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Tytuł: Iron Man 3 
Gatunek: Akcja, Fantastyka Naukowa 
Premiera: 9 maja 2013 (Polska), 18 
kwietnia (świat) 
Scenariusz: Drew Pearce, Shane Black 

FABUŁA: 
Po wydarzeniach z filmu Avengers Tony 
Stark cieszy się powszechnym szacunkiem 
i jest uwaz any za bohatera. On sam jednak 
cały czas jest niespokojny i ma wraz enie, 
z e zbliz a się jakies  niebezpieczen stwo. Z 
powodu ciągłego stresu nie moz e spac  i 
coraz częs ciej miewa ataki paniki. Jego złe 
przeczucia spełniają się, kiedy pojawia się 
ziejący nienawis cią do Stano w Zjednoczo-
nych potęz ny terrorysta Mandaryn, prze-
prowadzający w ro z nych miejscach zama-
chy z uz yciem jakiejs  nieznanej broni. 
Stark pewnego dnia za pos rednictwem 
medio w grozi Mandarynowi, z e w kon cu 
osobis cie go dopadnie i, aby go wykpic , 
podaje mu swo j adres. Niedługo potem 
jego dom zostaje zaatakowany i zniszczo-
ny  

przez tajemnicze helikoptery, a on sam 
ledwie uchodzi z z yciem. Zostaje po-
wszechnie uznany za zmarłego. Straciwszy 
wszystko, Stark wyrusza w podro z , pod-
czas kto rej przekona się, z e to nie bron  i 
gadz ety, a człowiek tworzy bohatera. 
 
OBSADA AKTORSKA: 
Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Don 
Cheadle, Guy Pearce, Rebecca Hall, Ben  
Kingsley, Jon Favreau, James Bagde Dale, 
Stephanie Szostak, Ty Sympkins, William 
Sadler, Miguel Ferrer, Shaun Toub, Dane 
Dickley, Paul Bettany,  Mark Ruffalo.  
 

Rozpoczął się nowy rok szkolny i nowe zmagania z codziennymi trudnościami,  
z nauką. Uczniowie będą spędzać dużo czasu na terenie szkoły i żeby ten czas 
okazał się efektywny, należy przestrzegać pewnych zasad bezpieczeństwa  
w szkole i w drodze do niej, gdyż zdarzają się różne wypadki, które mogą zakłó-
cić nam spokojne chwile. Na początek zajmę się bezpiecznym dojściem na teren 

BEZPIECZEŃSWTWO W DRODZE DO SZKOŁY I DOMU: 
 Pamiętaj, aby do szkoły is c  drogą znaną, uczęszczaną przez większos c  ucznio w. 
 Moz esz przejs c  przez jezdnię tylko w miejscach do tego wyznaczonych (na pa-

sach i przy sygnalizacji s wietlnej) - wyjątek, gdy odległos c  przejs cia dla pieszych 
przekracza 100 m. 

 Nigdy nie przebiegaj przez jezdnię, nawet gdy jestes  na pasach i jest zielone s wia-
tło. 

 Gdy uczęszczasz do szkoły ruchliwą drogą, nigdy nie spychaj ani nie szarp swoich 
towarzyszy. 

 Idz  lewą stroną, aby widziec  nadjez dz ające samochody. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Avengers_(film_2012)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
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 Gdy dojez dz asz do szkoły busem bądz  autobusem, nigdy 
nie wychodź na jezdnię zza samochodu! 

 Wybierając drogę do szkoły, wybierz najbezpieczniejszą, 
unikając takich miejsc jak kładki w pobliz u wykopo w lub 
przejs cie przez tory kolejowe. 

 Zawsze korzystaj z chodnika, a w razie jego braku z po-
bocza, idąc lewą stroną jezdni. 

 Nigdy nie odpowiadaj na zaczepki nieznanych oso b  
i zgłaszaj takie sytuacje opiekunom bądz  nauczycielom. 

 Nie ufaj obcej osobie, nie oddalaj się z nią od miejsca zamieszkania, nawet jes li 
będziesz przez nią namawiany i zachęcany. 

 Nie wsiadaj do samochodu obcej osoby, nawet kiedy proponuje Ci podwiezienie 
do domu lub szkoły. 

 Nie głaskaj ani nie dotykaj spotkanego psa. 
 Nie draz nij pso w, nawet jes li będą za ogrodzeniem. 
 Wybierając się do szkoły rowerem, jedz  zawsze prawą stroną  jezdni, pamiętaj  

o kasku, koszulce odblaskowej i karcie rowerowej! 
 Nie zapomnij o obowiązku noszenia elemento w odbla-

skowych po zmierzchu. 
 

BEZPICZEŃSTWO W SZKOLE: 
 Zawsze stosuj się do polecen  nauczyciela, poniewaz  to 

on odpowiada za Twoje bezpieczen stwo. 
 Nie dokuczaj oraz nie przeszkadzaj młodszym i słab-

szym kolegom. Pomys l, jakbys  się czuł na ich miejscu. 
 Nazywaj swoich ro wies niko w po imieniu, nikogo nie 

przezywaj. Moz e to wywołac  nieprzyjemne konse-
kwencje.  

 Nie wdawaj się w zabawy, kto rych skutko w nie potrafisz naprawic , np. poz ar. 
 Nie bierz cudzych rzeczy, gdyz  moz e to zostac  potraktowane jako kradziez . 
 Nigdy nie przynos  do szkoły wartos ciowych rzeczy ani większych kwot pienię-

dzy, bo moz e się okazac , z e je zgubisz lub stracisz w jakis  inny sposo b. 
 Zgłos  nauczycielowi, jes li komus  dzieje się krzywda. Nie rezygnuj z takiej moz li-

wos ci, mimo z e wszyscy będą to uwaz ac  jako donoszenie lub skarz enie. Jez eli 
ktos  z le postępuje, musi ponies c  tego konsekwencje. 

