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Q

Nadchodzi jesień co oznacza, częste deszcze, wiatry, które mogą skutkować na-
szymi przeziębieniami.  W tym okresie jak i w całym roku należy zastosować 
zdrową dietę, aby uodpornić i wzmocnić nasz organizm. Trzeba jednak pamiętać 
także o aktywności fizycznej, może polegać ona, np. na regularnych spacerach, 
dla bardziej zaawansowanych na systematycznym bieganiu lub uprawianiu ja-
kiegokolwiek sportu.  

.Odpowiednimi produktami na jesień 
są: 
1. Cytrusy, np. cytryna, pomaran cża, 

grejpfrut – te owoce żawierają duż o 
witaminy C, kto ra chroni i ocżysżcża 
nasż organiżm ż żarażko w, żapobie-
gając prży tym prżeżiębieniom. 

2. Orżechy, np. orżechy laskowe, wło-
skie, żiemne, orżechy nerkowca – ża-
warty jest w nich potas i magneż, 
kto ry poprawia wżrok. 

3. Warżywa jesienne, np. kalafior, bro-
kuł, dynia, cżosnek, fasola, kukury-
dża, seler, pomidor- są one bogate w 

potas. 
4. Jabłka-należ y spoż ywac  pod każ dą 

postacią. Zawierają niewiele kalorii, a 
poprawiają trawienie i mają duż o wi-
tamin. 

5. Grżyby- kto re moż na spoż ywac  w 
postaci farsżu, żup, soso w. Są mało-
kalorycżne i żawierają duż o błonnika 
i białka. 

Produkty, które należy omijać, to : 
1.  Ostre potrawy – mogą podraż nic  na-

sże płuca, kto re w okresie jesienno-
żimowym są wraż liwe. 

2. Warżywa letnie 

Gabrysia Szaflarska 



Geneza powstania i obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej 

Dżien  Edukacji Narodowej potocżnie żwa-
ny Dniem Naucżyciela jest polskim s wię-
tem pan stwowym os wiaty i sżkolnictwa. 
Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. 
na mocy ustawy — Karta praw i obowiąż-
ko w naucżyciela (Dż. U. ż 1972 r. Nr 16, 
poż. 114) pod nażwą Dnia Naucżyciela, a 
następnie w 1982 r. prżemianowane na 
Dżien  Edukacji Narodowej (Dż. U. ż 1982 r. 
Nr 3, poż. 19 ż po ż niejsżymi  żmianami). 

S więto to upamiętnia powstanie Komisji 
Edukacji Narodowej, kto ra była pierw-
sżym ministerstwem os wiaty publicżnej w 
Polsce. Komisja ta żostała powołana ż ini-
cjatywy kro la polskiego Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego na mocy uchwały Sej-
mu Rożbiorowego ż dnia 14 paż dżiernika 
1773 r. 

Zgodnie z zapisami ustawy dzień ten 
jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych 
dla wszystkich pracowników oświaty:  
„W dniu rocżnicy utworżenia Komisji Edu-
kacji Narodowej, 14 paż dżiernika każ dego 
roku, obchodżony będżie Dżien  Edukacji 
Narodowej. Dżien  ten użnaje się ża s więto 
wsżystkich pracowniko w os wiaty i jest 
wolny od żajęc  lekcyjnych.”  
Ocżywis cie, ż tego powodu jest to s więto 
lubiane nie tylko prżeż naucżycieli, ale 
ro wnież  prżeż ucżnio w :) 

Tradycyjnie w ramach podżiękowania na-
ucżycielom ża ich trud włoż ony w eduka-
cję i wychowanie ucżniowie składają im 
podżiękowania i ż ycżenia oraż cżęsto ob-
darowują symbolicżnymi preżenta-
mi  (kwiatami lub słodycżami). Cżęsto ż tej 
okażji prżygotowywane są ro wnież  spe-
cjalne występy artystycżne ucżnio w.                 
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Jako że niedawno rozpoczęła się jesień, w tym numerze przedstawię przepis na 
pyszne naleśniki z jabłkami i orzechami włoskimi, które nadają się idealnie na 
jesienny obiad lub deser czy chociażby podwieczorek.  

Ilość porcji: 6 
Składniki: 
 1 sżklanka mąki 
 2 sżklanki mleka 
 1 jajko 
 1 sżcżypta soli 
 1 kg jabłek 
 50 g rodżynek 
 1 opakowanie cukru waniliowego 
 50 g orżecho w włoskich 
Opcjonalnie do dekoracji: 
 sko rka otarta ż pomaran cży 
 polewa cżekoladowa 
Sposób przygotowania: 
 Jabłka obierż, usun  gniażda nasienne, 

pokro j na kawałki. 
 Jabłka wsyp do garnka, podlej nie-

wielką ilos cią wody i dus  na małym 
ogniu aż  jabłka się rożgotują. 

 Dodaj cukier waniliowy i w rażie po-
trżeby dosło dż .  

 Wymiesżaj ż rodżynkami i orżecha-
mi. 

 Z mąki, mleka, jajka i sżcżypty soli 
(moż na 0,5 sżklanki mleka żastąpic  
wodą niegażowaną mineralną) żro b 
ciasto nales nikowe. 

 Ciasto odstaw na 15 minut. Po tym 
cżasie usmaż  nales niki. 

 Każ dy nales nik posmaruj farsżem , 
żawijaj w rulonik i polej polewą cże-
koladową, posyp sko rką pomaran -
cżową. 

 
Smacznego! Julia Wiatrowska 

Źródło: www.winiary.pl 
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Zdrowa żywność i ekologiczny styl życia to nowy trend, który wkracza do wielu 
domów. Przychodzi moda na nową, rewolucyjną dietę, która zapewni świetną 
figurę i długie życie. Coraz więcej z nas przywiązuje wagę do właściwego odży-
wiania się. W dużych miastach mnożą się bazarki, sklepy z żywnością ekologicz-
ną i restauracje slow-foodowe. Dodatkowo, rosnącą popularnością cieszą się za-
jęcia zorganizowane i regularne korzystanie z siłowni. Niewątpliwie współcze-
sne społeczeństwo ma coraz większą wiedzę na temat zdrowego odżywiania, za-

„Zdrowe odżywianie- moda czy konieczność?” 

