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Nr 2/Grudzień 2017 

Czasopismo szkolne Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Reja 

Dnia 29 listopada odbyła się debata i jawne głosowanie 
na stanowisko Przewodniczącego Rady Samorządu 
Uczniowskiego. W wyniku dyskusji i głosowania wyło-
niony został zarząd Rady SU w składzie: 

Przewodniczący:  

Julia Pietrzykowska (LO) i Mikołaj Sazonov (Gim) 

Sekretarz: Alicja Pobożniak (2c ) 

Specjalista PR: Adam Krupa (1A LO) 

Specjalista do spraw marketingu: Duszan Leja (2LO) 

Specjalista od infotechnologii: Michał Jaworski (1B LO) 

Specjalista do spraw logistyki: Karolina Bieda (2LO) 

Więcej na str. 15 

ZBIÓRKA DLA ZWIERZAKÓW 

 

Po raz kolejny w naszej szkole zbieramy na rzecz 

Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

pomóc nam możecie, przynosząc : 

~karmy dla kociąt, dorosłych kotów i psów, 

~poduszki i kołdry (bez pierza), 

~prześcieradła i koce. 

Wszystkie te cenne podarki prosimy przynosić do sali nr 16. 

Wielkie podziękowania za pomoc  i organizację tej akcji dla Alicji Po-

bożniak. 

Akcja trwa do końca listopada. 

Dziękujemy za pomoc !!! 
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Akcja trwa do 13 grudnia.
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Uczniowie naszej szkoły mają wiele zainteresowań, dlatego wciąż powstają nowe kluby i kółka za-

interesowań. Mamy w szkole Klub Filmowy, który nazywa się “Latająca Machina”. Byłem cieka-

wy, jak działa to koło i dlaczego tak się nazywa. Poprosiłem o rozmowę prof. Romana Batora. 

Mikołaj Sazonov: Dzień dobry! Bardzo się cieszę, że chciał Pan ze mną dziś porozmawiać. Na po-

czątek zadam chyba najbardziej nurtujące mnie pytanie: skąd pochodzi nazwa “Latająca Machina”? 

prof. Roman Bator: Nazwa “Latająca Machina” pochodzi z filmu Jamesa Camerona pt. Titanic. 

Główni bohaterowie śpiewają tam taką piosenkę: Leć „Josephino” na tej latającej machinie. 

Członkom Klubu zleciłem niejako obejrzenie filmu Titanic, a Aniela Sosińska zwróciła uwagę, że 

pojawia się taka piosenka właśnie i to jest świetny pomysł, żeby tak nazwać nasz Klub. Mnie rów-

nież się to spodobało. Aniela Kasprzykowska razem z Anielą stworzyły graficzny projekt loga na-

szego Klubu, a Olek Osikowicz zrobił to logo w wersji elektronicznej i wykorzystujemy go teraz 

jako znak naszego klubu filmowego, którym markujemy nasze produkcje filmowe. 

MS: Kiedy i z czyjej inicjatywy założono Klub Filmowy? 

RB: Zaczęło się to pięć lat temu, kiedy razem z uczniami liceum, którzy w tej chwili nie chodzą już 

do naszej szkoły, zaczęliśmy pewnego razu rozmawiać na tematy filmowe i wpadliśmy na taki zwa-

riowany pomysł zrobienia razem filmu. Zrobiliśmy Tytułopisarza. Był to rok 2012 chyba. Tak, 201-

2. Od tego momentu funkcjonował Klub Filmowy jeszcze nie jako Klub - co roku pod inną nazwą. 

Jego ostatnia nazwa to Zielony Czapkoszalik. Ta wytwórnia zrobiła film Mysz oraz dwa lata temu 

Pięć Złotych. Obecny Klub powstał rok temu i Klub stworzyły prawie same nowe osoby. 

“Łącznikami” między starym a nowym Klubem Filmowym są Aniela Sosińska i Alina Kasprzy-

kowska. Pracowały one przy filmie Pięć Złotych jako charakteryzatorki. 

MS: Jakie były cele tego Klubu? 