 Jes li jestes  szykanowany, zaczepiany przez innych, zgłos  to nauczycielowi, gdyz  
pomagasz w ten sposo b innym osobom, kto re tez  tego dos wiadczyły. 

 Przyjaz nij się, zadawaj z osobami, kto re Cię cenią i lubią za to, kim jestes , a nie 
patrzą na to, co masz. 

 Jez eli zginą Ci klucze do mieszkania, powiadom o tym wydarzeniu swoich rodzi-
co w lub opiekuno w, poniewaz  moz e się okazac , z e ktos  je ukradł i ta osoba jest 
juz  w drodze do Twojego domu. 

 Nie afiszuj się posiadaniem cennych rzeczy, a szczego lnie telefonu, nie uz yczaj 
nikomu, a jez eli nie ma takiej potrzeby, nie przynos  ich do szkoły. 

Wszystkie przedstawione rady wydają się być oczywiste, jednak trudno je zasto-
sować w codziennym życiu. Należy pamiętać, że reguły te zostały stworzone  
z myślą o bezpieczeństwie uczniów. 
 

Julia Wiatrowska 
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Tytuł: Wybrani 
Tytuł oryginalny: Night school 
Autor: C. J. Daugherty 
Data wydania: 6 marca 2013 
Wydawnictwo: Otwarte 

S wiat Allie legł w gruzach. Jej ukochany 
brat Christopher zaginął, a ona została 
aresztowana po raz kolejny. W związku z 
takimi okolicznos ciami, rodzice dziewczy-
ny podejmują decyzję o wysłaniu jej do 
elitarnej szkoły z internatem, w kto rej 
miałaby zmienic  swoje zachowanie i po-
stępowanie. Ale Cimmeria to nie jest zwy-
kła szkoła. Panują tutaj ro z ne dziwne zasa-
dy, a uczniowie to w większos ci bogate 
dzieci wpływowych rodzico w. Kiedy jedna 
z uczennic zostaje zamordowana, Allie za-
czyna rozumiec , z e akademia skrywa 
mroczną tajemnicę. Czy w odkryciu pomo-
z e Allie przystojny Sylvain? A moz e outsi-
der Carter? Komu Allie moz e zaufac ? 
 
Jaką historię skrywa historia rodziny 
dziewczyny? Kim tak naprawdę jest Allie? 

Wybrani to 
pierwsza częs c  
bestsellerowej 
sagi. Ksiąz ka jest 
skazana na suk-
ces, przepis na 
niego doskonale 
zna brytyjska 
redaktorka Wybranych, kto ra odkryła 
ro wniez  Stephenie Meyer. Do tego czasu 
prawa do wydania powies ci zostały sprze-
dane w osiemnastu krajach. Następne czę-
s ci Wybranych to Dziedzictwo, Zagrożeni  
i co dopiero wydana w Wielkiej Brytanii 
czwarta częs c  tomu, Resistance (Odporni). 
Z z ro deł wynika, z e wszystkich częs ci bę-
dzie pięc . 
 

Polecam! Julia Wiatrowska 

Ciasteczka to idealny pomysł na przekąskę  w jesienne dni, kiedy mamy ochotę 
od  wszystkiego uciec. Słodkości przedstawione w tym numerze to klasyczne  
amerykańskie, chrupiące na zewnątrz i lekko  ciągnące w środku ciasteczka z 
groszkami czekoladowymi. Warto je skonsumować w towarzystwie pysznego ka-
kao lub zwykłego, ale za to dobrego mleka. 

Czas przygotowania:30 minut 
Ilość porcji: 24 
Stopień trudności: łatwe 
 
Składniki: 
 225 g masła o temperaturze pokojo-

wej 
 200 g (jedna szklanka) cukru 
 225 g (jedna szklanka) miękkiego 

brązowego cukru 
 2 jajka 

 2 łyz eczki ekstraktu waniliowego 
 375 g (trzy szklanki) mąki pszennej 
 1 łyz eczka sody oczyszczonej 
 2 łyz eczki gorącej wody 
 1/2 łyz eczki soli 
 350 g (dwie szklanki) po łsłodkich 

groszko w czekoladowych 
 125 g (jedna szklanka) posiekanych 

orzecho w włoskich 
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Sposób przygotowania: 
 Rozgrzac  piekarnik do 175 stopni 

Celsjusza 
 Zmiksowac  na gładko masło z białym 

i brązowym cukrem. Nadal miksując, 
dodawac  jajka po jednym na raz, a 
następnie wmieszac  wanilię. Sodę 
rozpus cic  w gorącej wodzie, a na-
stępnie dodac  do ciasta wraz z solą. 
Wmieszac  mąkę, groszki czekolado-
we i orzechy włoskie. Na niewysma-
rowaną blachę nakładac  po duz ej łyz -
ce ciasta. 

 Piec przez około 10 minut, az  brzegi 
ciasteczek ładnie się przyrumienią. 

  Smacznego! 

We wrześniowym numerze przedstawię jeszcze przepis na pyszne, meksykań-
skie burrito z wołowiną, które jest idealnym pomysłem na jesienny obiad. 

Składniki: 
 Tortille pszenne 
 
Składniki potrzebne do farszu do burrito, 
około 4-6 porcji: 
 2 łyz ki oliwy z oliwek 
 200 g mięsa mielonego wołowego 

lub mieszanego, ewentualnie 200 g 
piersi z kurczaka, pokrojonych  
w kostkę. 

