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Za 100 dni matura… a wcześniej egzamin…

Tegoroczna studniówka odbyła się 21 stycznia w hotelu Holiday Inn
przy ulicy Wielopole. Tradycyjnie rozpoczęła się polonezem (jak widać na zdjęciach). Uczniowie wraz z nauczycielami bawili się świetnie,
co mogą potwierdzić obie strony. Teraz już tylko pozostaje intensywna
nauka, bo do 4 maja zostało niewiele czasu. Wszyscy trzymamy kciuki
za naszych starszych kolegów.
Nieco wcześniej, bo już 19 kwietnia, gimnazjaliści z klas 3 rozpoczną
swoje egzaminy. Będzie to jeden z ostatnich roczników, które zostaną
poddane takim testom.

ZMIANY W GREYPFRUCIE!
W związku z tym, że luty był wyjątkowo krótki ( z racji ferii),
bieżący numer naszej gazety wydajemy jako
lutowo-marcowy. Mamy nadzieję, że przeczytacie go z zainteresowaniem. Jednocześnie informujemy, że nasza redakcyjna koleżanka Marta zmieniła szkołę, więc nie ma jej także w redakcji.
Na jej miejsce przyjęliśmy na staż kolegę Janka. Marcie życzymy
powodzenia w nowej szkole, a Jankowi owocnej pracy.
Redakcja
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Kolejka ciągnęła się od starego, suchego pola aż do wielkiego wozu opancerzonego. Brudne dzieci,
ubrane w łachmany, stały jedno za drugim. I choć żołnierze wpychający je do wozu nie wydawali z
siebie żadnych dźwięków, w powietrzu aż gęsto było od głosów. Co prawda nie było ich słychać, lecz
były one doskonale wyczuwalne. Wydawały je duchy, gołym okiem niewidoczne dla zwykłych ludzi.
Unosiły się kilka metrów nad ziemią I jęczały swe żałobne pieśni. Co chwilę któryś z nich zbliżał się do
żołnierzy, błagając o litość dla niewinnych dzieci, jednak oni nie mieli serca – byli niewzruszeni. A
dzieci bez najmniejszego sprzeciwu dawały się wepchnąć do pojazdu i nieraz same do niego wchodziły. Nie miały pojęcia, że większość z nich widzi ten świat po raz ostatni. Znikając za szarą plandeką
żegnały się z życiem raz na zawsze. Tylko nieliczni starsi wiedzieli, że idą na pewną śmierć i że z pięciuset osób przeżyje około dziesięć. Właściwie lepiej było nawet zginąć niż przeżyć. Żołnierze bezlitośnie zabijali wszystkich, gdy wóz dojeżdżał na miejsce. Świadomi swego losu nieliczni cieszyli się ostatnimi chwilami życia. Szereg zmniejszał się powoli. Stojąca na końcu dziewczyna patrzyła na to wszystko smutnym wzrokiem. Zamykała pochód i wiedziała, że im szybciej wejdzie do samochodu, tym
szybciej ją zamordują. Zdawała sobie doskonale sprawę z tego, dokąd jadą. Babcia wiele jej o tym opowiadała. Poza tym w telewizji ciągle pokazywali to, co działo się tutaj podczas comiesięcznego naboru.
Przypomniała sobie reportaż z zeszłej środy. Pokazywali w nim, jak wielki wóz wiózł setki dzieci krętymi wiejskimi dróżkami. I teraz właśnie będzie jednym z nich… Na samą myśl o tym przeszedł ją
dreszcz. Już niedługo zobaczy to na własne oczy. I, jeśli wierzyć temu, co mówiła jej kiedyś matka, poczuje, jak to jest umrzeć, by po chwili narodzić się znów – jednak gdzieś daleko, nie pamiętając tego
uczucia oraz niczego, co wydarzyło się do tej pory… Nawet się nie zorientowała, kiedy stanęła na
wprost samochodu. Przełknęła ślinę. Uniosła niepewnie głowę i popatrzyła mundurowemu wprost w
oczy. Ten odwzajemnił jej spojrzenie. Przez moment zdawało się, że żołnierz odpuści. Jednak po chwili jego twarz znowu wyrażała jedynie powagę. Dziewczyna spuściła wzrok. A więc nie udało się. Tym
razem przegrała. Z opuszczoną głową weszła do wozu i usiadła na ławie. Zamknięto klapę I pojazd
ruszył.
– Ciebie oszczędzą – rzucił nagle jeden z chłopaków patrząc na dziewczynę. Jego nieco za długie włosy opadały na ramiona, a oczy świdrowały ją na wylot. – Bo jesteś ładna. Ale wiesz, co ci zamiast tego
zrobią. Nie wiem, nie cieszyłbym się na twoim miejscu!
— Nie ma pewności, że mnie nie zabiją – szepnęła smutno. – Właściwie mogą zostawić każdego z
nas…
– Zwalniamy… – rzucił ktoś grobowym głosem. – To był zaszczyt, móc z wami jechać… Nikt więcej
się nie odezwał. Samochód rzeczywiście zwolnił, aż wreszcie się całkiem jechać… Klapa ponownie została otwarta. I tym razem obyło się bez zbędnych słów. Wszyscy od razu wiedzieli, że mają wysiąść.
Ustawili się w szeregu, a żołnierze kolejno sprawdzili ich nazwiska. Wreszcie jeden z mundurowych
wystąpił przed resztę i począł wygłaszać swą comiesięczną mowę.
– Synowie i córki narodu! Zebraliśmy się tu dziś tłumnie, by jak co miesiąc uczestniczyć w uroczystości złożenia ślubów wierności i rozpoczęciu pracy dla naszego pana, jedynego i prawowitego władcy,
Idaliona!
– To nie żadna uroczystość! – krzyknęła nagle średniego wzrostu brunetka stojąca mniej więcej po
środku. – Tylko masowa egzekucja! To oszuści! Wmawiają nam, jaki to Idalion nie jest dobry, a tak naprawdę wbijają nam noże w serca! Nie wierzcie im!
– Zabrać ją – rzekł spokojnie przemawiający. – Bunt nie jest tu wskazany. Miałaś szansę pracy dla pana, ale ją zmarnowałaś. Widzicie – zwrócił się ponownie do reszty – bo oto każde z was otrzymało
szansę. Nie byle jaką, jest to szansa pracy dla samego Idaliona! A kto tę szansę zmarnuje, ten nie dożyje jutra… Dziewczyna wpatrywała się w niego w milczeniu. Może teraz się uda…? Gdyby tylko na nią
spojrzał! Z drugiej strony, gdyby tak się stało, padłaby pewnie z przerażenia. Tymczasem on kontynuował swoje przemówienie. Gdy wreszcie skończył, przeszedł na sam koniec szeregu dzieci i znów wypytał ich o nazwiska. Obok niego szedł drugi mundurowy, który notował wszystko, co usłyszał. Kiedy
tak zwana „adnotacja osób potencjalnych” została zakończona, ten sam żołnierz stanął z powrotem na
swoim miejscu i począł teraz wyczytywać niektóre nazwiska. Dziewczyna poczuła, że oblewa ją zimny
pot, gdy usłyszała, jak ją wyczytał.