RB: Głównym celem było to, żebyśmy mieli dobrą zabawę. Chodziło mi o to, żeby uczniowie na 

własnej skórze poznali, co oznacza zrobienie filmu po drugiej stronie. Nie jako pójście do kina, ale 

stanięcie za kamerą, z czym to się wiąże, z jakimi problemami. Żeby nauczyli się języka filmowe-

go. Staram się, żeby odbywały się warsztaty, co prawda odbyły się dopiero jedne - to nie jest taka 

prosta sprawa, ale planujemy dwa następne. Mówiąc ogólnie, zdobywamy wiedzę poprzez to, że 

bawimy się, pracujemy, a potem możemy się szerokiej publiczności szkolnej pochwalić tym, co 

zrobiliśmy. 

MS: Czym możecie się dotychczas pochwalić? 

RB: Tak jak mówiłem - poprzedni Klub zrealizował trzy etiudy w ciągu trzech lat, czyli Tytułopi-

sarz, Mysz oraz Pięć Złotych. Natomiast obecny Klub Latająca Machina ma jedną skończoną 

etiudę pt. Czerwone Buty, która nie miała jeszcze premiery. W tym momencie trwają prace nad 

następnym filmem pt. Policjant Ochotnik, jest to nawiązanie do dawnego kina lat 20-tych, czyli jest 

w konwencji czarno-białej i jest niemy. Taka krótka etiuda komediowa, która aktualnie jest w post-

produkcji. No i rozpoczęliśmy zdjęcia do etiudy Czerwone Okulary. Nakręciliśmy już część 

materiału, więc jest nad czym pracować. Cały czas pracujemy nad filmem reklamowym dla naszej 

szkoły, chcemy zrealizować krótki film, który zachęciłby młodych ludzi do uczenia się w naszej 

szkole. 

Wywiad z opiekunem Klubu Filmowego—
prof. Romanem Batorem Mikołaj Sazonov 
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MS: Kiedy i gdzie można zobaczyć wasze filmy? 

RB: Nasze premiery odbywają się zawsze przy okazji jakiejś uroczystości szkolnej. Za pierwszym 

razem był to pierwszy września, czyli oficjalne otwarcie roku szkolnego. Było to w sali teatralnej 

PWST, tam pokazywaliśmy Tytułopisarza. Potem pokazywaliśmy nasze filmy w Kinie Kijów przy 

okazji ślubowania klas pierwszych. W tym roku szkolnym otworzymy nową tradycję, ponieważ za-

mierzamy w marcu z okazji Dnia Teatru zorganizować Dzień Teatru i Filmu i pokazać tam nasze 

produkcje. Chcemy zaprezentować właśnie te etiudy, o których wspominałem i sądzę, że do marca 

uda nam się nakrecić jeszcze jedną, zupełnie nową.  

MS: Teraz pracujecie nad filmami, a jakie są plany na przyszłość? 

RB: Plany są takie, żeby nakręcić film, który zdobędzie Oscara (śmiech). 

MS: I ostatnie pytanie: jeżeli ktoś jest zainteresowany filmami i robieniem filmów, to jak was zna-

leźć? 

RB: Jak znaleźć Klub Filmowy? To ja może powiem, kto jest w tym Klubie, bo ten Klub tworzą lu-

dzie - to nie jest ani miejsce, ani coś abstrakcyjnego - to są konkretne osoby. A osobom zaintereso-

wanym, kandydatom do Klubu polecam porozmawiać z jednym z członków. Może to jest akurat 

Twój kolega lub koleżanka. Członkami naszego Klubu są: Alina Kasprzykowska, Aniela Sosińska, 

Bartosz Pobożniak, Aleksander Osikowicz, Mikołaj Sazonov, Michał Iwanicki, Weronika Gajda, 

Elżbieta Samek, Zuzanna Michalec i Jan Przewięźlikowski. 

MS: I pan. 

RB: Tak, zaszczyt bycia opiekunek Klubu mam ja, a naszym sponsorem jest Fundacja Edukacyjna 

im. J.S. Bandtkiego. Osoby zainteresowane Klubem mogą w pierwszej kolejności porozmawiać z 

którąś z osób z Klubu, a następnie po prostu ze mną. Zapraszam serdecznie. 

MS: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. 

RB: Ja również dziękuję. 