 2 papryki (np. z o łta i czerwona) 
 1 czerwona cebula 
 1 puszka obranych pomidoro w w so-

sie pomidorowym 
 1 puszka (400 g) czarnej (lub czer-

wonej) fasoli 
Przyprawy: 
 1 łyz eczka czerwonej słodkiej papry-

ki w proszku 
 1/2 łyz eczki wędzonej w proszku 
 1/3 łyz eczki papryczki chili (pieprz 

cayenne ) w proszku 
 odrobina kminu rzymskiego 
 1/3 łyz eczki płatko w chili 
 1 i 1/2  suszonego oreganu 
 so l i pieprz 

Do podania: 
 Dip z awokado: zmiksowane awoka-

do z dodatkiem soli, s wiez ej kolendry 
i mięty, pikantnej papryczki np. jala-
peno, soku z limonki lub cytryny oraz 
s mietany lub kremowego serka 

 Kwaśna śmietana z dodatkiem soku 
z limonki lub cytryny, pieprzu czar-
nego i paryczki chili, wędzonej pa-
pryki i soli 

 Opcjonalnie: tarty ser np. cheddar, 
szczypiorek i sok z limonki 

Przygotowanie: 
 Usmaz yc  tortille pszennej według 

przepisu na opakowaniu 
 Farsz do burrito: moz na przygotowac  
farsz wegetarianki lub farsz z mielonego 
mięsa i warzyw, ewentualnie z piersi kur-
czaka i warzyw. Na duz ej patelni pod-
grzac  oliwę, dodac  mielone mięso lub kur-
czaka i dokładnie obsmaz yc  z kaz dej stro-
ny na większym ogniu. 

Następnie dodac  pokrojoną w kostkę pa-
prykę (bez gniazd nasiennych) i drobno  
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posiekaną czerwoną cebulę. Doprawic  
czerwoną papryką (słodką i wędzoną), pie-
przem cayenne i kminem rzymskim. Sma-
z yc , mieszając od czasu do czasu, przez 
około 10 minut. 

 Dodac  pomidory z puszki, rozdrob-
nic  je i wszystko razem wymieszac . Dopra-
wic  płatkami chilli, suszonym oregano, so-
lą oraz pieprzem i smaz yc  przez około 10 
minut, az  papryka i mięso będą miękkie, a 
sos zredukuje się. 

 Na koniec dodac  odsączoną i przepłu-
kaną fasolkę z puszki. Wymieszac , pod-
grzac  i sprawdzic  doprawienie. 

Ciepłe tortille zawijac  z farszem i podgrze-
wac  w opiekaczu (zgrzewarce), na patelni 
grillowej lub w piekarniku. Podawac  z di-
pem z awokado, kwas ną s mietaną, tartym 
serem, szczypiorkiem i sokiem z limonki.   

Smacznego! Julia Wiatrowska 
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Tegoroczne wakacje minęły bardzo szyb-
ko. Pogoda była zmienna, lecz zawsze nad-
szedł odpowiedni moment na spotkanie z 
przyjacio łmi, rodzinne uroczystos ci czy 
wyjazd na upragniony odpoczynek. W tym 
roku moglis my się cieszyc  upalnym latem z 
przelotnymi deszczami, burzami i powie-
wami wiatru. Ja swoje wakacje uwaz am za 
udane. Chociaz  większos c  czasu spędziłam 

w domu, nigdy nie narzekałam na 
nudę. Pomagałam w obowiązkach domo-
wych, duz o czasu pos więcałam swojemu 
rodzen stwu czy kuzynom. Często jez dzi-
łam na rowerze, a gdy nadszedł wieczo r, 
rozmawiałam z przyjacio łmi lub czytałam 
ksiąz ki. Teraz czas przygotowac  się do 
szkoły, wziąc  się do nauki i czekac  na na-
stępne wakacje! 

Gabrysia Szaflarska 
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Sukienka jest wygodnym rozwiązaniem, jeżeli chcemy ubrać się lekko, a przy tym 
wyglądać dziewczęco. Latem do sukienki wystarczy założyć jakieś dodatki, buty  
i strój jest gotowy. W tym roku modne są sukienki w kolorach pastelowych, od-
cięte w talii, asymetryczne. Wystylizować je można w różny sposób: na sportowo 
jak i na elegancko. Wystarczy założyć buty na koturnie, dobrać małą torebkę np. 
kopertówkę 

Gabrysia Szaflarska 

Poniżej została przedstawiona informacja przeznaczona dla pierwszoklasistów  
i nowych uczniów gimnazjum. Podane zostały nazwiska wszystkich nauczycieli 
gimnazjum oraz  przedmioty, których uczą. 

Nauczyciele w Gimnazjum w Czarnym Dunajcu  ( rok szkolny 
2014/2015) : 

Język polski- p. Joanna Kowalik, p. Teresa Domin, p. Agata Hołyst 
Język angielski- p. Barbara Spyra, p. Gabriela Bałek, p. Katarzyna Pio-

trowska 
Język niemiecki- p. Danuta Rafacz 

Historia- p. Małgorzata Stopka- Studencka , p. Halina Mitoraj 
Religia- ks. Janusz Skorupa, s. Ligia Gawron 

Wychowanie fizyczne- p. Adam Chlebek, p. Wincenty Antolak, p. Krzysz-
tof Udziela 

Plastyka- p. Zofia Kierkowska 
Muzyka- p. Zofia Kierkowska 

Wiedza o społeczen stwie- p. Zofia Kierkowska 
Wychowanie do z ycia w rodzinie- p. Teresa Domin 
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Biologia- p. Marta Kucharska- Z ądło 
Chemia- p. Agata Klimowska 

Fizyka, zajęcia techniczne- p. Halina Kowalik 
Matematyka- p. Krystyna Kopec , p. Ewa Palenik, p. Maria Lima-

no wka 
Informatyka, geografia- p. Monika Czapla 

Edukacja dla bezpieczen stwa- p. Krzysztof Udziela 
 

"Rozmowy o s mierci są trudne. S mierc  sa-
ma w sobie to łatwy akt. Kilka czynnos ci i 
cienka linia z ycia pruje się i znika." 
 