Po tym mężczyzna kazał wystąpić wybranym. Dziewczyna rozejrzała się. Oprócz niej stało tu także dziewięciu innych „szczęśliwców”; cztery dziewczynki i pięciu chłopców – a wśród nich chłopak, z którym rozmawiała w wozie. Na chwilę ich spojrzenia spotkały się.
I wtedy obydwoje zobaczyli to w swoich oczach. Dlatego ich wybrali.
– Idziemy – rozkazał jeden z pozostałych żołnierzy. – Wyczytani za mną, reszta do wozu! Mimo iż
niewyczytane dzieci szły na pewną śmierć, żadne z nich nawet nie jęknęło. Posłusznie skierowały
się tam, gdzie im kazano. Tymczasem dziewczyna podążała z przerażeniem za resztą ocalałych. W
pewnym momencie zauważyła, że jej kolega z wozu nieznacznie się do niej zbliża. Spróbowała się
uśmiechnąć, choć w tym miejscu było to dosyć trudne.
– Co się teraz stanie? – szepnął do niej.
– Nie wiem – westchnęła. – Chyba rozdzielą nam prace czy coś… Przepraszam – powiedziała nieco
głośniej. – Panie żołnierzu! Gdzie idziemy? Mundurowy spojrzał na nią z zaskoczeniem. Najwidoczniej była jedyną osobą, która mówiła cokolwiek w tym miejscu. Chwilę mierzył ją wzrokiem,
jednak wreszcie odezwał się chwlę mierzył ją wzrokiem, jednak wreszcie odezwał się pięknym,
aksamitnym głosem.
– Zaskakująca odwaga, odzywać się tutaj. Jesteś pierwszą osobą, która to zrobiła… Nie zdradzę ci
jednak celu naszej wędrówki, bowiem to nie mnie jest pisane cię o tym poinformować.
– Po tych słowach odwrócił się i poprowadził ich dalej. Przeszli przez dziedziniec pogrążony w
cieniu, a następnie weszli do wielkiego zamku. Schodami w dół zeszli do ogromnej, ciemnej piwnicy. Żołnierz machnął ręką i w tym momencie zapaliły się pochodnie rozświetlając wnętrze i ukazując mężczyznę odzianego w szaroniebieski mundur.
– Witajcie – przywitał ich niskim, miękkim głosem. – Jestem strażnikiem zachodniej bramy, teraz
powiem wam, co będziecie tu robić. Otóż zostaliście wezwani, jako jedyni posiadający potencjał,
aby służyć panu przez całe życie, aż do śmierci. Za zasługi będziecie nagradzani, za nieposłuszność zaś karani. Nie zobaczycie już nigdy więcej swoich rodzin, ani oni nie zobaczą was. Od dziś
aż po kres życia macie obowiązek być oddani i posłuszni władcy Idalionowi oraz nam, żołnierzom
i strażnikom. Nie wolno wam opuszczać zamku samowolnie, lecz za zgodą któregoś z nas, a także
pod jego opieką. Rozdzielone zostaną wam też prace, jakie będziecie wykonywać, oraz harmonogram dnia, obowiązujący codziennie, siedem dni w tygodniu. I pamiętajcie, że wszystko, co czynicie, czynicie w imię pana! – To mówiąc złożył ręce jak do modlitwy i wyszeptał kilka niezrozumiałych słów. Dziewczyna kątem oka zauważyła, że jej znajomy zmrużył oczy i gniewnie wpatrywał
się w mężczyznę. Przestraszyła się, że ktoś mógł to zobaczyć. Wtedy stałoby się z nim to, co z tamtą brunetką… Tymczasem jednak strażnik wyjął z szuflady starej, drewnianej komody zwój pergaminu. Rozłożył go i zaczął czytać nazwiska obecnych w sali, przydzielając im wspomniane przez
siebie wcześniej obowiązki. Wreszcie doszedł do dziewczyny, której powiedział:
– Będziesz w imię pana pracowała w bibliotece, zajmując się księgami i historią. Skinęła głową. Dostała chyba najmniej nieprzyjemną pracę – nie musiała budować wież, ani sprzątać całego pałacu,
już nie wspominając o pracach na polu i walce ze swoim narodem. Po skończeniu wyczytywania
zaprowadzono ich do kolejnej sali piwnicznej, jednak większej i nieco zimniejszej. Wokoło było
ciemno, a za jedyne źródło światła służyła stara latarnia powieszona na ceglanej ścianie. Prowadzący ich żołnierz wszedł poza krąg światła i powiedział zimno:
– Będziecie tu podchodzić po kolei, jak was wyczytam. Pierwszy przyjdzie… Lenn Kwarc. Chudy,
niski chłopiec o ciemnobrązowych oczach wziął głęboki wdech i ruszył w kierunku mundurowego. Światło latarni nie sięgało tak daleko, więc po chwili pozostali stracili go z pola widzenia. Nie
minęła minuta, gdy rozległ się przeraźliwy krzyk. Krzyk ten wciąż trwał, jakby Lenn nie potrzebował brać oddechu. Wreszcie urwał się, zamieniając w ciche jęki bólu, a wtedy mężczyzna zawołał
kolejną osobę. Była to mała, blondwłosa dziewczynka, wyglądająca na nie więcej, niż osiem lat. Na
dźwięk swojego imienia rozpłakała się. Żołnierz zawołał ją po raz drugi. Mała powoli skierowała
w jego stronę. W ciszy jaka zaległa, słychać było tylko pojękiwania Lenna i ciche łkanie dziewczynki. A potem nastąpił krzyk. Powoli przeradzał się w pisk przeplatany płaczem krzywdzonego
dziecka. Nie ustąpił nawet wtedy, gdy został wywołany kolejny chłopak, tym razem nieco starszy.
Starał się zachować pozory odwagi, lecz pod maską obojętności, jaką przybrał na twarz, krył się
strach. A ona to widziała.