 

 Jako członek tego Klubu muszę stwierdzić, że naprawdę robimy wiele ciekawe rzeczy w ra-

mach Latającej Machiny. Oprócz oglądania klasyków filomowych i dyskutowania o świecie filmów 

robimy własne produkcje - to jest według mnie najlepsza rzecz w Klubie. Robienie filmów to ciągła 

walka z przeciwnościami, ciągłe znajdywanie rozwiązań, poprawianie niedoróbek, światła i dziesiąt-

ki powtórzeń. Może się to wydawać trudne, jednak daje to dużo satysfakcji - więcej niż każde inne 

zajęcie! 

 Muszę zaznaczyć, że jest to moja subiektywna opinia. Czy rzeczywiście jest to takie ‘fajne’ 

jak na papierze? Przyjdź i sprawdź!  szkolyreja.pl  

Link: szkolyreja.pl—Klub Filmowy 

http://szkolyreja.pl/static/show/szkola/id=81
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ŻYCIE W JAPONII 
 Podróże – dzięki nim poznajemy świat, cudowne twory matki natury oraz ludzi z innych krajów. 
Możemy dostrzec różnice pomiędzy Europą a Azją – te dwa kontynenty pod względem klimatu, fauny i 
flory, ludzi i ich kultury są jak dwa światy. 

 Jak więc wygląda Japonia oczami Europejczyka, który przyjechał, by poznać zwyczaje Kraju 
Kwitnącej Wiśni? Byłam tam i podzielę się z Wami moją wiedzą. 

EDUKACJA W JAPONII 

 System szkolnictwa w Japonii pod wieloma aspektami znacznie się różni od tego w Polsce. Cho-
ciażby tym, że rok szkolny rozpoczyna się w drugim tygodniu kwietnia, a kończy w trzecim tygodniu 
marca, na uniwersytetach zaś późnym sierpniem. Są trzy semestry rozdzielone krótkimi wakacjami. W 
większości szkół wakacje letnie trwają czterdzieści dni, od 20 lipca do 31 sierpnia. Ferie zimowe i wiosen-
ne trwają po dziesięć dni od 26 grudnia do mniej więcej 7 stycznia i 25 marca do około 5 kwietnia.  

 W Japonii w znacznej większości w szkołach publicznych obowiązkowe są mundurki. Tradycyj-
ny mundurek dla chłopców składa się z białej koszuli, czarnej marynarki z wysokim kołnierzem i spodni 
w tym samym kolorze. Natomiast dziewczęta noszą plisowane spódnice i bluzkę z żabotem. W liceum 
natomiast zarówno płeć żeńska, jak i męska noszą marynarki i krawaty.  

W japońskiej szkole nie znajdziemy woźnego - sale lekcyjne, korytarze, czasem nawet łazienki są 
sprzątane przez uczniów i nauczycieli. Każdego dnia poświęca się kilka minut czasu na mycie podłogi, 
okien i tablic. Dlatego więc nie ujrzymy raczej porysowanych ławek z gumami poprzyklejanymi od 
spodu. Uczniowie zazwyczaj lubią szkołę, a przynajmniej nie są do niej w większości źle nastawieni. Nie 
wagarują, bardzo rzadko się spóźniają i prawie zawsze słuchają nauczyciela na lekcji. To tak jak w REJU. 

ETYKIETA PRZY STOLE 

 Kultura zachowania się przy stole może się wydawać pod pewnymi względami dziwna, niepo-
trzebna albo nawet śmieszna. Jak zapewne wszystkim wiadomo w Japonii, jak i wielu innych krajach 
azjatyckich, większość posiłków je się pałeczkami. Ich używanie wydaje się dosyć proste - chwytami ni-
mi jedzenie i bierzemy do ust. Jednak istnieje wiele zasad, których się powinno przestrzegać, jedząc pa-

łeczkami. Powinno się unikać wskazywania na 
kogoś z kim rozmawiamy pałeczkami, świado-
mie czy też nie, jest to niekulturalne. Nie powin-
no się zlizywać pozostałego sosu z pałeczek. Kie-
dy jesteśmy u kogoś w gościach bądź w restaura-
cji i jedzenie jest podane w kilku dużych mi-
skach, z których każdy może się poczęstować, 
nie wolno chwytać jedzenie częścią pałeczek, 
którą się je, tylko przeciwną z grubszymi końca-
mi. I przede wszystkim nie nabiera się jedzenia, 
wbijając je na pałeczkę. 