Zasady zdrowego żywienia: 
 
1.Dbaj o ro ż norodnos c  spoż ywanych pro-
dukto w. 
2. Strżeż  się nadwagi i otyłos ci, nie żapo-
minaj o codżiennej aktywnos ci fiżycżnej. 
3. Produkty żboż owe powinny byc  dla Cie-
bie gło wnym ż ro dłem energii (kalorii). 
4.  Spoż ywaj codżiennie co najmniej dwie 
duż e sżklanki mleka. Mleko moż na żastą-
pic  jogurtem, kefirem, a cżęs ciowo takż e 
serem. 
5. Mięso spoż ywaj ż umiarem. 
6.Spoż ywaj codżiennie duż o warżyw i 
owoco w. 
7.Ogranicżaj spoż ycie tłusżcżo w, w sżcże-
go lnos ci żwierżęcych, a takż e produkto w 
żawierających duż o cholesterolu i iżomery 
trans nienasyconych kwaso w tłusżcżo-
wych. 
8.Zachowaj umiar w spoż yciu cukru i sło-
dycży. 
9.Ogranicżaj spoż ycie soli. 
10. Pij wystarcżającą ilos c  wody. 
Z eby żdrowo się odż ywiac , trżeba się do-

stosowac  do kilku bardżo waż nych żale-
cen . Najważniejszą zasadą jest regular-
ność posiłków. Wypadałoby spoż ywac  
dżiennie od cżterech do pięciu posiłko w, 
beż jedżenia międży posiłkami. Warto 
ogranicżac  spoż ywanie ż ywnos ci ż dodat-
kami sżtucżnych barwniko w i konserwan-
to w, kto re są dodawane już  od kilkunastu 
lat. Trżeba unikac  ro wnież  duż ej ilos ci cho-
lesterolu, kto ry żwięksża krżepliwos c  
krwi. Spoż ycie tłusżcży powinno byc  jak 
najmniejsże, gdyż  duż e ilos ci bardżo nie-
korżystnie wpływają na żdrowie.  
Rola witamin: 
Witaminy są nieżbędne do ż ycia i codżien-
nego funkcjonowania. . Umoż liwiają odpo-
wiedni wżrost, aktywnos c  ż yciową i dobre 
samopocżucie. Organiżm cżerpie witaminy 
gło wnie ż poż ywienia, ponieważ  sam nie 
jest w stanie ich wytwarżac  . S wież e wa-
rżywa i owoce są najlepsżym ż ro dłem wi-
tamin.  

                                                               Ela Zych 



 O kartkówce z historii zapowiedzianej tydzień wcześniej dowiadujesz się 
dopiero wtedy, kiedy przychodzisz do szkoły? 

 Wypracowanie z polskiego zaczynasz pisać w czwartek wieczorem, a mu-
sisz je oddać w piątek? 

 Nie nauczyłeś się wszystkiego na sprawdzian, bo zasnąłeś nad książką, by-
łeś zmęczony? 

 
Jes li na powyż sże pytania odpowiedżiałes  twierdżąco, najprawdopodobniej masż pro-
blem ż organiżacją cżasu. Wpływa to w bardżo duż ym stopniu na naukę,  ponieważ  
żorganiżowany dżien  żapewnia skutecżne ucżenie się, a takż e pożwala wygospodaro-
wac  cżas na odpocżynek i prżyjemnos ci.  

1. POWIEŚ W SWOIM POKOJU DUŻY KALEN-
DARZ 
Zapisuj w nim daty sprawdżiano w i kartko wek, a takż e ter-
miny oddania waż nych wypracowan , wykonania ro ż nych 
żadan . A wiesż dlacżego? Cżęsto jest tak, ż e sami nie umie-
my się we wsżystkim żnależ c . Naucżyciele co chwilę cos  ża-
dają i żapowiadają testy. Naprawdę trudno się cżasami po-
łapac ! Jes li żapisżesż te wsżystkie te waż ne wydarżenia w 

2. KORZYSTAJ ZE SWOJEGO KALENDA-
RZA! 
Samo powiesżenie kalendarża w pokoju nie wystar-
cży ani nawet to, ż e żapisżesż w nim ro ż ne terminy. 
Najważ niejsża rżecż: musisż do niego żajrżec ! Najle-
piej, abys  podżielił sobie cżas na okres lone cżynno-
s ci. Nie osżukuj się, ż e na naukę do testu ż historii 
wystarcży Ci jeden wiecżo r. Materiał podżiel na kil-
ka dni, a ostatni dżien  prżed sprawdżianem żostaw 
na powto rżenie wiadomos ci. Dżięki temu lepiej 

3. RÓB SOBIE PRZERWY 
Nie żakładaj, ż e prżeż cżtery godżiny beż prżerw bę-
dżiesż mo gł się ucżyc . Po godżinie Two j organiżm będżie 
domagał się odpocżynku, po dwo ch będżie miał dos c , a 
po trżech już  odmo wi posłusżen stwa. Podcżas nauki żro b 
sobie prżerwę na prżekąsżenie cżegos , porusżanie się itp. 
Bo tak to żmarnujesż dżien  na żamartwianie się, ż e nie 
masż siły, cżasu i wsżystkiego jest ża duż o. Jes li żrobisż 
według żalecenia, Two j mo żg odpocżnie i że żdwojoną 
energią pożwoli Ci lepiej żapamiętac  fakty. 



4. NAJPIERW ZRÓB PRACĘ DOMOWĄ 
Dopiero po ż niej pożwo l sobie na prżyjemnos ci, kto re mają 
cechę wydłuż ania się w nieskon cżonos c . Moż e się okażac , ż e 
jes li żabierżemy się ża nie prżed odrabianiem prac domo-
wych, nie starcży nam  cżasu.  

5. NIE REZYGNUJ Z PRZYJEMNOŚCI 
Za dobrże wykonane żadania nagradżaj się. Jes li masż w żamiarże 
cały cżas pos więcic  na naukę, pracujesż beż żaangaż owania, ż po-
cżuciem winy i krżywdy, ż e nie moż emy pożwolic  sobie na cos  
prżyjemnego. Dlatego żro b sobie prżerwę, spotkaj ż prżyjacio łmi 
cży cos  w tym stylu. Wtedy będżiesż miał więcej motywacji do dal-
sżej nauki. 

7. PROŚ O POMOC, GDY WIESZ, ŻE SOBIE NIE PORA-
DZISZ 
Nie wstydż  się mo wic  rodżicom, naucżycielom i prżyjaciołom, ż e cże-
gos  nie rożumiesż. Osżcżędżisż mno stwo cżasu, gdy starsża siostra 
lub kolega wyjas ni Ci, jak wykonac  trudne żadanie. Prżecież  nie każ dy 

6. NIE MARNUJ CZASU NA LEKCJACH 
To ż nich powinienes  wynosic  więksżos c  waż nych wiadomos ci, 
ale ż eby to żrobic , trżeba po prostu uważ ac ! Nie żapamiętasż  
nic o staroż ytnym Rżymie, jes li prżeż całą lekcję będżiesż pisac  
lis ciki do koleż anki. Gdy naucżyciel pod koniec lekcji daje cżas 
na wykonanie żadania domowego, żro b je. Po powrocie do do-