Widziała, jak nerwowo przełyka ślinę. Jak nagle zaciska pięści. Widziała, że jego oczy ciemnieją. Widziała, jak postępuje krok naprzód. Jak idzie przed siebie. Wreszcie zniknął. I znów usłyszeli przejmujący krzyk.
A potem padło czwarte imię. Jej imię.
Poczuła, że serce podjeżdża jej do gardła, a strach paraliżuje całe ciało.
W zasadzie najgorszy był pierwszy krok. Doszła za granicę światła. Jednak mimo to widziała dokładnie kamienny stół, przy którym stał żołnierz. Kiedy zbliżyła się, zobaczyła, że trzyma w ręce
dziwny przedmiot. Zachwiała się. Kazał jej podejść jeszcze bliżej. I wtedy to zrobił. Nie wiedziała, co
dokładnie robi. Tylko, że to boli. I że musi krzyczeć. Ból stał się nie do zniesienia i oślepił ją. Odpłynęła. Wciąż krzyczała, tyle, że nieświadomie. Straciła poczucie czasu, zdawało jej się, że pływa po
wzburzonym morzu, a jej łodzią targają okropne wichry. W oddali majaczyła jakaś wyspa, lecz była
za daleko, by mogła dosięgnąć jej wzrokiem. Za każdym razem gdy próbowała się do niej przybliżyć,
wyspa oddalała się. Nagle zawiało mocniej i łódź przewróciła się. Wtedy ból nie znikł, ale zmniejszył
się do tego stopnia, że obraz morza rozmył się. Nie odzyskała w pełni przytomności, poczuła tylko,
jak czyjeś brutalne ręce unoszą ją w górę i ciskają jej ciałem na ceglaną, zimną podłogę. Już nie krzyczała. Mamrotała pod nosem, sama nie wiedząc co. Pod palcami lewej ręki wyczuła czyjąś dłoń. A
więc dobrze, nie była sama. I to pozwoliło jej do końca omdleć.
Otworzyła oczy. Nie wiedziała gdzie się właściwie znajduje. Dookoła panował półmrok.
Okropnie piekła ją cała twarz, ale nie miała odwagi dotknąć jej dłonią. Bała się. Bała się strasznie.
Uniosła obolałą głowę i rozejrzała się. Była w jakimś dziwnym pomieszczeniu. Obok niej na chłodnej
posadzce leżało ciało jej znajomego. Zmrużyła oczy, żeby się mu uważniej przyjrzeć. Ułożono go na
prawym boku, widziała więc tylko jego plecy. Chciała go dotknąć. Wyciągnęła drżącą rękę i… nie,
nie była w stanie. Przecież nawet go nie znała. Ale miała dziwne przeczucie, że powinna mu pomóc.
Że cierpi. Bardzo cierpi! Usiadła po turecku. Otworzyła usta, żeby zawołać jego imię. Natychmiast je
zamknęła. Nie znała jego imienia. Zrobiła więc to, co zawsze zwykła robić takiej sytuacji. Spróbowała
sobie wyobrazić siebie w roli matki chłopca. Wyobrazić sobie, jak go woła. I wtedy jego imię pojawiło
się w jej głowie. Angelo. Miał na imię Angelo. Teraz już to wiedziała. Wymówiła jego imię ciepło i
gładko. Angelo. Jak ładnie! Zawołała go kilka razy.
Drgnął. Ale nic więcej. Dotknęła ostrożnie jego wychudłego ramienia. Było zimne, co jakiś
czas wstrząsały nim dreszcze. Nagle coś skrzypnęło, jak wielkie, stare drzwi. Odskoczyła od ciała
chłopaka i zaczęła intensywnie wpatrywać się w stronę, z której dobiegł ten dźwięk. Nie myliła się.
Drzwi były wielkie i stare, miały na oko trzy metry szerokości i pięć wysokości. Na progu stał zamaskowany żołnierz, uzbrojony w ciemny kształt karabinu maszynowego. Za nim stał drugi, nieco wyższy, również trzymający w ręce karabin. Pierwszy mundurowy przeszedł po sali zapalając wiszące na
ścianach latarnie. Dziewczyna szybko udała, że leży nieprzytomna, tak jak reszta dzieci. Odetchnęła z
ulgą, gdy mężczyzna wyszedł zamykając za sobą wielkie drzwi. Chwilę odczekała na wypadek gdyby wrócił, po czym kiedy usłyszała szczęk klucza, od razu z powrotem przyskoczyła do Angela. Ponownie szepnęła jego imię. Tym razem zareagował. Jęknął i przewrócił się na drugi bok. Widząc jego
twarz wydała zduszony okrzyk.
Wszyscy zostali napiętnowani znakiem Idaliona. Na czole znajdowała się krwistoczerwona
czaszka, nad brwiami rozciągały się dwie czarne gałęzie, takie same, jak na policzkach. Dodatkowo
nad nimi znajdowały się napisy. Drobne, ozdobne pismo, lekko pochyłe, z „zawijasami”. Zauważyła,
że nie zna języka, w jakim zostały one zapisane – a właściwie wypalone. Żywcem wypalone…
Wstrząsnął nią dreszcz: już nigdy się tego nie pozbędzie. Na zawsze pozostanie jej na twarzy znak
Idaliona, największego wroga jej narodu.
– Skąd znasz moje imię? – wyszeptał Angelo. – Wywołano mnie po tobie… Gdy byłaś już nieprzytomna… nie mogłaś go słyszeć… Od twojej matki – odszepnęła łagodnie, a słysząc jak to brzmi,
skrzywiła się. – To znaczy… Po prostu jakoś tak samo mi się zawołało.
– Acha. Ja też znam twoje imię – odparł uśmiechając się z bólem.
Skinęła głową. Oparła się na łokciu i spojrzała w jego piękne oczy. Przez chwilę patrzyli tak na siebie,
aż nagle rozległ się cichy jęk. Dziewczyna odwróciła się gwałtownie. To był ten chłopiec, Lenn. Ocknął się właśnie i odkrył, że nie ma pojęcia gdzie jest. Ich spojrzenia spotkały się. W jego wzroku było
przerażenie, dziewczyna szybko podeszła do niego.