 W wielu restauracjach przed posiłkiem 
dostaniesz ciepły, mokry ręcznik do wytarcia rąk 
(nie wolno go używać do twarzy lub szyi). Jedze-
nie powinno się rozpoczynać wypowiedzenia 
słów "Itadaki-masu", co można tłumaczyć jako 
"pokornie otrzymuję" lub po prostu "jedzmy". 

 O ile w innych krajach siorbanie i mla-
skanie jest uważane za brak kultury, w Japonii 
jest to rzecz całkowicie normalna i jest pochwałą 
dla kucharza, bo oznacza to, że przygotowany 
przez niego posiłek smakuje jedzącemu. Najle-
piej zjadać wszystko, co do ziarenka ryżu - we-
dług etykiety nie powinno się marnować jedze-
nia. 

 Posiłek można zakończyć słowami 
"Gochisosama-deshita" lub mniej formalnie 
"Gochisosama", co oznacza "To było pyszne". 

 Nie zostawiaj napiwku kelnerowi, jest to 
uważane za niegrzeczne! 
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SZACUNEK 

 W Japonii okazywanie szacunku jest bardzo ważne. Zawsze składa się pokłon, witając na koryta-
rzu się z nauczycielem, szefem w pracy bądź dziękując sprzedawcy w sklepie za obsługę.  

W Japonii dopóki nie jesteśmy z kimś w bliskiej relacji, nie używamy pierwszego imienia tylko nazwiska. 
Powszechne jest używanie różnych przyrostków, tzw. tytułów grzecznościowych takich jak:  

"-san" - najbardziej powszechny, znaczy mniej więcej tyle co "pan/pani" (formalny odpowiednik to "-
sama", również o podobnym znaczeniu jest "-shi", którego używamy w urzędowym piśmie, a cza-
sami w przemówieniach, w których osoba mówiąca o kimś, nie jest z nią związana żadną relacją); 

"-kun" - jest bardziej towarzyski i nieformalny, używany najczęściej w stosunku do chłopców przez 
nauczycieli i młodych mężczyzn (oraz czasami kobiet) w pracy przez przełożonych; 

"-chan" - forma "-san" używana w stosunku do dzieci, żeńskich członków rodziny, bliskich przyjaciół 
lub zakochanych, czasami mówi się tak do chłopaka, którego imię nie pasowałoby do przyrostka 
"-kun"; 

"-sama" - formalniejsza wersja przyrostka "-san", adresuje się nią ludzi o wyższej randze niż osoba 
zwracająca się do takiej osoby, używa się jej również, by okazać szacunek klientowi; 

"senpai" - przyrostek lub autonomiczny wyraz, używa się go w stosunku do starszego ucznia w szko-
le lub starszego, bardziej doświadczonego pracownika w biurze, natomiast "kōhai" jest jego prze-
ciwieństwem, jest adresowany do młodszych uczniów i pracowników przez starszych; 

"sensei" - używane do adresowania nauczycieli, lekarzy, prawników, polityków oraz osób stanowią-
cych autorytet, jest używany również, by pokazać szacunek osobie, która osiągnęła wysoki po-
ziom w danej dziedzinie. 

POPKULTURA 

 Wiele osób interesuje się Krajem Kwitnącej Wiśni ze względu na popkulturę. Najbardziej po-
wszechne i znane zapewne wszystkim są japońskie komiksy manga oraz ich ekranizacje zwane anime. 
Japoński rząd uznał nawet Doraemona, niebieskiego kota z animacji o tym samym tytule co jego imię, za 
światowego ambasadora anime.  

 Akihabara (zwane również jako Elektryczne Miasto Akihabara) znajduje się w jednej z tokijskich 
dzielnic. Jest to centrum sprzętu elektronicznego, gier komputerowych i anime. W co drugim sklepie 
możne kupić plakaty, koszulki, figurki, breloki oraz wiele innych gadżetów związanych z japońskimi 
animacjami. Może się to wydawać rajem dla wielu fanów, jednak w oczach Japończyków wygląda to 
mniej kolorowo. 