Wszystko ma swo j początek. 
Wszystko ma swo j koniec.  
Wszystko jest kruche. 
Opro cz... s mierci. 
Najbardziej stałą rzeczą we wszechs wiecie 
jest zmiennos c . 
Ale więc kim bys my byli bez zmian? Bez 
metamorfoz?  
Jeden drobny szczego ł, a juz  z ycie jest in-
ne.  
Miłos c  otwiera oczy. Ale ta nieszczęs liwa. 
Po przez yciu takiej potrafimy trzez wo pa-
trzec  na rzeczywistos c  i nie dajemy się 
omotac . Moz emy spokojnie powiedziec  
"Przez yłem/am to. Jestem juz  po." Niby 
jest pros ciej, ale nie zawsze. 
Gdybym miała osobis cie odpowiedziec  na 
pytanie, jak się czuję po przez yciu czegos  
takiego, wiązanka alpejskich ro z  wypłynę-
łaby z mych ust jak wartki strumien . Nigdy 
nic mnie tak nie przytłoczyło. 
Ale dlaczego nieszczęs liwa? 
Moz e dlatego, z e chłopak, kto rego darzy-
łam tym wyjątkowym uczuciem, skoczył  
z dachu budynku prosto na jadący pociąg, 
gdy mu wyznałam, co do niego czuję? 
Tak, to moz e się wydac  absurdalne. I mi 
wydawało się zupełnie irracjonalne.  
Najciekawsze jest jednak to, co wydarzyło 
się po z niej. Zamknięcie się w sobie po 
czyms  takim jest tak oczywiste, z e nie mu-
szę tego tłumaczyc . Jednak szybko się wy-
leczyłam. Stan psychiczny nieco uległ 
zmianie, lecz nie całkiem. Niby nadal by-

łam starą nudną Arią z zapędem artystycz-
nym i znikomym pojęciem o miłos ci, a jed-
nak cos  było nie tak. 
Mo wią, z e miłos c  to złudzenie. Z e po 
s mierci znika. 
Najwyraz niej nie uwzględniono, po czyjej 
s mierci znika. 
Z kim ja z yję na tym s wiecie? 
 
O, losie!, 
zapewne znasz juz  wierną Twą męczenni-
cę. 
Ja, Aria Rebel, juz  nie daję rady! 
Odbierz mnie! 
Zamknij. 
Zabij. 
Zniszcz. 
Spal. 
Unicestwij. 
Zmiec  z powierzchni Ziemi i wrzuc  do ot-
chłani Hadesu. 
Zetrzyj w proch i rzuc  na wiatr. 
Zro b cokolwiek. 
Bylebym nie musiała juz  tułac  się po tym 
s wiecie! 
 
A potem pojawił się on. 
I zmienił, moz na rzec zniszczył całe moje 
z ycie po raz kolejny. 
Zaczynamy. 
Ostrzegam, to historia, jak jazda bez trzy-
manki - moz na się zniszczyc . 
* 
- Łączmy się w bo lu z rodziną pan stwa 
Rossenbergo w. Ich syn miał zaledwie 18 
lat. Zginął s miercią tragiczną. Samobo jcy 
nie mogą byc  zrozumieni przez społeczen -
stwo. A jednak kaz dy z nas czuł silniejsze, 



To i Owo, 11 

 

czy słabsze przywiązanie do Jasona. Ucz-
cijmy jego s mierc  minutą ciszy.- kapłan 
schylił głowę i wyglądał tak, jakby się mo-
dlił. Jednak znałam kapelana Droesa i wie-
działam, z e po prostu mruczy i narzeka 
pod nosem. Jak widac , trzy lata przyswaja-
nia mi przez niego religii w podstawo wce 
się przydały. 
Jason Rossenberg. 
Brunet. 
17-latek. 
Utalentowany, spokojny, zabawny. 
Inny. 
Pełen sprzecznos ci. Oddany przyjaciel, 
chamski brat, zaciekłych wro g. 
Ideał ws ro d nieidealnych. 
O, ironio, (swoją drogą, często do niej wo-
łam) z e tez  zawsze lubiłam swoistą 
"innos c " u chłopako w. 
Pamiętam, jak czasem spacerowalis my ra-
zem. Jego ciemnobrązowe loczki wpadały 
mu na oczy, czyniąc go przeokropnie uro-
czym. Jego twarz nie była idealna. Delikat-
nie owalna, choc  podbro dek miał w kształ-
cie migdała. Jego oczy były duz e, niebie-
skie i ls niące. Nos miał mały i zupełnie nie 
pasujący do twarzy. Najbardziej jednak 
podobały mi się usta- czerwone, zacis nięte 
bądz  przygryzione. 
Podczas spacero w rozmawialis my o ro z -
nych rzeczach. Nie bylis my przyjacio łmi, 
bardziej znajomymi, ale włas nie po jednej 
z tych przechadzek zorientowałam się, z e 
cos  do niego czuję. 
Płakałam. 
Kochałam Jasona. 
Chciałam mu pomo c. 
Pobiegłam za nim na dach Empire.  
Pro bowałam go przekonac , z e nie warto 
skakac .  
Z e ma po co z yc .  
Zapytał, po co.  
Odparłam, z e dla mnie.  
Z e go kocham.  
Z e nie mogę bez niego z yc .  
Z e bez niego nic nie ma sensu.  
Z e jes li skoczy, ja zrobię to samo.  
Popatrzył na mnie, jakbym mo wiła w hin-
di. 