– Już dobrze, Lennie – szepnęła gładząc go po włosach. – Wszystko będzie dobrze…
– Boli mnie – pociągnął nosem dzieciak.
– Wiem, Lenn, mnie też… Wszyscy mamy na twarzach znak Idaliona, a od teraz będziemy dla niego również pracować. Ale nie martw się, wszystko dobrze się skończy.
Chłopiec uspokoił się, za to zaczęli budzić się kolejni. Dziewczyna biegała od dziecka do dziecka i
próbowała je uspokoić. Wtedy obudził się najstarszy z nich, Leonard. Miał nieprzytomny wzrok i lekko
krwawił. Gdy doszedł do siebie, wstał i zaczął pomagać jej w opiece nad najmłodszymi. W końcu oboje
usiedli pod ścianą.
– O co chodzi z tymi znakami? – zapytała. – Po co nam one? Zwłaszcza tym, którzy nie opuszczą
nigdy zamku? Przecież nikt nawet ich nie zobaczy.
– Tu nie chodzi o zwykłą przynależność do wojska Idaliona – odparł ponuro Leonard. – Czy nie
wiesz, dlaczego nas wybrali? Nie, nie chodzi o nasze korzenie, o nazwy starych rodów. One nie mają tu
nic do rzeczy.
– Więc o co? – zdziwiła się. – Przecież chyba nie wybierali nas przypadkowo!
– Ach, nie – zaśmiał się smutno. – Powiedz, umiesz manipulować ludźmi? Swoim wzrokiem
umiesz spowodować, aby zrobili co chcesz? To swego rodzaju potencjał magiczny, który zabierają nam w
chwili wypalania znaków. W tej czaszce – wskazał na swoje czoło – znajduje się twoja umiejętność. Nie
mogli cię zabić, bo mogłabyś odrodzić się na nowo. Nie mogli też ciebie nie zabić, w końcu odkryłabyś to
i odwróciła się przeciwko nim. Dlatego zablokowali twoją moc i przydzielili ci na ten czas pracę, jaką
masz wykonywać dla Idaliona. Moc niewykorzystywana do dwudziestego drugiego roku życia słabnie,
wreszcie umiera. Nikt więcej nie przeżył.
Dziewczyna była wstrząśnięta. To dlatego… nagle wszystko wydało jej się tak oczywiste, że łzy
same zaczęły cisnąć jej się do oczu. Nie, nie będzie płakać. Zamrugała, aby temu zapobiec. Musi myśleć
racjonalnie. Trzeba zorganizować jakieś powstanie! No tak, tyle, że zablokowali ich magię, a bez niej nic
nie zdziałają.