 Owszem, każdy Japończyk obejrzał w swym życiu co najmniej jedno anime, jednak bycie zaanga-
żowanym fanem dowolnego aspektu popkultury, nie jest zbyt mile widziane. "Otaku", który poza Japo-
nią to po prostu "fan japońskiej popkultury", tak naprawdę jest określeniem negatywnym, gdyż oznacza 
ono wyrażenie "no-life", którym określa się ludzi, którzy niczego nie robią poza oglądaniem anime, gra-
niem w gry i spędzaniem godzin w Internecie. Można to również tłumaczyć jako "nerda". 

KOMUNIKACJA 

 Jednym z najbardziej powszechnych środków transportu jest metro. W godzinach szczytu, kiedy 
jest najwięcej ludzi, możemy zobaczyć oshiya - japońskiego pracownika metra w mundurze, który jest 
odpowiedzialny za "upychanie" pasażerów do pociągu. Cel jest bardzo praktyczny, ważne jest żeby nikt i 
żaden przedmiot nie utknął w drzwiach oraz odciąganie od wagonu osób, które się już nie mieszczą. 

 Autobusy również są na swój sposób interesujące. O wszystkich nazwach kolejnych przystanków 
informuje kierowca przez mikrofon, a nie nagrany wcześniej i puszczany w odpowiednim momencie 
głos. Przypomina on również o zabraniu bagażu i czasami nawet uprzedza o ostrych zakrętach, żeby pa-
sażerowie mogli się czegoś chwycić lub mocniej przytrzymać, żeby nie stała się im przypadkiem krzyw-
da.  

 Jednym z najmniej powszechnych środków transportu komunikacji miejskiej są taksówki, a to 
dlatego, że bo są bardzo drogie i ludzie nie chcą na nie wydawać pieniędzy.  

 W Japonii można też napotkać mini-samochody, tzw. kei-cars. Posiadają one inne tablice rejestra-
cyjne. Powstały one z myślą spopularyzowania po wojnie motoryzacji w regionach rolniczych. Cieszą się 
złagodzonymi przepisami oraz opłatami. Dobrze się sprawdzają w gęstej zabudowie, ponieważ bez pro-
blemu mieszczą się w niewielkich uliczkach i z używają niewiele paliwa. 
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Kierowcy w Japonii są zazwyczaj dobrze wychowani i ostrożni, jednak zdarzają się niebezpieczne 

sytuacje, np. przyśpieszają na skrzyżowaniu nawet przy czerwonym światle. Posiadanie samocho-

du w Japonii jest bardzo drogie, za parkowanie w centrum miasta można płacić po kilkaset jenów 

za godzinę. Niektóre hotele i parki mają darmowe parkingi. Możemy się natknąć na "windowe 

miejsca parkingowe", w których samochody są przechowywane w "wieżach". Kierowca zostawia 

swój samochód na specjalnej platformie, która automatycznie umieści auto w wieży. 

 Istnieje również, jak rzeczywiste "Mario Kart". Możemy to zobaczyć w Tokio, idąc sobie 

spokojnie lub jadąc samochodem, może obok nas przejechać niewielka grupa ludzi w czerwonych 

gokartach, przebranych za postacie z gier Nintendo.  

HALLOWEEN W JAPONII 

 Japończycy mają swoje własne święto zmarłych zwane obon, trwające od 13 do 15 sierpnia, 

ale obchodzą oni również Halloween, jednak nieco inaczej. Nie spotkamy się, tak jak w Ameryce, z 

tradycją chodzenia od domu do domu i zbierania cukierków. Japończycy na ogół są zamknięci w 

sobie i dosyć nieśmiali, więc takie chodzenie po domach obcych ludzi byłoby dla nich ogromną 

niedogodnością. Jest ono bardziej traktowane jako czas, w którym można się po prostu dobrze ba-

wić, będąc przebranym w niesamowite cosplaye i kostiumy. 

 Ludzie chodzą również do różnych klubów nocnych czy też barów, w których są organizo-

wane konkursy na najlepszy kostium, w 

których zwycięzca otrzymuje nagrodę 

pieniężną. Po takiej zabawie Shibuya 

(główna dzielnica w Tokio, na której 

znajduje się słynne skrzyżowanie) wy-

gląda, jakby przeszedł po niej huragan - 

wszędzie leżą śmieci. To widok nieco-

dzienny, ponieważ ulice Japonii są zaw-

sze czyste. 