- Nie skoczysz. Pamiętaj, nie dołączysz  
do mnie.- powiedział, rzucił przepraszają-
ce spojrzenie, wyszeptał "z egnaj" i skoczył. 
Rzuciłam się za nim. Widziałam jego bez-
władne ciało, pchnięte niewyobraz alną 
siłą pociągu, rozrywające się na kilka czę-
s ci. Spadły na mnie krople jego krwi. 
Krzyknęłam. Ale było za po z no. Krzycza-
łam, rzucałam się, wiłam, płakałam. Roze-
drganymi dłon mi chwyciłam telefon. Za-
dzwoniłam do Ethana. Łkając, opowiedzia-
łam mu wszystko, a juz  po kilku minutach 
siedziałam w jego samochodzie, a chłopak 
głaskał mnie po ramieniu i szeptał, z e 
wszystko będzie dobrze. 
Nie było. 
Kilka dni po z niej odbył się pogrzeb Jasona. 
Zebrali się wszyscy- rodzina. przyjaciele, 
znajomi, sąsiedzi.  
Siedziałam samotnie na krzes le, z jedną 
chusteczką w prawej dłoni i całą paczką w 
lewej. Zno w łzy cisnęły mi się pod oczy.  
- Piękna uroczystos c , czyz  nie?- zagaił, jak-
by nigdy nic, jakis  brunet, siadając na krze-
s le obok. Jego głęboko złote tęczo wki zda-
wały się przewiercac  mnie wzrokiem.- Jay.
- wyciągnął dłon . Nie potrząsnęłam nią. 
- Aria.- odparłam tylko obojętnie. 
- Znałas  Jasona?- zapytał. 
- Nie. Mam w zwyczaju przychodzic  na po-
grzeby nieznanych sobie oso b- wyparowa-
łam jadowicie. 
- Jason był moim bratem... Przyrodnim, co 
nie zmienia faktu, z e kochałem go jak ro-
dzonego.- nie zwaz ając na mo j oschły ton, 
odpowiedział brunet. 
- No to mi bardzo przykro- syknęłam. Na-
gle poczułam, z e mam ochotę mu wydra-
pac  oczy. Nie znałam go. Nie wiedziałam, 
skąd jest. Ale juz  go nienawidziłam. 
- Nie jest- odparł, czym zbił mnie z tropu. 
Zmierzyłam go chłodnym spojrzeniem.  
- Kochałam Jasona- szepnęłam z łzą w oku.
- Ale ciebie mi nie szkoda- momentalnie 
zmieniłam ton.- Nie znam cię... Jestes  mi... 
- Obojętny. Tak, wiem- przerwał mi.- To 
moz e zechcesz mnie poznac ? Od ponie-
działku zaczynam pracę w Diamond  i...-  
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zaczął. 
Diamond był jednym z największych hoteli 
w Los Angeles. I nalez ał do moich rodzi-
co w. Jednak nie dałam po sobie nic poznac . 
- Nie przerzucę się na przyrodniego brata 
chłopaka, kto rego kochałam- ucięłam. 
- Nie o to mi chodziło. Mam dziewczynę- 
odparł, a wypieki same wskoczyły mi na 
policzki.- Chcę cię tylko bliz ej poznac . Chcę 
poznac  ukochaną swojego brata. 
- Nie byłam jego ukochaną- powiedziałam 
z resztką cierpliwos ci. 
- Ale mo wiłas , z e... 
- Tak, kochałam go. Niestety, za po z no mu 
to wyznałam- mruknęłam. 
- Och, to ty go...- speszony orzekł. 
- Włas nie. Widziałam, jak jego ciało jest 
rozszarpywane. Krew była wszędzie. Wi-
działam go...- zaczęłam płakac .  
Chłopak niezręcznie poklepał mnie po ra-
mieniu. 
- Zapomnisz. 
- A ty bys  zapomniał?- zapytałam. 
- Co z ...- zamys lił się. 
- Och, daj spoko j- warknęłam i wstałam z 
krzesła. Ze pewnym szacunkiem rzuciłam 
czerwoną ro z ę na s wiez o zakopany gro b  
i szepnęłam pod nosem: 
- Zgnij w piekle. Juz  niedługo do ciebie do-
łączę. 
Wychodząc z cmentarza wyjęłam jednego 
papierosa z paczki, a po chwili kłąbek dy-
mu owiał moje włosy. 
Oj, juz  niedługo się spotkamy. 
* 
- ARIA!- wrzasnęła mi do ucha moja przy-
jacio łka,Erica. 
 Rozlałam koktajl ze strachu i tym samym 
zmoczyłam sobie ubranie. 
- Erica!- krzyknęłam ws ciekła. 
- Wybacz, ale nie kontaktowałas . Musia-
łam cię jakos  obudzic - rzekła smutno.- 
Ostatnio strasznie często zostajesz w swo-
ich mys lach i stałas  się małomo wna. 
- Dziwisz się? Chłopak, w kto rym byłam 
zakochana, na moich oczach rzucił się pod 
pociąg- odpowiedział cicho. 
- Nie wiem, co mogłabym powiedziec - 
schyliła głowę. 