Julia Wiatrowska 



-Z yjesż- powiedżiał ktos  stanowcżo ża głos no. 
Wykrżtusiłam resżtę wody i mruganiem po-
żbyłam się płynu ż ocżu. W płucach cos  mnie 
żakłuło. Jęknęłam.                    -Aał -dłonią do-
tknęłam piekącej rany na cżole. Otworżyłam 
ocży, a nade mną ujrżałam Jaya. Grżywka mu 
opadła i patrżył mi w ocży. Jego żłote tęcżo wki 
błysżcżały i obijała się w nich moja sina twarż 
ż małym rożcięciem na cżole.                                                
- Spokojnie. Oddychaj powoli. Mogą cię bolec  
płuca - rżekł kojącym głosem. Bylis my sami.  
W białym pomiesżcżeniu, kto re było pokojem 
pracowniko w. - A gdżie ratownik? - żapytałam 
słabym głosem.                                                            
-Wyciągnął cię ż wody. A prżed chwilą posżedł 
nad basen, a ja mam się tobą żaopiekowac  -
odrżekł ciepło.                                                       - 
Cudownie -mruknęłam, pro bując się podnies c . 
-Ja już  po jdę do swojego...                                            
-Nie, nie, nie. Nigdżie stąd nie idżiesż -pokręcił 
głową Jay.                                                                          
-Chcę do domu -odparłam ż uporem.                      
-Miesżkasż pewnie daleko stąd. Nie wypusżcżę 
cię nigdżie beż opieki -ż ro wnym żdecydowa-
niem orżekł chłopak.                                                   
-Miesżkam tu -cicho powiedżiałam.                      
-Doprawdy? -żdżiwił się brunet.                               
-Tak.                                                                                 
-A jak masż na nażwisko? -żapytał.                           
-Aria... Re... Rebel -wyjąkałam cicho. Zaraż się 
żacżnie. A jednak. Nic.                                                  
-Skoro tak, to żaprowadżę cię prosto do wa-
sżego miesżkania -odpowiedżiał tym samym 
głosem. Nie żająknął się, nie żmienił się wyraż 
jego twarży, ton nie uległ żmianie. Nadal lekko 
się us miechał.                                                                 
-Prowadż  -ożnajmiłam, ruchem dłoni wskażu-
jąc na drżwi. Jakbym sama nie umiała wejs c  do 
windy trży metry od wyjs cia ż pokoju persone-
lu, wsiąs c  do windy, kto ra otworżyłaby się 
prosto w miesżkaniu rodżico w i pocżłapac  do 
swojego pokoju.                                                              
-I tak sżedłem do wasżego penthouse'u. Two j 
ojciec prosił, abym naprawił kran -mo wił, gdy 
wsiadalis my do windy.                                              
-Aha-skwitowałam ż niechęcią. Prżecież  nie 
miałam ochoty rożmawiac  ż kims , komu się 
wydaje, ż e moż na mną rżądżic . Gdy tylko 
drżwi windy rożsunęły się, sżybkim krokiem 
skierowałam się do swojego pokoju, by się 

prżebrac . Nadal miałam na sobie TYLKO stro j 
kąpielowy i ręcżnik, kto rym chłopak mnie owi-
nął. Sżybko wysusżyłam się w łażience i wy-
grżebałam ż sżafki dż insowe spodenki i żwy-
cżajną kosżulkę na ramiącżkach. Rożcżesałam 
włosy, a następnie splotłam je w luż ny war-
kocż i ułoż yłam go po prawej stronie. Wżięłam 
do ręki telefon i posżłam powoli do kuchni. W 
sżafce pod żlewem siedżiał Jay i majstrował 
prży rurach. Kompletnie go żignorowałam, 
sżybko nalałam sobie lemoniady i wżięłam 
jogurt naturalny, po cżym żasiadłam na krże-
s le prży stole. Nadal okropnie bolały mnie płu-
ca i każ dy oddech sprawiał mi bo l, ale już  po 
kilku minutach żacżęłam żgrabnie go ignoro-
wac .                                                                                 
-Jestes  Rebel? -żapytał ni ż tego, ni ż owego 
Jay.                                                                                      
-Hę? -nieżbyt inteligentnie odpowiedżiałam 
pytaniem.                                                                      
-No wiesż, buntownicżką. Rebel cżyli buntow-
nik -odparł chłopak.                                                   
-A co ci do tego? -warknęłam.                                    
-Cżyli jestes  -sam sobie odpowiedżiał.                 
-Moż e jestem. Moż e nie -bawiłam się łyż ecżką. 
-No jasne. Z ałosna dżiewcżynka, kto ra w alko-
holu i dobrej żabawie ż nadżianymi prżyjacio ł-
mi żnajduje pociesżenie, bo jej rodżice mają ją 
gdżies  -burknął, podnosżąc się.                                 
-Dla twojej wiadomos ci mam tylko dwo jkę 
prżyjacio ł -odgryżłam się. Włas ciwie nigdy nie 
żastanawiałam się nad sytuacją materialną 
Ethana i Ericki. Oboje dobrże się ubierali i by-
najmniej nie byli beż grosża.                                        
-A poża tym, kocham swoich rodżico w, a oni 
mnie -dodałam.                                                                
-To po co ta oschłos c ? -żapytał.                                     
-Bo lubię -wżrusżyłam ramionami.                       
-Jak wolisż. Ale tym moż esż żranic  wiele oso b. 
-Na prżykład ciebie? -spytałam.                             
-Moż e -dolną wargę lekko wydął lekko.                   
-Dla twojej wiadomos ci, -wstałam ż krżesła i 
podesżłam do bruneta-raż prżestałam byc  
oschła. Wtedy Jays popełnił samobo jstwo. Bę-
dę taką suką, jaką chcę byc . Mam gdżies  twoje 
cholerne żdanie, więc oddeleguj się stąd, bo 
nie ręcżę ża siebie -syknęłam,  



żaciskając pięs ci.                                                    
-Naprawię kran i żnikam -odrżekł cicho.            
-Dżiękuję -powiedżiałam i wysżłam ż kuchni. 
Płuca boles nie protestowały, ale mo żg robił 
swoje. Napad paniki był nieodłącżnym dodat-
kiem do smutku i cżarnych mys li. Wdychałam 
gwałtownymi haustami powietrże i pro bowa-
łam usiąs c . Niestety, upadłam na podłogę i ża-
cżęłam drż ec .                                                                     
-O mo j Boż e! -wrżasnął Jay, stojąc w drżwiach 
salonu. Sżybko podbiegł do mnie chwycił mnie 
ża ramiona.                                                                      
-Aria? Z yjesż? -spytał.                                                 
-Nie, idioto -warknęłam sarkastycżnie.                
-Dlacżego tak się stało? -żapytał prżestrasżo-
ny.                                                                                        
-Napady paniki. Od s mierci Jasona cżęsto je 
mam -wyjas niłam, trżęsąc się.                                 
-Jeżu... -westchnął prżestrasżony chłopak.         
-To nic takiego. Pomoż esż mi dojs c  do ło ż ka? -
spytałam.                                                                       
-Jasne -sżybkimi ruchami wstał i pomo gł to 
żrobic  i mnie. Pociągnął moją beżwładną rękę 
na swoje ramię i powlo kł prżeż korytarż. Sżyb-
ko żnależ lis my się prżed drżwiami mojego ma-
łego kro lestwa.                                                            
-To tu? -żapytał Jay.                                                       
-Tak -skinęłam lekko głową. Chłopak wolną 
ręką otworżył drżwi i wprowadżił mnie do 
pokoju. Pomo gł trafic  mi do ło ż ka i okrył koł-
drą. Brunet pocżął rożglądac  się po pokoju. 
Cały był w moich malowidłach, rysunkach, 
sżkicach.                                                                              
-Ty to rysowałas ? - wskażał na obraż prżed-
stawiający pegaża.                                                         
-Mhm -pokiwałam głową. Powoli odżyskiwa-
łam cżucie w rękach. S cisnęłam palce dla pew-
nos ci.                                                                                    
-Już  -rżekłam, prżerywając milcżenie.                     
-Co, już ? -żapytał chłopak, odwracając się w 
moją stronę.                                                                      
-Odżyskuję cżucie.                                                             
-Mam is c ? -żadał to pytanie i położ ył dłon  na 
framudże drżwi.                                                              
-Taa -kiwnęłam głową i otworżyłam sżerżej 
ocży. Swoją drogą, dżiwnie musiało to wyglą-
dac . -Podżiękuj ratownikowi. Ocalił jedną nie-
potrżebną dusżę.                                                              
-Swoim żachowaniem kiedys  kogos  żranisż tak 
mocno, ż e go stracisż -powiedżiał na wychod-
nym. Podniosłam się, by cos  mu powiedżiec  
jesżcże, ale tylko westchnęłam i opadłam na 
podusżki. Chwyciłam telefon ż sżafki nocnej i 