Maria Dąbrowska jest wśród nas :)
Z wielką przyjemnością informujemy ze nasza koleżanka Marysia Dąbrowska z
klasy 2a wygrała wojewódzki konkurs literacki organizowany przez Staromiejskie
Centrum Kultury Młodzieży.
Serdecznie gratulujemy i prezentujemy dyplom Marysi.

jakaś historia, jakaś rodzina i
jej życie. Przyznam ci się, że
czasem z nudów nadawałem mieszkańcom imiona,
wymyślałem liczbę dzieci
itd. Mijane domy dawały mi
zajęcie. Wyobraźnia szalała,

W końcu ,jak się
ktoś nazywa Maria
Dąbrowska, to takie nazwisko zobowiązuje. W historii
odnotowano już
jedną Marię Dąbrowską, miejmy
nadzieję, że nasza
będzie równie znana. Przeczytajcie
fragment nagrodzonej pracy i ustawcie
się w kolejce po autografy.
Poniżej prezentujemy fragment zwycięskiego opowiadania i życzymy,
aby ten sukces stał
się początkiem
wspaniałej kariery
pisarskiej.
„Zawsze przemieszczałem
się, dotykając plecami ścian.
Tak dobrze to pamiętam...
Nadal, jak o tym myślę, czuję
pod opuszkami rowki mijanych cegieł. Za każdym dotkniętym domem kryła się

rozmyślając nad losem ludzi, a ja myślami byłem daleko od wojny.
Około piątej nad ranem
dwunastego dnia od mojego
odejścia zobaczyłem zabudowania, które graniczyły z
ogromna polaną, zdawałoby
się, że nie miała końca. Byłem pewien, co to oznacza:

granice miasta. Wcześniej
myślałem, że gdy zobaczę to
miejsce, będę wiedział, co
robić. Będę chciał uciec i zacząć nowe życie. Tymczasem
stało się inaczej, miałem
pustkę w głowie i wcale nie
chciałem uciekać.
Bijąc się z własnymi myślami poszedłem w stronę budynków. Były puste. Żywej duszy
nie było widać, ani
słychać. Gestapo
musiało się
wszystkim zająć.
Nie byłem w stanie o tym myśleć,
bo od razu wyobrażałem sobie
masakrę, która toczyła się na tych
ulicach.
Wszedłem do jednego z domów:
bez drzwi, ani
okien na parterze.
Mieszkańcy
wszystko zostawili, pewnie nie mieli wyboru. Jedzenie leżało na półkach, a rzeczy takie jak ubrania, buty i inne
akcesoria były jakby powyrzucane z szaf. Widok był
okropny, ci ludzie w pędzie
musieli brać wszystko, co
wpadło im w ręce, a i tak
najprawdopodobniej zabrano im cały majątek.”

HUMOR Z WYPRACOWAŃ SZKOLNYCH CZ .3
„Według wierzeń ludowych duchy pojawiają
się najczęściej w miejscach odludzonych.” ( romantyzm)
„Pieta jest to wizerunek Matki Boskiej ukazanej na rękach u Pana.”
Nie miał zony ani dzieci, jedyna co miał, to
ojca i matkę . ( o Achillesie)
Uważam, że niepotrzebnie zabijał Hektora.
Jednak nie miał on żony i dzieci, więc nie
można go winić za jego brak współczucia
w tej sytuacji.
Osobiście uważam, że to nieludzkie wychwalać jego okrutność i pragnienie sławy, ale
każdy ma jakieś wady i zalety.
Przednia ściana była szybą, dzięki czemu
dziennikarze mogli współpracować na migi przy tworzeniu nagrania"
Grabiec, obecny narzeczony Balladyny, zatrzymał Balladynę i powiedział, by Kirkor
wybrał Alinę , ponieważ jest młodsza i
bardziej urodzajna”

„ Pustelnik […] zobaczył Balladynę w bramie, która chciała wyjść mu na przywitanie.”
„ Rejent do licznych szkód odniesionych przez murarzy dopisał jeszcze żonę i czwórkę
dzieci”
Uzasadnij, ze dziady są obrzędem.
ODP. „ Podczas dziadów przywoływano duchy.
Było to przyjęcie. Wywoływali je po to, aby
duchom spełnić prośby, żeby zaznały spokoju.
Przywoływali je wódką .”
W jaki sposób i z jakiego powodu cierpi postać
reprezentujaca duchy ciężkie ?
Odp .: „ Nie chce patrzeć na ten cały majątek, który zostawił na ziemi i którego już nie może
mieć. Pokutuje tak, bo był złym pracodawcą i
nie rozumiał potrzeb swoich ludzi”