- Przejdzie mi. Praktycznie co miesiąc 
znajduję sobie jakies  ciacho do podziwia-
nia- dałam jej so jkę w bok i zas miałam się. 
Ostatnio kłamstwa  strasznie łatwo prze-
chodzą mi przez gardło. W s rodku czułam 
się jak wrak zardzewiałego cadillaca z 80, 
ale nie chciałam popsuc  humoru Erice. 
- Ręcznik?- zapytał ktos , zasłaniając mi 
słon ce. 
Uniosłam głowę i ujrzałam wysokiego bru-
neta w spodenkach khaki i lekkiej pasia-
stej koszulce na grubszych ramiączkach, 
trzymającego w ręku stos białych ręczni-
ko w. Ciemne włosy niesfornie opadały mu 
na oczy i były rozczochrane, jakby dopiero 
wstał. Złote oczy wpatrywały się we mnie 
pytająco. Us miech nies miale błądził mu na 
ustach. 
- Umm.... Podziękuję- mruknęłam. 
- Przeciez  widzę tę plamę na twojej bluzce, 
Aria- rzekł z uporem. 
- Znacie się?- zapytała Erica z szerokim 
us miechem. 
Obrała sobie cel. Widząc brak mojego zain-
teresowania, postanowiła działac . Szkoda, 
nie wiedziała, z e Jay ma dziewczynę. 
- Niestety- burknęłam z obojętnos cią, 
ostentacyjnie wpatrując się w paznokcie.  
- Znamy- ro wnie obojętnie potwierdził Jay 
i ponownie spojrzał na mnie.- Chcesz ten 
ręcznik?- zapytał ponownie. 
Popatrzyłam mu w oczy, przymruz yłam 
powieki i zacisnęłam zęby. 
- Daj. 
Dlaczego jego osoba powodowała we mnie 
takie napięcie? Dlaczego nerwy i irytacja 
wzrastała z kaz dym jego słowem? Dlacze-
go tak go znienawidziłam? 
Był bratem Jasona. I niewaz ne, z e przyrod-
nim. To powodowało, z e ciągle sobie przy-
pominałam zmarłego. Ale nie mogłam go 
unikac . Przeciez  mieszkam w Diamond. To 
mo j dom. Nie ma z adnej szansy, by mi się 
udało. 
Zaraz... Co? 
Po co ja się tym przejmuję? 
"Olej to!", jak zwykle motto Ethana mi po-
mogło. 
Ethan i Erica to bliz niacze rodzen stwo,  
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mieszkające w Miami od 6 lat. Pierwszego 
dnia, kiedy ich spotkałam, wiedziałam, z e 
zostaniemy przyjacio łmi. Oboje to blondy-
ni o ogromnych zielonych oczach. Mają 
niemal takie same twarze. Jednak nie są 
podobni z charakteru. Bynajmniej- to jak-
by poro wnac  ogien  z lodem. 
Erica- flirciara, pełna zapału, pracowita  
i urocza. Kochana dla przyjacio ł, rodziny  
i znajomych, potwornie wredna dla całej 
reszty. Inteligentna i niesamowicie spryt-
na. Potrafi owinąc  sobie kaz dego woko ł 
palca i rozkochuje w sobie kaz dego chło-
paka, jakiego tylko zechce. Jest dos c  ko-
chliwa, lecz strasznie szybko ro wniez  jej 
przechodzi. Wciąz  znajduje mno stwo te-
mato w, a kiedy juz  "zakocha" się w chłopa-
ku, potrafi o nim prawic  godzinami. Ale 
gdy juz  się znudzi albo jakims  cudem on ją 
odrzuci, to przeklina go po wsze czasy i 
nudzi swoją nienawis cią do niego. 
Ethan- chłopak o złotym sercu, dobry- we-
dług Eriki zbyt dobry, uroczy romantyk  
o bujnej wyobraz ni i bogatym, często nie-
zrozumiałym słownictwie. Potrafił z kilku 
nieskomplikowanych rzeczy zrobic  piękną 
rzez bę, rękodzieło czy cos  przydatnego  
w codziennym z yciu. Złota rączka i artysta 
o ro wnym zapale, co Erica. Jednak nie tyl-
ko do tego miał talent. W szkole geniusz, 
inteligentny i spokojny. Samotnik, outsider 
i mainstreamowiec (czyt. mejnstrimo-
wiec). Utalentowany i szalenie przystojny, 
choc  sam tak nie uwaz ał. Wolał filmy ro-
mantyczne od randkowania, a bardziej niz  
komiksy upodobał sobie ksiąz ki z wątkami 
miłosnymi. Często zamykał się w swoich 
mys lach. Liczyło się dla niego zdanie tylko 
moje i Eriki. 
Ethan i Erica to dos c  specyficzne rodzen -
stwo.  
Z nimi miałam najwięcej odpało w. Z nimi 
dzieliłam się wszystkimi tajemnicami. To 
oni byli powiernikami moich mys li i psy-
choterapeutami moich problemo w. 
I wszystko popsuło się po s mierci Jasona. 
Niby było identycznie. Ale juz  nie mo wi-
łam im wszystkiego. 
Nie mo wiłam, z e mys lę powaz nie o swojej 

s mierci. Nie mo wiłam, z e mam dos c . Nie 
mo wiłam im niczego waz nego, bo nie 
chciałam sprawiac  im kłopoto w. 
Jay us miechnął się lekko.  
- Lepiej ci juz ?- spytał. 
Tylko my dwoje wiedzielis my, o ci chodzi. 
Erica podniosła okulary przeciwsłoneczne 
na czubek głowy i zmierzyła nas oboje 
zdziwionym spojrzeniem. 
- O co chodzi?- zapytała zbita z tropu. 
- Tak. Czuję się cudownie- syknęłam  
i zno w przymruz yłam oczy. 
- To dobrze- udał, z e załapał, lekko się 
ukłonił i odszedł. 
- O co mu chodziło?- Erica zadała pytanie  
i gapiła się na mnie zmieszana. 
- O nic- westchnęłam i opadłam na niewy-
godny lez ak, lekko pocierając jeszcze mo-
krą plamę z koktajlu. 
- Skąd go znasz?- zagaiła po kilku minu-
tach ciszy. 
- Był na pogrzebie Jaya- odparłam i rzuci-
łam brudny ręcznik na podłogę. 
- A... To dlatego pytał, czy ci lepiej. Pewnie 
widział, jak płaczesz- skinęła ze zrozumie-
niem dziewczyna. 
- Włas nie- nie zamierzałam nic więcej do-
dawac . W kon cu nie chcę jej przeszkadzac  
w łowach na Jaya. Nawet, jes li miał juz  
dziewczynę. 
- Ej! Dzis  pierwszy dzien  wakacji. Us miech 
na usta i do wody- Erica wstała i mnie po-
s pieszyła. 
- Ale...- jęknęłam. 
- Z adnych ale. Wskakujemy!- krzyknęła, 
pociągnęła mnie, a z e była silna, szybko 
udało jej się dosłownie wrzucic  mnie  
do basenu. 
Wydałam z siebie pisk.  
Woda początkowo była tak lodowata, z e az  
nie do zniesienia, ale szybko przyzwyczai-
łam się do niej i spokojnie pływałam  
po płytszej częs ci. Mimo mys li o s mierci 
odejs cie w taki sposo b wydaje mi się  
za bardzo... Banalne. Nigdy nie byłam 
s wietną pływaczką, moje "umiejętnos ci" 
ograniczały się co najmniej do pojedyn-
czych rucho w nogami i rękoma tak, by na-
pierac  na wodę i powoli się w niej prze-
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Poczułam, jak kostium kąpielowy, kto ry 
miałam na sobie, przylgnął do mnie, a wło-
sy nasiąknęły wodą.  
- Aria!- krzyknęła Erica z drugiego, naj-
głębszego, kon ca basenu.- Chodz  tu! Tu 
jest cudnie! 
- Chyba wolę zostac  tutaj- odkrzyknęłam. 
- No weeez ! 
Chwilę mys lałam. Ratownik na wiez y, du-
z o ludzi woko ł. Nie ma opcji, bym umarła 
w ich pobliz u. Powoli pozwoliłam, by moje 
ciało uniosło się z dna i poczęłam płynąc   
w stronę przyjacio łki. Byłam akurat pod 
ssawką, przez kto rą wciąz  była wsysana 
brudna woda i wysysana czysta, gdy cos  
zwro ciło moją uwagę. Jakis  wrzask. I mo-
mentalnie ssawka wessała mnie pod taflę 
wody. Nie zdąz yłam nawet wziąc  wdechu, 