wystukałam numer Ericki.                                           
-Halo? -odeżwał się żdenerwowany głos dżiewcży-
ny.                                                                                                  
-Erica...                                                                                        
-Ty ż yjesż! -krżyknęła ż ulgą w głosie. Kiedy ten 
chłopak cię wynio sł...                                                             
-Prżyjdż  do mnie -prżerwałam jej. Jestem u siebie -
dodałam.                                                                                      
-Będę ża minutę.-odparła i słysżałam, jak już  bie-
gła, pewnie do windy, nim się rożłącżyła. Dokład-
nie po minucie i dwudżiestu sekundach dżiewcży-
na wpadła do mojego pokoju.                                                                     
-Z yję, nie bo j. Tak łatwo się mnie nie pożbędżiesż -
us miechnęłam się sżeroko i podniosłam na łok-
ciach.                                                                                          
-To moja wina! -żałkała Erica, dotykając rany na 
moim cżole. Dopiero wtedy pocżułam piecżenie i 
żorientowałam się, ż e nawet jej nie prżemyłam.                                         
-Gdybym cię nie żawołała! Gdybym dała ci spoko j, 
moż e...                                                                                           
-Spokojnie, Erica -prżerwałam dżiewcżynie słowo-
tok.                                                                                                
-Nic mi nie jest. Było się ucżyc  pływania, kiedy ro-
dżice mnie namawiali -żas miałam się. Nic mi nie 
jest.                                                                                               
-Prżeże mnie masż ranę na cżole! -powiedżiała gło-
s niej, cała rożtrżęsiona.                                                         
-Gdyby nie ten Jay... gdyby nie on, włas nie wyławia-
liby twoje ciało ż basenu. Wżdrygnęłam na samą 
mys l o swoim sżarym, a moż e nawet sinożielonym 
ciele, żimnej, mokrej i os liżgłej sko rże.                                     
-Weż  mi nie mo w takich rżecży. Blee-skrżywiłam 
się. Dżiewcżyna wybuchnęła s miechem, ale żaraż 
potem prżestała. Po chwili cos  do mnie dotarło.                                   
-Co miałas  na mys li, mo wiąc "gdyby nie Jay"?-
żapytałam podejrżliwie.                                                            
- Ratownik żasnął. To Jay wskocżył do wody i cię 
wyciągnął -wyjas niła. To dlacżego Jay prżedstawił 
mi to inacżej? Moż e bał się, ż e mogłabym go ża-
skarż yc , toteż  postanowił go kryc . A więc musiał 
żnac  moje nażwisko, jesżcże żanim mnie o nie ża-
pytał. Cżyli był taki sam jak resżta. Bał się mnie. 
Jakbym jesżcże była jakims  żagroż eniem! Mimo ż e 
rodżice naprawdę o mnie dbają, moje żdanie w 
więksżos ci spraw się nie licży. Włas ciwie i tak pra-
wie w ogo le ich nie ma. No prosżę -jesżcże jeden 
powo d, by go nienawidżic . -Hm...- mruknęłam ż 
żastanowieniem Erica wpatrywała się we mnie. 
- Prżyniosę aptecżkę. Ta rana musi żniknąc . Dżis  
idżiemy na poważ ną impreżę i ż adnych niedocią-
gnięc  nie będżie -odeżwała się ż sżerokim us mie-
chem i wstała  



ż ło ż ka, po cżym pognała do mojej łażienki, by 
wro cic  po chwili ż pudełkiem pierwsżej pomo-
cy. Z wprawą je otworżyła i żwinnymi palcami 
błyskawicżnie wygrżebała ż niej wodę utlenio-
ną, gaży, a ż mojej toaletki porwała korektor w 
płynie. Sżybko obmyła ranę wodą i pożwoliła 
rance żakrżepnąc . Następnie ż mistrżowską 

precyżją wykonturowała rożcięcie i żama-
skowała je korektorem. Podała mi lusterko 
i wysżcżerżyła wsżystkie żęby. Spojrżałam 
w swe odbicie. Rany praktycżnie nie było! 
Za to miała okropnie sżary odcien  sko ry-
skutek palenia. A tak poża tym, nic się nie 
żmieniło.  
-Skoro jestes  taką cżarodżiejką, żro b mi 
make-up, kto ry żakryje to cholerne palenie
-rżekłam lekko. 
-Kto cię namo wił do palenia?-żapytała, ni-
by uraż ona, blondynka. 
-Ta sama dżiewcżyna, kto ra żaraż żrobi mi 
nieżiemski makijaż  -żas miałam się. Poważ -
nie, pocżułam się prawie normalnie. Ale 
prawie robi wielką ro ż nicę. Zaraż żrobiło 
mi się żimno w s rodku. 
-No dobra -Erica wżięła się do roboty. Ze-
brała wsżystkie potrżebne prżedmioty i 
żacżęła się bawic . Najpierw dokładnie wy-
myła moją twarż, omijając ranę, potem 
wsmarowała filtr, gdyż  wiedżiała, ż e mam 
bardżo delikatną sko rę. Następnie nałoż y-
ła podkład i wykonturowała kos ci policż-
kowe, poprawiła korektorem jesżcże raż 
ranę i uwidocżniła brwi. Po ż niej żabrała 
się ża jas niutkie smokey eye na moich po-
wiekach, a mascarą podkręciła mi rżęsy. 
Pudrem nadała rumien co w mojej twarży i 
na usta nałoż yła cieniutką warstewkę po-
madki. Ponownie wręcżyła mi lusterko. 
Dokładnie obejrżałam swoją twarż i że 
żdumieniem stwierdżiłam, iż  nie ma ani 
s ladu po niedoskonałos ciach. 
-O jeju, jestes  wielka!-rżekłam uradowana 
że s wietnego wyglądu mojej bużi -Jaka im-
preża?- żapytałam. Mimo ż e powinnam 
miec  ż ałobę, żawsże lubiłam impreży w 
gronie prżyjacio ł. A poża tym, powinnam 
prżestac  obsesyjnie mys lec  o samobo j-
stwie. I tak nie dałabym rady żawiesic  się 
na sżnurże, cięcie się jest cholernie bole-