CO ROBIĄ UCZNIOWIE, GDY NIE MA ICH W SZKOLE CZ .3

Federacja Kawalerii
Ochotniczej jest jedną z
dwóch polskich organizacji,
które podtrzymują tradycje
tej przedwojennej formacji
wojskowej. Została powołana do życia jako stowarzyszenie w 1989 r. Zrzesza siedemnaście szwadronów, z
których każdy działa w barwach innego pułku.
Jeden z naszych kolegów jest
członkiem szwadronu
w barwach 8 Pułku Ułanów.
Jego pasja wiąże się z tym, że
w czasie szkoleń zmuszony
jest opuścić lekcje.
Kwalifikacje zdobywa głównie w czasie wyjazdów szkoleniowych. W grudniu uczestniczył w takim kursie w Toporzysku koło Jordanowa,
gdzie przez tydzień
w grupie kawalerzystów nasz
kolega doskonalił techniki jaz-

dy konnej, musztry
i władania bronią białą. To
nietypowe hobby wymaga

wają kolejne stopnie po warunkiem pozytywnego zaliczenia testów i wykazania się
wymaganymi umiejętnościami.
Ta niezwykle męska pasja pozwala poszerzyć
wiedzę także z historii
wojskowości i ogólnie
korzystnie wpływa rozwój młodego człowieka.
Warto dodać, że członkowie federacji występują w mundurach, nie
tylko na szkoleniach, ale
także na różnych uroczystościach. A jak wiaAutor: Wojciech Kossak
domo „za mundurem
świetnej kondycji
panny sznurem”, więc chłop(trzeba nieźle trzymać się w
cy mają niezwykłe powodzesiodle) i ogólnej sprawności
nie. Zachęcamy do zagłębiefizycznej. Jednocześnie odbynia się w temat, ponieważ jest
wają się szkolenia teoretyczne
to prawdziwa przygoda życia.
zakończone egzaminami.
Antoni Kłembukowski
Młodzi kawalerzyści zdoby-
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W IOSENNE PORZĄDKI CZAS ZACZĄĆ

Bartosz w profesjonalnym
stroju malarza!
Opracował:

Jan Niziurski

Jakie jest najbardziej
lubiane miejsce w szkole? Zapewne bufet. W
piątek, 17 lutego po
lekcjach w bufecie
szkolnym rozpoczął się
zapowiadany wcześniej
remont. Uczniowie z 1
LO wraz z przewodniczącą samorządu Julią
Danicką pod czujnym
okiem pani Jachowicz
sprawnie umyli ściany,

a następnie przystąpili
do malowania. Wszystko po to, aby przygotować eleganckie wnętrze dla nowych kanap,
które zostały zakupione dzięki waszej ofiarności, życzliwości Fundacji J.S Bandtkiego
oraz wsparciu Dyrekcji
szkoły. Nie oznacza to
jednak, że sklepik
szkolny jest nieczynny.

Remont obejmuje jedynie salę jadalną. Nie
wiadomo, kiedy dokładnie skończą się
prace.
Wszyscy mają jednak
nadzieję, że już niedługo zyskamy nowe
przytulne miejsce w
nowoczesnym stylu.
Samorząd szkolny
ogłosił również konkurs na projekt mura-

N AGŁÓWEK ARTYKUŁU W ŚRODKU
Ten artykuł może składać się z 100-150 wyrazów.
„A BY

PRZYKUĆ

UWAGĘ

CZYTELNIKÓW ,
UMIEŚĆ TUTAJ

INTERESUJĄCE
ZDANIE LUB

CIEKAWY CYTAT

Artykuł możesz poświęcić innowacjom, trendom finansowym lub prognozom; możesz skomentować wdrożone procedury lub ulepszenia bądź scharakteryzować tempo rozwoju firmy.

W aktualizowanych kolumnach możesz zawrzeć list od wydawcy, porady
dla czytelników, recenzję książki lub prezentację nowych pracowników albo
cennych klientów.

Z ARTYKUŁU .”

N AGŁÓWEK ARTYKUŁU W ŚRODKU
Ten artykuł może składać się z 75-125 wyrazów.

Wybór obrazów lub grafiki to ważny etap dodawania zawartości do biuletynu.
Obraz powinien wiązać się z treścią przekazu.

Podpis do obrazu/
grafiki.

W programie Microsoft Publisher znajdziesz tysiące obrazków ClipArt, które można importować do tworzonych biuletynów. Możesz też użyć specjalnych narzędzi do rysowania kształtów i symboli.

SPORT W SZKOLE

W tym miesiącu, pomimo że dość krótki,
w szkołach Reja również nie zabrakło sukcesów sportowych. Na pewno największym
osiągnięciem było zajęcie I miejsca przez
Aleksandrę Łyszczarz z kl. 3b na zawodach
narciarskich i snowboardowych, które odbyły

się w czwartek 23 lutego. Turnieje międzyszkolne w lutym odbyły się także w koszykówce. Tutaj ,o dziwo ,poszło nam gorzej, gdyż
drużyna chłopaków zajęła 5 miejsce, a drużyna dziewczyn 7 miejsce.

Ola
na podium

Krzysztof Zachwieja

Nasza reprezentacja w gotowości

Olu, serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów
sportowych !