RZECZY DZIWNE, LECZ DLA JA-

POŃCZYKÓW NORMALNE 

(CIEKAWOSTKI) 

Hotele kapsułowe - można je zoba-

czyć w Osace, są bardzo często 

używane przez pracowników 

biurowych, którzy nie zdążyli na 

ostatni pociąg i muszą gdzieś 

spędzić jedną noc.  

Spanie w biurze - o ile w krajach za-

chodnich zaśnięcie w trakcie pra-

cy biurowej jest niedopuszczal-

ne, japońska kultura biznesowa 
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pozwala dużo pracującym pracownikom na tzw. "inemuri", czyli na drzemkę w pracy. Nie-

którzy pracownicy udają inemuri, żeby pokazać swojemu szefowi, że ciężko pracują. 

Kapcie - jest to jeden z najbardziej podstawowych elementów wschodniego kraju. Wchodząc 

do domu, do kliniki czy też szkoły zmienia się buty na kapcie. Jest to spowodowane tym, iż 

Japończycy maja bardzo ścisłe nawyki higieniczne, dlatego mają osobne kapcie do toalety, 

a osobne do chodzenia po pozostałej części domu. 

Automaty - można je znaleźć w wielu miejscach, na ulicy, w metrze, obok sklepu. Najczęściej 

są w nich napoje lub jakieś drobne przekąski, jednak można też znaleźć automaty sprzeda-

jące rzeczy i jedzenie, o których nie myśleliśmy, że można by w takiej maszynie sprzeda-

wać, np. bieliznę, parasole, naleśniki, świeże jajka, krawaty i baterie. 

KitKat - batoniki KitKat są jednymi z najpopularniejszych batoników w Japonii, głównie ze 

względu na nazwę, ponieważ brzmi ona podobnie (przy wymowie Japończyków "Kitto 

Katto") to wyrażenia "Kitto Katsu" co oznacza "Na pewno wygrasz". Bardzo często ucznio-

wie zjadają go przed ważnym egzaminem. Powstało wiele różnych smaków, żeby każdy 

mógł znaleźć swój ulubiony. 

Kichanie w miejscach publicznych - o ile dla nas jest to rzecz w sumie błaha, dla Japończyków 

dokonania takiego czynu jest po prostu niehigieniczne. Najlepiej pójść do łazienki lub z za-

ciszne miejsca, gdzie nie ma wielu ludzi, a jeśli nie mamy takiej możliwości, to należy po-

starać się to zrobić, jak najbardziej dyskretnie. 

 Japońska kultura przyciąga ludzi z całego świata swoją egzotycznością. Jest to kraj specy-

ficzny i dziwny, piękny i intrygujący, nowoczesny, a zarazem tradycyjny – może zadziwić pod 

wieloma aspektami. 

 Przyjechałam tam jako osoba posiadająca już 

pewną wiedzę na temat tego kraju, dzięki czemu zawsze 

się odpowiednio zachowywałam przy stole, w metrze 

czy też w sklepie. Jednak i to było za mało – nawet będąc 

świadomą pewnych rzeczy, nie mogłabym powiedzieć, 

że wiem, jak wygląda życie w stolicy Japonii, gdybym 

tam nie pojechała. Warto odwiedzić Japonię!  

Gabriela Błażucka 
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Wszędzie wypadki 

Sabina Majewska 

2:00 w nocy 

W szpitalu w Nowym Jorku po ciężkim wypadku leży Billie. Po ostatnich wydarzeniach jeszcze się 
nie wybudził, aż do teraz. Otworzył lekko oczy, lecz lampy umieszczone w sali za bardzo go oślepiły, więc 
ponownie je zamknął. Odczekał chwilę i znowu je otworzył. Nie do końca wiedział, gdzie się znajduje. 
Usiadł na łóżku szpitalnym i zaczął układać swoje rozczochrane czarne włosy, zastanawiając się, co tutaj 
robi. Poczuł na włosach owinięty bandaż. Nie wierząc, zaczął się rozglądać po całej sali. Cała sala była wy-
malowana w typowym dla szpitali kolorze. Tam gdzie leżał, znajdowało się tylko jego łóżko. W sali znajdo-
wało się ogromne okno z przepięknym widokiem na miasto. Jako że była 2 w nocy, lampy w pomieszczeniu 
świeciły lekko przygaszonym światłem, aby zbytnio nie budzić pacjentów. Po tym wszystkim, co znajdowa-
ło się w sali, dobrze wiedział, gdzie się znajduje. Ubrany w specjalne ubranie szpitalne, ledwo wstał i pod-
szedł do okna, w nim ujrzał swoje odbicie. Zauważył, że na jego twarzy znajdują się lekkie zadrapania, si-
niaki i wcześniej zauważony bandaż. Na jego twarzy pojawiło wielkie zdziwienie, niczego nie pamiętał i nie 
wiedział, dlaczego tu jest. Jego rozmyślania przerwał głos otwierających się drzwi do sali, w nich zauważył 
lekarza. Na jego widok ucieszył się, miał nadzieję, że lekarz coś mu wytłumaczy lub chociaż powie, co mu 
jest. Do pokoju wszedł wysoki mężczyzna, który wyglądał bardzo młodo. Podszedł do Billiego i się przywi-
tał. 