sne i nieoryginalne, a skakanie w do ł ż wy-
sokich budynko w kojarży mi się ż Jaso-
nem, więc ro wnież  odpada. 
-Matthew robi wielką impreżę w willi oj-
cżyma, tak na cżes c  lata, kto re się żacżyna, 
no i swojego ukon cżenia sżkoły-wżrusżyła 
ramionami.        - A ż e, no bądż  co bądż , je-
stes my nawet lubiane, żaprosił nas-  
us miechnęła się rożradowana. 
Doskonale wiedżiałam, ż e Matt leci na Eri-
cę i ona ro wnież  była tego s wiadoma. Cże-
muż  by nie wykorżystac  takiej okażji? 
Prawdopodobnie najlepsża impreża roku, 
a Erica Crawford miałaby się na niej nie 
pojawic ? Kpina. 
-Impreża nad basenem?-żapytałam lekko. 
-Włas nie -pstryknęła palcami. Badawcżo 
mi się prżyjrżała                                                    
-A ty nie masż ż ałoby?-żapytała. 
-Minął niemal miesiąc. Chyba Aria Rebel 
jest gotowa, by wro cic  do ż ycia, cżyż  nie?-
żas miałam się. Naprawdę miałam ochotę 
porżucic  tamto, co było.  
"Co było, a nie jest, niepisane w rejestr", 
jak żwykła mawiac  moja babcia prżed 
s miercią. Moż e nie była jakos  bardżo ko-
chana i ciepła, ale jej powiedżonka i żłote 
rady żawsże mi pomagały.  
-Ok -wżrusżyła ramionami Erica.–W co się 
ubierasż?- żapytała ż błyskiem w oku. 
Wskocżyłam do garderoby. Wesżłam do 
cżęs ci, w kto rej miałam ubrania nowe, kto -
rych jesżcże nie nosiłam. Sżybko prżegrże-
bałam się do moich ukochanych letnich 
ciusżko w. Choc  cały rok w LA jest gorąco, 
tak naprawdę letnie ubrania nosżę dopie-
ro w wakacje. Sżybko że schludnej sterty 
wyjęłam białą sukienkę w drobne ro ż no-
kolorowe kwiatusżki. 
-Tak. Dobry wybo r -kiwnęła ż użnaniem 
Erica -Rżemykowe sandałki na obcasie? 
-Cżytasż mi w mys lach -rżekłam ż us mie-
chem. 
-A włosy ułoż ę ci w kok że splotami po bo-
kach?-spytała. 
-Mhm... I skręcone pasemka po obu stro-
nach.-dodałam. 
Dżiewcżyna po raż już  nie wiem kto ry  



żmierżyła mnie uważ nym spojrżeniem. 
-Spasłas  się- stwierdżiła wprost. 
-Wiem. Prżytyłam ż 4 kilogramy. Jadłam 
prżeż ostatni miesiąc lody, ciastka i tonę 
innych słodycży, leż ąc w ło ż ku i płacżąc. 
No jednak cos  to żmieniło -wżrusżyłam 
ramionami. 
-I tak wyglądasż fenomenalnie, a moż e na-
wet lepiej, bo masż ksżtałtniejsże ciałko- 
klepnęła mnie w tyłek i żas miała się. 
-No dobra. Teraż ty-wydęłam usta lekko.    
-Co masż w planach? 
-Małą cżarną ż seksownym rożcięciem i 
prżeżrocżystą haftką ż tyłu. No i sżpilki. 
Ro wnież  cżarne -odpowiedżiała                        
-Włosy rożpusżcżone, kaskadą opadające 
na ramiona, lekkie fale -żarecytowała, niby 
ż pamięci. 
-Będżiesż wyglądac  żabo jcżo. Jak żwykle- 
sżturchnęłam ją w ramię ż udawanym ura-
ż eniem.                                                                            
-Nie tak, jak ty -odparła i żrżuciła mnie ż 
ło ż ka. Pisnęłam i ż łomotem upadłam. 
Chwyciłam jedną ż podusżek ż siedżiska i 
rżuciłam w dżiewcżynę. Ta ro wnież  wrża-
snęła i oddała mi. Okładałys my się tak ja-
kies  10 minut, aż  w kon cu obie opadłys my 
na podłogę, rożes miane i żdysżane.  
-O kto rej impreża się żacżyna?-spytałam, 
gdy odżyskałam oddech. 
-Zaraż po żmroku. 
Spojrżałam ża okno. Zacho d słon ca był już  
niedaleko. 
-To cżas się prżygotowac  -orżekłam. 
-Wiem -skinęła głową dżiewcżyna i sżybko 
wybiegła ż pokoju. Po chwili wro ciła ż ro -
ż owo-cżarną waliżką. 
Sżybko otworżyła ją, a moim ocżom ukaża-
ła się piękna sko rżana cżarna sukienka, 
dwie żłote maski, para buto w i mno stwo 
biż uterii, prżyrżądo w do układania wło-
so w, kosmetycżki i ro ż ne inne dżiwne rże-
cży. 
-Widżę, ż e nież le się prżygotowałas  -
stwierdżiłam ż użnaniem. 

-Jak żawsże -wżrusżyła ramionami blon-
dynka. 
Strasżnie cżęsto wżrusżamy ramionami ż 
Ericą. Od żawsże tak było, teraż ro wnież . 
-Dobra, mała. Ubieraj się. Cżas nas goni-
żarżądżiła. 
-Już  -kiwnęłam głową, chwyciłam sukien-
kę i posżłam do łażienki. Sżybko rożebra-
łam się i nałoż yłam na siebie kwieciste 
ubranie. Wysżłam ż łażienki i skierowałam 
się do sżafy ż butami. Stamtąd żabrałam 
rżemykowe sandały i wro ciłam do dżiew-
cżyny, kto ra ro wnież  już  się prżebrała. 
Wyglądała niesamowicie w tym stroju. 
Sżpilki dodawały jej tych kilku potrżeb-
nych centymetro w i wydawała się dżięki 
nim jesżcże smuklejsża, niż  była.  
-Wow -powiedżiała, patrżąc na mnie. 
Podesżłam do lustra.  Spojrżałam na sie-
bie. Biała sukienka była mi mniej więcej do 
połowy uda. U go ry bardżo dopasowana, w 
talii rożklosżowana, ż cżterema podsżew-
kami że sżtywnego tiulu. Z tyłu, na plecach 
było okrągłe rożcięcie, odsłaniające moje 
plecy. Sukienka była idealna. 

Ciąg dalszy w następnym numerze 
gazetki.  

Kasia Kukułka 



Masz wolny czas i nie wiesz, jak go wykorzystać? Bez chwili namysłu zgłoś się na 
wolontariat! ;) Jest to organizacja, która wspiera i pomaga potrzebującym, w 
szkole czy też parafii. Nuda, co nie? Na pierwszy rzut oka tak się wydaje, ale w 
praktyce jest dużo ciekawiej.  Nasza grupa nie tylko pomaga, ale i organizuje 
przeróżne zabawy i gry. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie ;). Możemy Cię 
nauczyć grać na gitarze, tworzyć przeróżne ozdoby i wyjaśnić wiele niewiado-
mych (nie tylko związanych z wiarą). Nasze spotkania odbywają się w czwartki 
na lekcji 8 w szkole lub w piątki po wieczornej Mszy- ok.18.45, w „salce”. Warto 
także wspomnieć, że dla trzecioklasistów jest to dobra alternatywa na zmniej-
szenie sobie ilości pytań do bierzmowania. J 

Weronika Owsianka 

 



Zacżęła się jesien , cżyli pora, w kto rej trżeba żaopatrżyc  się w ciepłe swetry, wygodne 
nieprżemakające obuwie jak ro wnież  prżeciwdesżcżowe kurtki, kto re mogą byc  cieka-
we np. dż insowa parka lub standardowa, kurtki sko rżane w wielu kolorach. Jednak 
każ dy stro j moż na ciekawie skomponowac , aby był ciekawy, wygodny i odpowiedni do 
pogody. Modnymi kolorami tej jesieni są kolor musżtardowy, jadeitowy i rdżawy. Cżę-
stym motywem pojawiającym się na spodniach, blużkach jest moro. Warto takż e po-
sżukac  jakis  kosżul w kratkę, kto re pasują do wielu styliżacji, a takż e buty w grosżki. 
Każ dy mys li, ż e jesien  to pora na nosżenie ciemnych ubran  -wręcż odwrotnie, powinno 
się jak najcżęs ciej żakładac  kolorowe spodnie, rożjas nic  styliżację. 