kiedy juz  byłam pod wodą. Mocowałam się 
chwilę z urządzeniem. Nagle zabrakło mi 
powietrza w płucach. Nadal z całych sił 
pro bowałam wyłączyc  ustrojstwo, kto re 
nie chciało mnie pus cic . Moja noga utknęła 
w rurze i nie chciała ustąpic , mimo wciąz  
napływającej wody. Nie mogłam krzyczec . 
Tylko szarpałam się do czasu, gdy nawet 
szum wody w moich uszach zaniknął i zro-
biło mi się całkowicie ciemno przed oczy-
ma. Powoli zimno ogarniało moje ciało i 
poczułam, z e znikam.  
I to dosłownie. 
 
Ciąg dalszy nastąpi w następnym numerze 
gazetki TO I OWO 
 

Kasia Kukułka 

To święta prawda. Dostarczając organizmowi ruchu, dbamy o dobre samopoczu-
cie, piękną sylwetkę. Dzięki codziennej porcji sportu (nie musi być wyczynowy!) 
jesteśmy nie tylko bardziej odporni, ale i... szczęśliwsi! 

Jogging-  istotą joggingu jest ro wny, wolny (!) 
bieg. Nalez y pamiętac , z e nie chodzi o wys cigi, 
ale włas nie o truchtanie w spokojnym tempie. 
Bieganie uaktywnia pracę całego organizmu, 
poprawia pracę płuc i serca, a takz e samopo-
czucie. Bardzo waz ne jest odpowiednie przy-
gotowanie do biegu  (rozgrzewka!) i uzupeł-
nianie płyno w (woda!). Dobrym  pomysłem 
jest bieganie z kims  (motywacja). Moz e namo -
wisz do joggingu mamę lub przyjacio łkę. Jes li 
chcesz zacząc  biegac , koniecznie poczytaj na 
ten temat informacje w  Internecie -  jest wiele 
stron promujących bieganie. Moz na się z nich 
dowiedziec , jak zacząc  przygodę z bieganiem, 
co zjes c  przed treningiem i po nim, jak  się 
ubrac .  
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Jazda na rowerze-  pozwala się zre-
laksowac , poprawia krąz enie, rzez bi 
mięs nie no g i pos ladko w. Jez dz ąc 
godzinę ze s rednią prędkos cią 9 
km/h, spalasz około 190 kalorii. 
Plus dbasz o s rodowisko, podzi-
wiasz widoki i poznajesz okolice. 

Badminton-  zwany tez  popularnie kometką. 
S wietny sposo b na zabawę i relaks. Do tego 
dbasz o zdrowie, kształtujesz piękną sylwetkę, 
spalasz kalorie. Coraz popularniejszą odmianą 
tego sportu jest tzw.  speedbadminton - to wy-
nalazek, kto ry łączy najlepsze elementy bad-
mintona, tenisa  i squasha. Tutaj moz esz grac  
na wietrze (cięz sza lotka) i w ciemnos ci 
(s wiecące elementy). Wielka frajda!  

Pływanie-  jedna z najdoskonalszych 
form aktywnego wypoczynku. Rozwija 
ro wnomiernie wszystkie mięs nie, 
rzez bi sylwetkę, korzystnie wpływa na 
kręgosłup. Poza tym ciało jest podda-
wane naturalnemu masaz owi (przez 
opo r wody). Jes li nie potrafisz pływac , 
a chciałabys /chciałbys   korzystac   
z tych  dobrodziejstw basenu, moz esz 
c wiczyc  tzw. aqua  aerobic  - czyli ae-
robic w wodzie.  