-Dobry wieczór, jestem doktor Woods i to ja pana opatrzyłem. Dostał pan mocno w głowę i możliwe, że nic 
nie pamięta. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie wspomnienia wrócą. 

Billie stojąc przed doktorem, próbował zachować spokój, lecz w jego głowie tłumiło się mnóstwo pytań. 

- Jak ja się tu znalazłem? - próbował udawać spokojnego. 

-Grał pan ostatnią piosenkę na koncercie i możliwe, że od jakiegoś fana dostał pan w głowę i po dwóch 
dniach dopiero pan otworzył oczy. 

Wokalista długo myślał nad wspomnianym koncertem, lecz nic nie pamiętał. Gdy tak stali w pustej 
sali szpitalnej, ktoś wrzucił małe czarne pudełko, wybijając szybę. Początkowo żaden z nich nie miał pojęcia, 
co to jest, lecz po kilku minutach pudełko otworzyło się, a z niego wydobył się biały dym, potem przez dru-
gi otwór umieszczony w jednej z jego ścian wydobyły się iskry, które w połączeniu z dymem rozpaliły 
ogień. W kilka minut cała sala zajęła się dymem. Lekarz chcąc uciec z Billym, próbował otworzyć drzwi, lecz 
te, ktoś wcześniej zdążył zamknąć. Gdy doktor Woods walczył z drzwiami, jego całe dłonie okryły się głębo-
kimi oparzeniami. Powoli tracił siły. Billie nie myśląc zbyt długo nad tym, jakie rozwiązanie byłoby rozsąd-
ne, postanowił uciec. Wziął duży rozpęd i wypadł przez szybę. Okazało się, że jego sala znajdowała się na 
drugim piętrze, więc lego lot nie był zbyt długi ani niebezpieczny. Wylądował na trawie, która rosła przy 
wejściu szpitala, który obecnie cały płonął. Billie jak posąg stał przed nim i patrzył, jak cały budynek powoli 
zaczyna się sypać. Zastanawiał się, kto próbował go zabić. Gdy koncertował, rzadko zdarzał się fan, który 
chciałby jego śmierci. Wstrząśnięty wokalista postanowił skontaktować się ze swoimi przyjaciółmi. Wcią-
gnął z kieszeni spodni swoją komórkę i wszedł do kontaktów, ale ku jego zdziwieniu nie było ani jednego. 
Pustka. Nie wiedział, co z sobą zrobić, chciał  pójść jak najdalej od tego miejsca i zapomnieć o tym, co się wy-
darzyło kilka minut temu. Poszedł do najbliższej kawiarni, by móc napić się i zastanowić się, co dalej zrobić. 
Wszedł przez główne drzwi małej kawiarenki otwartej całą dobę. W lokalu nikogo nie było poza pół śpiącą 
kelnerką. Po cichu zajął miejsce przy stole i zaczął przeglądać menu. Kelnerka zauważywszy jedynego go-
ścia, od razu się rozbudziła. 

-To ty! Po co tu znowu przyszedłeś?! - wyjęła telefon i nerwowo zaczęła wybierać numer. 

Billie kompletnie zdezorientowany próbował uspokoić nerwową kobietę. 

-Ja nic nie zrobiłem, leżałem tu w szpitalu - chciał wskazać wspomniany budynek, lecz zapomniał, że go tam 
już nie ma. 