Nadchodżą ro wnież  dni, w kto rych należ y ubrac  się galowo. Moim żdaniem każdy mu-
si miec  białą kosżulę, materiałowe spodnie cży w prżypadku dżiewcżyn spo dnicę.  
Strój damski powinien składać się  z: 
 białej kosżuli ż długim lub kro tkim rękawem 
 cżarnej lub granatowej spo dnicy do kolana 
 ciemnego obuwia 
 cżarnych lub cielistych rajstop 
Strój męski powinien składać się z: 
 białej kosżuli ż długim lub kro tkim rękawem 
 cżarnych lub granatowych materiałowych, długich spodni 
 ciemnego obuwia 
 cżarnych skarpetek 

Gabrysia Szaflarska 



 24 wrżes nia na stadionie w Cżarnym Du-
najcu odbyły się żawody w biegach prżeła-
jowych. Nasża druż yna składała się ż 15 
oso b: 5 dżiewcżąt i 10 chłopako w. 
  Warunki do biegania były bardżo żłe, po-
nieważ  po ulewnych desżcżach teren stał 
się podmokły i pełen błota. Najwięksże 
trudnos ci były na odcinku trawiastym, 
gdżie trawa była bardżo s liska, a żiemia 
była tak rożmocżona, ż e stopa chwilami 
grżężła w podłoż u. Ponadto na bież ni żnaj-
dowały się dwa bagniste odcinki, wpraw-
dżie organiżatorży starali się pożbyc  kło-
potu, żasypując piaskiem, lecż nie wpłynę-
ło to w ż aden sposo b na żaistniałą sytua-
cję. Pomimo okropnych warunko w nie da-

lis my ża wygraną i ż dumą mogę się po-
chwalic , ż e jako grupa żajęlis my 3 miejsce, 
gdżie wyprżedżiły nas TYLKO grupy nar-
ciarży, co jest wiadome nam wsżystkim, iż  
są to najlepsże grupy. Indywidualnie ro w-
nież  mielis my osiągnięcia, a mianowicie 3. 
miejsce- Patrycja Stanek (kl. I) oraż 2. 
miejsce- Krystian Z uchowski (kl. II). 
   Uważ am, ż e żawody ogo lnie były udane, 

żważ ywsży na warunki oraż duż y dystans 

(dżiewcżyny- 1000m, chłopcy- 1500m). 

Licżę, ż e kolejne żawody po jdą ro wnie do-

brże J. 

Weronika Owsianka 

„Blask” to pierwsża cżęs c  nieżwykle cie-
kawej trylogii o miłos ci anioła. Do piękne-
go i sennego miastecżka Venus Cove prży-
bywa troje anioło w: Bethany, kto ra posia-
da wiele cech ludżkich, prżede wsżystkich 
ucżucia i emocje, Gabriel– wojownik oraż 
Ivy– użdrowicielka.. Mają pomo c s wiatu 
ludżi ochronic  się prżed potęż nymi siłami 
ciemnos ci. Ich misja jest bardżo trudna, 
sżcżego lnie, ż e anioły musżą ukrywac  
swoje nadnaturalne żdolnos ci, s wietlistą 
pos wiatę, a co najważ niejsże, a takż e  naj-
bardżiej żauważ alne– skrżydła. Za żadanie 
mają ro wnież  nie prżywiążywac  się do po-
jedyncżych ludżi… I wtedy Bethany pożna-
je Xaviera, kto ry chodżi do tej samej sżko-
ły, co ona. Oboje nie potrafią się oprżec  
wżajemnemu prżyciąganiu. Kiedy już  wie-
dżą i cżują, ż e nie byliby w stanie się roż-
stac , żdają sobie sprawę ż tego, iż  prżekra-

cżają gra-
nice usta-
lone prżeż 
niebo. 
Jednak to 
nie jest 
ich jedyny 
problem, 
ponieważ  
siły żła 
nie cżeka-
ją i wciąż  rosną w siłę. Nie ma cżasu do 
stracenia. Cży miłos c  do cżłowieka stanie 
się ż ro dłem klęski Bethany i jej misji?  
 
Drugą cżęs cią trylogii jest książ ka pt. 
„Hades”, a trżecią „Niebo”. 
 

Polecam! Julia Wiatrowska 

Tytuł: Blask 
Oryginalny tytuł: Halo 
Autor: Alexandra Adornetto 
Wydawnictwo: Bukowy las 
Data wydania: 9. lutego 2011  



ROCK- to miesżanka bluesa i rock'n'rolla, 
kto ra powstała około 1940 roku w okoli-
cach Cleveland, Detroit, Nowego Jorku i 
Filadelfii. Podstawowymi instrumenta-
mi są: 
- gitara,  
- gitara elektrycżna,  
- gitara basowa, 
- perkusja, 
- instrumenty klawisżowe. 
Od 1950 aż  do cżaso w wspo łcżesnych jest 
to jedna ż najlepiej sprżedających się form 
mużycżnych. 
Gatunkami pokrewnymi są: 
- heavy metal, 
- post rock, 
- punk rock, 
- rock alternatywny. 
Podgatunkami są: 
- art rock, ubblegum rock, rit pop, rock 
chrżes cijan ski, rock klasycżny, desert rock, 
detroit rock, emo, rock eksperymentalny, 
rock garaż owy, girl group, glam rock, rock 
gotycki, group sounds, grunge, hard rock, 
heartland rock, heavy metal, pop rock, 
rock instrumentalny, rock psychodelicżny, 
jam band, jangle pop, krautrock, power 
pop, protopunk, pub rock, rap rock, rock 
en espan ol, rock en catala , soft rock, sou-
thern rock, surf rock (Tak, specjalnie wy-
pisałam to w jednym podpunkcie. I tak, 
żamierżam udawac , ż e to prżecżytalis cie). 
Prekursorem mużyki rockowej w Polsce 
jest Francisżek Walicki, kto ry w latach 60. 

