I do panów uwaga, spodnie 

dżinsowe to nie jest strój galowy! 

 Każdy gimnazjalista przed wejściem do sali musi okazać legitymację, zatem sprawdź-

cie, czy  ją posiadacie. Jak już wejdziecie do sali, sprawdźcie kod umieszczony na ławce- 

rzadko, ale zdarzają się  pomyłki. Pamiętajcie o zabraniu przyborów do pisania– czarny dłu-

gopis lub pióro oraz przyrządy do rysowania. Dobrze jest zabrać ze  sobą chusteczki higie-

niczne. Osoby stale zażywające leki muszą wcześniej ten fakt zgłosić dyrekcji szkoły.  Po 

otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego musicie sprawdzić kompletność, przeczytać instruk-

cję, zapisać kod oraz nakleić w odpowiednim miejscu naklejkę.  

 Egzaminy trwają trzy dni. W pierwszym dniu piszecie przedmioty humanistyczne, 

czyli historię i wos, a po przerwie język polski. W drugim dniu rozwiązujecie zadania z 

przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Trzeci dzień przeznaczono na język obcy no-

wożytny, u nas to będzie język angielski i niemiecki. Codziennie egzamin rozpoczynacie 

o godzinie 900  - część pierwsza, 1100  część druga. W trzecim dniu o 900  piszecie język obcy 

poziom podstawowy, a o 1100  rozszerzony. 

 

          Monika Czapla 
  

 

 

 

 

 

 

 WIKTORIA WIATROWSKA- laureat wojewódzkiego etapu Małopolskiego Konkursu Geograficz-

nego 

 DAWID SKÓBEL- finalista wojewódzkiego etapu Małopolskiego Konkursu Geograficznego 

 

 WIKTORIA WIATROWSKA, MAGDALENA CHANDZE- III miejsce  w konkursie języka an-

gielskiego „Chellenge” w Jabłonce. 
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 Konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku w Obiektywie i na Obrazie” nadal trwa– 

termin oddania prac mija 15 maja. 

 Na początku czerwca zorganizujemy Dzień Europejski. Po świętach  ogłoszone za-

gadnienia do przygotowania:).  

 Gazetka ścienna dla Was nadal święci pustkami! Zachęcamy do jej zapełniania:) 

 Czekamy na zgłaszanie pomysłów na Festyn Rodzinny w czerwcu! 

 Od 15 maja rusza rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, warto przemyśleć wybór 

szkoły, ale nie czekajcie z podaniem do ostatniej chwili! 
 