Julia Wiatrowska 

Tytuł: Niagara 
Reżyseria: Henry Hathaway 
Gatunek: Dramat 
Podukcja: Kanada, USA 
Premiera: 17 luty 1953 (USA) 
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"Niagara" jest to stara dobra klasyka z ro-
ku 1953. W gło wnych rolach wystąpili: 
Marilyn Monroe, Joseph Cotten oraz Ri-
chard Allan. Akcja rozgrywa się w niewiel-
kim motelu "Tęczowe pawilony" połoz o-
nym po kanadyjskiej stronie Niagary. 
Mieszka tam małz en stwo Rose i George 
Loomisowie. On-mocno znerwicowany, 
z yje w napięciu. Ona- piękna, zmysłowa 
blondynka, urodą i stylem bycia przyciąga 
uwagę męz czyzn. George wie, z e Rose ma 
kochanka, ale darząc ją uczuciem, nie po-
zwala jej odejs c ; nie wie, z e Rose i jej przy-
jaciel Patrick chcą go zamordowac . Planują 
zwabic  go nad wodospad i zepchnąc   
w rwące strumienie wody. Jednak plan, 
kto ry uknuli, nie idzie po ich mys li. Gdy 
Patrick usiłuje pozbyc  się swego rywala, 
George wszystkiego się domys la i spycha 

kochanka z o-
ny do rwącej 
wody. Rose 
nies wiadoma 
niczego pro -
buje uciec, jed-
nak jej mąz  na 
to nie pozwala 
i ją tez  mordu-
je. Męz czyzna 
chce zacząc  
z ycie na nowo, 
poniewaz  
wszyscy nadal mys lą, z e on nie z yje.  
W  desperacji dokonuje kradziez y łodzi, 
kto rą chce uciec. Niestety, porywa go wir  
i męz czyzna wraz z łodzią tonie.  

Barbara Toczek 

Banan to doskonały składnik domowych maseczek. Przywraca zmęczonej i od-
wodnionej skórze blask oraz zdrowy, promienny wygląd. Maseczka bananowa 
świetnie sprawdzi się w pielęgnacji każdego typu cery.  Stosowana systematycz-
nie raz w tygodniu odżywia i wygładza skórę oraz zapobiega przedwczesnym 
oznakom starzenia.  

Jak przygotować maseczkę bananową? 

Rozgniatamy banana widelcem i dodajemy do powstałej 
papki łyz kę mleka lub naturalnego jogurtu oraz łyz eczkę 
miodu. Maseczkę nakładamy na oczyszczona sko rę twa-
rzy i dekoltu. Po 20 minutach zmywamy kosmetyk ciepłą 
wodą. 

Rada: W przypadku cery tłustej zastąp mleko sokiem z 
cytryny. 

Aromaterapeutyczna maseczka bananowa 

Domowej maseczce moz esz nadac  włas ciwos ci aro-
mateurapetycznych. Wystarczy, z e dodasz do niej kil-
ku kropli naturalnego olejku eterycznego. W przy-
padku cery suchej i dojrzałej dobrze sprawdzi się ole-
jek bergamotowy. Natomiast do cery mieszanej i tłu-
stej warto wypro bowac  olejek z drzewa herbaciane-
go lub pomaran czowy.  

Julia Wiatrowska 
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Julia Łyszkowicz 
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Dawno, dawno  temu... Powstała muzyka. Mniej więcej wraz z pojawieniem się 
człowieka na Ziemi. Tak, niby to takie oczywiste, a jednak gimnazjaliści (chociaż 
nie tylko) mają dziwny nawyk krytykowania gustu innych słowami: "To, czego ty 
słuchasz, to nawet muzyka nie jest." Błąd. Muzyka tak naprawdę jest wszędzie. 
Nawet bezmyślne stukanie paznokciami o ławkę, gdy jesteśmy zupełnie oderwa-
ni od smutnej rzeczywistości (tu: szkoły), można z czystym sercem nazwać muzy-
ką. I choć to takie oczywiste, to i tak ludzie mają w zwyczaju krytykować gust in-
nych. Tylko dlaczego? Ja Wam udowodnię, że w zwykłej piętnastce piosenek 
można zawrzeć dosłownie każdy gatunek muzyczny (oczywiście z tych popular-
niejszych). 

1. Indie Rock "Smother"- Daughter  

2. Post-hardcore "In The End"- Black Veil Brides  

3. K-Pop "Fantastic Baby"- Bigbang  

4. J-Rock "Last November"- Diaura  

5. Indie Pop "Summertime Sadness"- Lana Del Rey 

6. Soul Jazz "Cause I Love You So"- Gene McDaniels  

7. Jazz "Fly Me to the Moon"- Jason Mraz  

8. Trance "Wasted"- Tiesto ft. Matthew K 

9. House (Electro House) "Hey Brother"- Avicii  

10. Punk Rock "Try"- P!NK  

11. Dubstep "Bananonymous"- SAVANT  

12. R&B (Soul) "Single Ladies"- Beyonce 

13. Pop/ Rock "Stay With Me"- R5  

14. Pop/Rap "You Need Me, I Don't Need Me"- Ed Sheeran  

15. Rock "My Songs Know What You Did In The Dark"- Fall Out Boy  

Moje zadanie zostało ukończone. Wszystkie te piosenki są właściwie w mojej 
playliście od dawna. Polecam je i żegnam Was ciepło. 

Kasia Kukułka 



To i Owo, 19 

 

Aby uczcić jesień, która rozpocznie się w tym miesiącu, przed-

stawię parę pomysłów na dekoracje. Można je wykorzystać w 

naprawdę ciekawy sposób. 

wybór : Julia Wiatrowska 



To i Owo, 20 

 

 

 

 

 

 

1. Dla Eli i Basi <3 kocham Was, Anonimek :D 

2. Dla Tyśki :* Wiesz od kogo :8 Powodzenia w 2 klasie…! 

3. Dla klasy II „a”, powodzenia w drugiej klasie :) Basia  

4. Dla wszystkich uczniów pierwszych klas, abyście odnaleźli się  w na-

szym gimnazjum. Powodzenia :) 

5. Dla całego grona pedagogicznego z pozdrowieniami, aby mieli dla 

uczniów wiele cierpliwości, II „a” :) 

6. Dla Kaśki i Kuby od Kukułki –bawcie się dobrze w naszej klasie :D 

7. Dla Dawida  W. od Anny <3 

8. Dla Kazika od BFF :* 

9. W nowym roku szkolnym życzymy Wam powodzenia, dobrych stopni, 

satysfakcjonujących wyników na egzaminach,  sukcesów sportowych 

i artystycznych, wysokich wyników na olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych! Redakcja gazetki:) 
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