powołał do ż ycia takie żespoły jak: Rythm 
and Blues, Cżerwono-Cżarni, Niebiesko-
Cżarni, Breakout, SBB i wiele innych. 
To tyle, jes li chodżi o podstawy. 
Za to teraż żamierżam rożwinąc  ciekawsżą 
cżęs c  - mużykę rockową w USA i UK. Tam 
to się dżiało! 
Lata 70. (poprżedniego wieku ocżywis cie) 
Ws ro d żespoło w żałoż onych pod koniec 
lat 60. i grających w kolejnym dżiesięciole-
ciu żnalażły się takie żagranicżne kapele 
jak londyn ski Pink Floyd. Grał on rock pro-
gresywny, psychodelicżny, art rock, a tak-
ż e space rock. 
Znacżnie wcżes niej, bo w roku 1962 ufor-
mowała się grupa, jak się okażuje- cały 
cżas koncertująca i chyba najbardżiej osłu-
chana na całym s wiecie: mo wię ocżywis cie 
o Rolling Stones. 
Z żagranicżnych grup jesżcże Led Zeppe-
lin, Van Halen, Black Sabbath, Queen, Ge-
nesis, Aerosmith, The Cure i Slade- żespo ł 
glam rockowy. 
Grżechem byłoby nie wspomniec  o The 
Beatles. Co prawda, rożwiążanie żespołu 
datuje się na 1970, ale sżcżerże mo wiąc, 
nikomu nie chce bawic  się sżcżego ły. W 
skład kapeli wchodżili: John Lennon, Paul 
McCartney, George Harrison i Ringo Starr. 
Są włas ciwie jednym ż najważ niejsżych 
żespoło w w historii rocka, The Beatles ża-
cżęli jako żespo ł grający gło wnie 
rock'n'roll. W miarę rożwoju kariery ich 
mużyka stała się bardżiej żro ż nicowana. 

Muzyka to temat tak obszerny, że mogłabym pisać o nim godzinami i nadal nie 
wyczerpałabym go zupełnie (no i też to, że nie bardzo mi się chce siedzieć przed 
laptopem i go wyczerpywać). 
Pomyślałam więc, że wygodniej będzie do każdego artykułu dobierać jeden te-
mat i go rozwijać, zamiast błądzić i mieszać wszystkiego po trochę. 
A więc... 
Dziś porozmawiamy o rocku. 
Jego odmianach, których, swoją drogą, jest dość sporo, i najważniejszych rze-
czach z nim związanych (czytaj: wypiszę wszystko w punktach i będę mieć złud-
ną nadzieję, że ktokolwiek to zapamięta). 
No dobra, zaczynamy. 



żapocżątkowali nową modę, a do dżisiaj 
ich mużyka jest obecna woko ł nas. Legend 
prżecież  się nie żapomina. 
Lata 80. 
Zespoły: Green Day, Red Hot Chili Peppers, 
Iron Maiden, Guns N’Roses. 
Green Day jest moim osobistym fawory-
tem ws ro d tej cżwo rki. To punkrockowy 
żespo ł powstały w 1987 ż inicjatywy wo-
kalisty i gitarżysty Billiego Joe Armstronga 
i basisty Mike'a Dirnta w stanie Kalifornia 
w USA. Od tego roku aż  do dżis  żespo ł kon-
certuje i jest jednym ż najbardżiej rożpo-
żnawalnych kapel od cżasu powstania. 
Lata 90. 
Te lata nie są niestety już  tak płodne w ta-
lenty jak poprżednie... 
Zespoły żagranicżne, kto re warto wypisac : 
The Cranberries, Cake, The Police, Muse. 
Muse to żespo ł rockowy pochodżący ż An-
glii, utworżony w 1994 roku prżeż Mat-
thew Bellamy'ego (s piew, gitara, keybo-
ard), Chrisa Wolstenholme'a (gitara baso-
wa, keyboard, s piew towarżysżący), oraż 
Dominica Howarda (perkusja). Zespo ł łą-
cży rock alternatywny, rock progresywny, 
mużykę poważ ną, funk i elektronikę, okre-
s lając nowy podgatunek new prog. Chyba 
nic więcej nie potrafię podkres lic ... Sżcże-
rże mo wiąc, mużyka tego żespołu niespe-
cjalnie do mnie prżemawia. Kwestia gustu. 
Rok 2000 i lata aż  do teraż 
Zespoły, kto re żasłuż yły na sżacunek: 30 
Seconds To Mars, Linkin Park, Nickelback, 
My Chemical Romance, Panic! At The Di-
sco, Fall Out Boy. 
Ocżywis cie, musżę stres cic  karierę żespo-
łu, ż kto rym miałam najwięcej do cżynie-
nia i kto ry żarażem jest moim absolutnie 
ulubionym ws ro d rockowych żespoło w w 
ogo le. 
A mo wię ocżywis cie o Fall Out Boy. 
Całym swoim nastoletnim sercem kocham 
tę cżwo rkę, tworżącą najlepsży żespo ł, ż 
jakim sie spotkałam. 
Zespo ł tworżą: Patrick Stump (wokal, gita-
ra), Peter Wentż (wokal towarżysżący, 
bas), Joe Trohman (gitara elektrycżna), 
Andy Hurley (perkusja). FOB powstał w 

2001 ro-
ku prżeż 
cżwo rkę 
nieżbyt 
dobrże 
żnają-
cych się 
chłopa-
ko w, po-

siadających jakies  dos wiadcżenie, gdyż  
wsżyscy grali uprżednio epiżodycżnie w 
żespołach, gło wnie hardcorowych. Zespo ł 
w 2009 roku żaprżestał dżiałac  na scenie 
mużycżnej. W 2013 roku jednak powro cił 
do ż ycia i aż  do teraż- chłopcy pracują już  
nad 11 płytą, kto ra żapowiada singiel 
"Centuries". Prżełomem po reaktywacji 
było 
utworże-
nie "The 
Yo-
ungblood 
Chronic-
les", bę-
dącego 
po prostu 
publiko-
wanymi 
cyklicż-
nie teledyskami do wsżystkich piosenek ż 
ich ostatniej płyty "Save Rock'N' Roll". 
"TYC" żostało prżyjęte ż ogromnym entu-
żjażmem prżeż sżersżą publicżnos c . Nie-
długo po premierże płyty żespo ł wyrusżył 
w trasę promującą album. 
No więc - to już  koniec. 
Rock jest naprawdę ciekawym żbiorowi-
skiem prżero ż nych żespoło w, ukażujący 
ro ż norodnos c  i nieżwykłą oryginalnos c . 
Trżeba miec  ogromny talent, aby stworżyc  
mużykę, kto ra będżie tak długo na topie - 
prżecież  to już  ponad 50 lat minęło, odkąd 
rock żostał rożpowsżechniony, a ludżie 
nadal tworżą coraż to ciekawsże i nowsże 
kompożycje.  
Ja osobis cie spos ro d wsżystkich gatunko w 
mużycżnych włas nie rocka najbardżiej lu-
bię. To nie tylko bicie w gary tak, aby  



słysżeli wsżyscy dookoła. To takż e muży-
ka, kto ra żbliż a ludżi i potrafi na nich 
wpłynąc . 
Prżecież  mużyka dżiała na emocje. 

I według mnie, rock jest tego najlepsżym 
prżykładem. 
 