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Dnia 25 stycznia 2017 r. odbył się w naszej szkole KONKURS RECYTATORSKI. Jury złożone z nauczycieli języka polskiego, pod przewodnictwem pana Bogusława Tondery – koordynatora działań artystycznych przyznało następujące nagrody:
W kategorii GIMNAZJUM
I miejsce – Baltazar Augustynek(klasa 3b)
II miejsce - nie przyznano;
III miejsce – ex aequo Zofia Czekaj (1a) i Władysław Knapczyk (2a)
Przyznano również wyróżnienia:
- Barbarze Dubis (2b) za dobór tekstu;
- Julii Kobieli (1c) za aktorską prezentację;
- Elżbiecie Samek (3a) za interpretację tekstu.
W kategorii LICEUM
I miejsce – Joanna Bryl (III LO)
II miejsce – Alicja Zacharzewska (I LO)
III miejsca nie przyznano. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Laureaci wystąpią
w PWST 7 kwietnia w czasie Dnia Teatru. Zapraszamy !

Kącik Łasucha

W oczekiwaniu na wiosnę ugotuj sobie gorącą czekoladę, siądź wygodnie z naszą gazetką i
zapomnij na chwilę o wielkiej ilości zadań domowych, które na ciebie.

Gorąca Czekolada

Składniki
 pół litra mleka;
 100 ml śmietany 18%;
 70 gram czekolady o zawartości kakao około
70%, drobno posiekanej;
 30 gram czekolady mlecznej, drobno posiekanej;
 pół łyżeczki cynamonu;
szczyptę soli.
Wykonanie:
Około 150 ml mleka podgrzewamy na średnim
ogniu i wrzucamy czekoladę. Mieszamy aż cała
się rozpuści i dodajemy resztę mleka oraz śmietankę.
Podgrzewamy do momentu aż mikstura będzie
gorąca, lecz nie będzie się gotować – dodajemy
cynamon oraz sól. Przed podaniem warto energiczniej zamieszać – spowoduje to powstanie
przyjemnej pianki na powierzchni czekolady.
Źródło: polki.pl

LISTY
DO REDAKCJI
W imieniu czytelników chciałbym szczerze podziękować za wspaniałe przepisy.
Po tych wszystkich smakołykach na pewno nieźle przytyjemy, dlatego spytać, czy
to prawda,
że na spalenie kalorii z jednego pączka
wystarczy godzin leżenia przed telewizorem?
Wydaje mi się, że poza przepisami
w gazetce szkolnej powinny znaleźć się
także sprawdzone sposoby na spalenie
kalorii.

W imieniu wszystkich odchudzających się
– JN.

Tradycyjny chrust, inaczej faworki
Składniki:

Na ciasto:
20 dag mąki
2 łyżki spirytusu lub octu spirytusowego
3 żółtka
3 łyżki kwaśnej śmietany
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
Szczypta sody oczyszczonej
Olej do smażenia
Cukier puder do dekoracji
Wykonanie:

Wszystkie składniki wymieszać, zagnieść ciasto,
następnie rozwałkować, następnie pokroić w paski szerokości ok. 3 cm i długości ok. 7 cm
(wymiary wg uznania). Środek każdego kawałka
naciąć podłużnie (ok. 2 cm). W celu uzyskania
fantazyjnego kształtu przewlec przez dziurkę w
środku. Rozgrzać olej w rondlu i wrzucać ostrożnie po kilka sztuk. W czasie smażenia odwracać
ostrożnie na drugą stronę, nie dopuszczając do
przypalenia. Usmażone chruściki wyjąć ostrożnie
na ręcznik papierowy, aby usunąć nadmiar tłuszczu, a następnie posypać cukrem pudrem.
Smacznego!

ODPOWIEDŹ RADAKCJI :
Drogi Czytelniku,

dziękujemy za konstruktywną propozycję.
Z naszych doświadczeń wynika, że najlepszym
środkiem odchudzającym są grejpfruty dlatego
zalecamy spożywanie ich w dużej ilości. Drugim sprawdzonym sposobem na spalenie nadmiaru kalorii jest gimnastyka szarych komórek,
więc zachęcamy do rozwiązywania skomplikowanych zadań z matematyki i z fizyki, a także
zmierzenia się z naszą krzyżówką na ostatniej
stronie gazety. Oczywiście nie zaszkodzi także
bieganie, jazda na rowerze, pływanie…
W imieniu redakcji – Ola Kuźniar

Dzień Kobiet , dzień kobiet - niech każdy się dowie...

8 marca, jak każe tradycja, panowie w szczególny sposób doceniają kobiety, dając im drobne
upominki. W tym roku chłopcy
również nas nie zawiedli. Upominki były wspaniałe. Niektóre
były piękne, a część była po prostu pyszna. W jednej klasie
dziewczyny dostały róże, w innych ciasteczka a w kilku klasach
płeć piękna mogła pochwalić się
jeszcze ciekawszymi upominkami takimi jak plastikowe korony

czy gąbeczki do mycia naczyń.
Wszystkim zaangażowanym chłopakom bardzo dziękujemy i mamy nadzieję że dziewczyny odwdzięczą się 30 września .

tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.
Pierwszy Międzynarodowy
Dzień Kobiet obchodzony był
28 lutego 1909 roku
Za pierwowzór Dnia Kobiet przyw Nowym Jorku. W Polsce
jąć można obchodzone w starobyło to święto obchodzone
żytnym Rzymie Matronalia. Było
oficjalnie do 1993 roku. A teto święto przypadające na pierwraz pozostało miłym zwyczaszy tydzień marca, związane z
jem, aczkolwiek nie wszystkie
początkiem nowego roku, maciekobiety lubią to święto.
rzyństwem i płodnością. Z okazji

Z OKAZJI DNIA KOBIET DEDYKUJEMY WSZYSTKIM
DZIEWCZYNOM TEKST WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO
„DZIEWCZYNY BĄDŻCIE DLA NAS DOBRE NA WIOSNĘ”
Niech powie ktoś, komu
się zdarzy
Napotkać wiosną me
spojrzenie:
Co ja mam w twarzy,
No co ja mam w twarzy?
Cierpienie, cierpienie,
bezdenne cierpienie...
Lecz przy księżyca bladym
sierpie
W noce kwietniowe i majowe
Nie sam przecież cierpię,
Nie sam przecież cierpię,
A zatem, a zatem śpiewajmy,
panowie:

Dziewczyny!
Lubcie wy nas wiosną, oj, lubcie! Dziewczyny, bądźcie dla nas
dobre,
Dziewczyny!
Krzywdy biednym chłopcom nie Na wiosnę!
róbcie!
Źródło: tekstowo.pl
Niech kpiny Wasze nas nie bolą
zbyt liczne!
Dziewczyny!
Teraz będzie solo muzyczne,
Z ostatniej chwili:
a ja będę przeżywał!

Samotnie
Niech się nikt nie snuje przez
gąszcze,
Dziewczyny!
Gdy wiosną
Bądźcie dla nas dobre
Dojrzewają tuje i w trzcinach
na wiosnę!
brzmią chrząszcze, brzmią
Dziewczyny!
Chrząszcze...
Skończmy już te
Niech prośba moja
"Kobry" miłosne!
Was - dziewczyny - nie dziwi,
Nikomu
My wiosną
Niechaj nie zagraża rozłąka,
Strasznie się robimy wrażliwi...
Gdy wiosną
Popatrzcie,
W rytmie naszych marzeń po łą- Kwitnie już maciejka
kach bąk brzdąka, bąk brzdąka... i czosnek,
Dziewczyny, bądźcie dla nas
dobre, Na wiosnę !

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wojciecha
Młynarskiego, który jak nikt
inny potrafił swoimi tekstami komentować niełatwą
rzeczywistość PRL-u oraz
subtelnie i lirycznie wyrażać
najintymniejsze uczucia.
Czytajcie i słuchajcie Młynarskiego, bo jego piosenki
nigdy się nie zestarzeją.

Opracowali: Aleksandra Kuźniar
i Krzysztof Zachwieja

L ISTY DO R EDAKCJI :
Szanowna Redakcjo,

W imieniu czytelników chciałbym szczerze
podziękować za wspaniałe przepisy. Po tych
wszystkich smakołykach na pewno nieźle
przytyjemy, dlatego spytać, czy to prawda,
że na spalenie kalorii z jednego pączka wystarczy godzin leżenia przed telewizorem?

Wydaje mi się, że poza przepisami w gazetce
szkolnej powinny znaleźć się także sprawdzone sposoby na spalenie kalorii.
W imieniu wszystkich odchudzających się –
JN.

W IZYTA W R ADIU K RAKÓW
13 marca br. w ramach lekcji języka
polskiego odwiedziliśmy Radio Kraków. Mieliśmy okazję zwiedzić studia radiowe i poznać pracę dziennikarzy . Dowiedzieliśmy się sporo
ciekawych rzeczy o historii Radia
w Krakowie , które ma już 90 lat ! W
Studiu Koncertowym im. Romany
Bobrowskiej nasza koleżanka Stefania zagrała kilka utworów na wspaniałym fortepianie. Wysłuchaliśmy
także wiadomości na żywo ,a wychodząc pana Gibałę , który był

zaproszony do kolejnej audycji. Po
Radiu oprowadzał nas red. Robert
Konatowicz, który ciekawie opowiadał o początkach radia w wolnej Polsce oraz o różnych sprytnych sposobach tworzenia dźwięku w słuchowiskach radiowych. Na korytarzach
podziwiać zdjęcia słanych osób, które odwiedziły radio Kraków lub też
występowały w różnych audycjach.
Na schodach ciekawe cytaty z wypowiedzi ks. J. Tischnera. To była
bardzo ciekawa wycieczka i ciekawa lekcja.

ODPOWIEDŹ RADAKCJI :
Drogi Czytelniku,

dziękujemy za konstruktywną propozycję. Z naszych doświadczeń wynika, że najlepszym środkiem odchudzającym są grejpfruty dlatego zalecamy spożywanie ich w dużej ilości. Drugim
sprawdzonym sposobem na spalenie nadmiaru
kalorii jest gimnastyka szarych komórek, więc
zachęcamy do rozwiązywania skomplikowanych
zadań z matematyki i z fizyki, a także zmierzenia
się z naszą krzyżówką na ostatniej stronie gazety.
Oczywiście nie zaszkodzi także bieganie, jazda na
rowerze, pływanie…
W imieniu redakcji – Ola Kuźniar

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