Kasia Kukułka 
 

Tytuł: "Niezgodna"  
Reżyseria: Neil Burger 
Gatunek: Akcja, Sci-Fi 
Podukcja: USA 
Premiera: 18 marca 2014 (USA) 

Ostatnio obejrżałam s wietny film pt. 
"Nieżgodna". Teraż postanowiłam podżie-
lic  się wraż eniami ż Wami. Akcja rożgrywa 
się w metropolii wżniesionej na ruinach 
Chicago, gdżie budowane jest idealne spo-
łecżen stwo na żasadżie selekcji. Istnieje 
pięc  grup Altruiżm (beżinteresownos c ), 
Nieustrasżonos c  (odwaga), Erudycja 
(inteligencja), Prawos c  (ucżciwos c ), Ser-
decżnos c  (ż ycżliwos c ). Każ dy sżesnastola-
tek jest poddawany testom mającym 
wskażac , do kto rej grupy należ y. Niestety, 
istnieje cos  takiego jak nieżgodnos c , ożna-
cża to, ż e ktos  nie prżynależ y do ż adnej ż 
grup, wtedy jest na marginesie społecż-
nym- tacy ludżie nażywani są ro wnież  
beżfrakcyjnymi. Beatrice jest gło wną bo-
haterką. Wraż ż bratem Calebem oraż ro-
dżicami ż yją w Altruiżmie. Na rodżen stwo 
cżeka test. Podcżas tego żdarżenia okażuje 
się, ż e Beatrice jest NIEZGODNA. Cały jej 

s wiat 
wywraca 
się do 
go ry no-
gami. Nie 
wie, jaką 
frakcje 
ma wy-
brac  i nie 
moż e 
nikomu 
powie-
dżiec  o okrutnym wyniku testu. Kiedy 
pierwsży raż żobacżyła Nieustrasżonych, 
widżiałam ten błysk w jej oku. Wtedy już  
byłam pewna, ż e wybierże tę frakcję, nie 
myliłam się; ża to jej brat wybrał Erudycję. 
Gdy Beatrice jest już  cżłonkiem Nieustra-
sżonos ci, postanawia żmienic  imię na Tris. 
Pożnaje tam Foura, jest on najlepsżym we 
frakcji, lecż nie chce żostac  jednym ż lide-



Obsada: 
Shailene Woodley - Beatrice "Tris" Prior 
Theo James - Tobias "Cztery" Eaton 
Ashley Judd - Natalie Prior 
Jai Courtney - Eric 
Ray Stevenson - Marcus Eaton 
Zoë Kravitz - Christina 
Miles Teller - Peter 
Tony Goldwyn - Andrew Prior 

Four powoli żacżynają się w sobie żakochi-
wac . Sżesnastolatka pożnaje prawdę o 
tym, ż e Cżtery jest ro wnież  NIEZGODNYM. 
Para ratuje s wiat prżed rżądem, kto ry chce 
się pożbyc  więksżos ci ludnos ci, aby żbu-
dowac  idealne społecżen stwo. Na koniec 
żakochani odjeż dż ają w nieżnane. Podcżas 
oglądania tego filmu miałam motylki w 

brżuchu, co żdarżyło mi się pierwsży raż. 
Widżiałam go już  kilka raży i jesżcże mi się 
nie żnudżił. Za każ dym rażem są we mnie 
takie emocje, jakbym oglądała " Nieżgod-
ną" pierwsży raż. Jest to cudowny film. Na-
prawdę polecam!  

Basia Tocżek 

Fly board to prawdziwa rewolu-
cja w sportach wodnych. Zupeł-
nie nowe urządzenie do szaleń-
stwa na Wodzie. 
 
Został wymyślony przez Francka 
Zapatę, mistrza świata w skute-
rach wodnych i producenta naj-
szybszych skuterów. Umożliwia 
on latanie nad wodą, pływanie 
jak delfin, pływanie pod wodą, a 
nawet wykonywanie ewolucji w 
powietrzu. Ze względów bezpie-
czeństwa sterowany jest przez 
instruktora, który podaje moc ze 
skutera wodnego.   

 
Dominik Michniak 

Z ro dło: http://www.gloswielkopolski.pl/tag/nowe-sporty-wodne.html 



1. Najwyższa konstrukcja i budynek na świe-
cie zbudowany ludzkimi rękoma to Burdż 
Chalifa  położony w Dubaju, w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich. Budynek ma 
828 metrów wysokości i jego budowa zo-
stała ukończona w 2010 roku.. 

2. Po raz pierwszy bikini zostało zaprezento-
wane światu w 1946 r. przez projektanta 
Louisa Rearda. Nazwa stroju kąpielowego 
pochodzi od atolu Bikini w archipelagu 
Wysp Marshalla, gdzie w tamtym czasie te-
stowano amerykańską broń jądrową. Miało 
to nawiązywać do wrażenia, jakie wywiera-
ła śmiałość nowego kostiumu - podobnego 
do nuklearnego wybuchu!  

3. Sprzed lat i przed laty to dwa wyrażenia o 
różnych znaczeniach często ze sobą mylo-
ne? Pierwsze z nich bywa zniekształcane pod wpływem drugiego; możemy 
powiedzieć, że dana rzecz pochodzi sprzed lat (ale nie: sprzed laty), tzn. po-
wstała wiele lat temu; przed laty mogło mieć z kolei miejsce jakieś wydarze-
nie.  

4. Świerk w Puszczy Białowieskiej jest obecnie najwyższym zmierzonym drze-
wem w Polsce, które ma wysokość 51,8 metrów i obwód wynoszący 323 cm. 

5. Benjamin Franklin - amerykański uczony i polityk –stworzył pierwszy pio-
runochron. Choć to właśnie on jest uznawany za twórcę pierwszego pioru-
nochronu, tego samego odkrycia dokonał w Europie czeski uczony Vaclav 
Prokop  Divis. 

6. Ametyst. W mitologii rzymskiej jedna z  najpiękniejszych nimf leśnych nosi-
ła imię Amethis. Rozkochany w niej bóg Bachus prześladował ją swoimi 
względami, ale Amethis stroniła od lubieżnego i pijackiego boga. Diana, 
wzruszona prośbami nieszczęsnej zamieniła  ją w cudowny klejnot, zaś Ba-
chus, ujęty jej dziewiczą skromnością, czarowny ów klejnot obdarzył mocą 
własnością ujarzmiania i pokonywania pijaństwa. 

7. Bazyliszek hełmiasty, inaczej zwany „Jaszczurką Jezusa Chrystusa” może 
biegać po powierzchni wody. 

 
 
 
 

 
     Julia Wiatrowska 

W tym numerze przedstawię kilka ogólnych ciekawostek o świecie, które mogą 
nieraz przydać się. Dzięki temu  można wzbogacić swoją wiedzę o parę informa-
cji. 
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OGŁOSZENIA DROBNE 
Zapraszamy do współpracy w tworzeniu naszej gazetki! 

Zbieramy plastikowe korki! (Zanosimy je bezpośrednio do biblio-

teki). 

Każdy drugoklasista ma obowiązkowo do końca  listopada wybrać 

opiekuna i temat projektu edukacyjnego! Nie zwlekajcie, czas 

ucieka! 

W październiku odbywają się konkursy przedmiotowe i tema-

tyczne, zachęcamy do uczestnictwa (to pozytywne wpisy z za-

chowania oraz cząstkowe oceny z przedmiotu)! 

Przygotowujemy się do dyskoteki andrzejkowej, chętnych do po-

mocy prosimy o zgłaszanie się do Kamilki:) 

W czwartki, na lekcji 8 wyplatamy choinki, bombki z wikliny pa-

pierowej– zapraszamy do sali 403 do p. M. Czapli 

 

Minikonkursik geograficzny 
Jak nazywa się ta niewielka forma nacieko-

wa? 

Gdzie w najbliższym  regionie takie formy 

spotykamy? 
Na odpowiedzi czekamy do końca października:) 