Kobieta nie słuchając mężczyzny, zadzwoniła na policję. Nasz bohater, próbując sobie przypomnieć, co mógł 
zrobić, rozglądał się po całej kawiarni. Mógł ją na przykład zniszczyć lub zrobić coś podobnego, lecz nic nie 
wskazywało na żadne zniszczenia. Ledwo obracający się wiatrak znajdował się na swoim miejscu.   
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Plakaty z widokami miasta wisiały na ścianach nietknięte. Lada i stoły były perfekcyjnie wyczyszczone, a 
półki z butelkami za ladą stały nadal na swoim miejscu. 

Po chwili w oknie zauważył policyjne światła. Do lokalu weszło dwóch starszych policjantów. Jeden z długą 
białą brodą wydawał się bardzo wściekły, że musi tutaj być o takiej porze. Jego wspólnik wyglądał na nieco 
młodszego i bardziej zadowolonego. 

-Panowie, o co chodzi? - był zdenerwowany. Bał się, że przez to, że nic nie pamięta, może mieć kłopoty. 

Policjanci nic nie mówiąc, zaczęli wyjmować kajdanki, by go skuć. Billie zdał sobie sprawę z tego, co zaraz 
nastąpi, więc rozglądał się za wyjściem. 

- Ale zanim mnie zabierzecie, mogę wiedzieć dlaczego? – starał się odwrócić ich uwagę. 

Gdy ci zaczęli zbierać się do wyjaśnień, Billie wybiegł jak najszybciej mógł, do kuchni, a stamtąd wyszedł 
wejściem dla personelu i ślad o nim zaginął. 

Biegł długi czas, aby zgubić ich wszystkich. W swojej głowie ciągle próbował coś sobie przypo-
mnieć, chciał też zrozumieć, kto mógł podpalić szpital. Nagle zaczęło padać, ale też zaczęło robić się jasno. 
Musiał zdecydować, co zrobić ze sobą i gdzie pójść. Pierwszą rzeczą jakiej potrzebował było ustalenie, gdzie 
się znajduje, aby dojechać przynajmniej do domu i rozwiązać zagadkę utraty pamięci. Postanowił, że rozej-
rzy się po okolicy i dowie się przynajmniej, czy jest w mieście czy gdzieś na obrzeżach. Jedyne co widział, to 
starą stację benzynową i prawdopodobnie tutejszy sklep spożywczy. To był ten typ sklepu, do którego zaw-
sze wszyscy z okolicy przychodzą kupować i znają starszą kasjerkę, która nie zważając na godzinę, zawsze 
stoi przy kasie gotowa  do kasowania produktów. Uznał, że podjedzie do niego i spyta o szczegóły okolicy. 
Wszedł przez stare, automatycznie rozsuwane, szklane drzwi. Od razu zauważył sprzedawczynię, która 
uśmiechała się do niego bardzo miło. Rozmyślając, wszedł w głąb półek z przeróżnymi  produktami, takimi 
jak płyny do mycia naczyń, napojami czy zupkami chińskimi. Nie do końca był przekonany, czy chce tam 
coś kupować, więc powrócił do wcześniej uśmiechającej się kasjerki. Gdy podszedł do niej bliżej, dopiero 
wtedy zauważył, jak bardzo jest zaspana. Wcześniej bardzo energicznie i młodo wyglądająca pracownica 
sklepu, z bliska przypominała jego babcię, która nie spała tydzień i zapomniała o lekkim makijażu. Jednak 
nie chciał się szybko poddać. 

-Przepraszam, mogę zapytać, jaka jest nazwa tej okolicy? – spytał delikatnie. Kasjerka spoglądała na niego 
przez dłuższą chwilę, po czym na jej twarzy dało się zauważyć lekki uśmiech spod zmarszczek. 

-Billie! Ale długo cię tu nie było. Wszyscy długo czekaliśmy, aż w końcu wrócisz! – odpowiedziała mu, tym 
razem uradowana. 

- Mogłaby mi pani wytłumaczyć, o co chodzi? – był lekko zmieszany. 

- Nie pamiętasz mnie? Jestem twoją babcią, a to twoje rodzinne strony. Niestety, byłeś bardzo niegrzecznym 
dzieckiem i matka nie dawała sobie rady, więc przeniosła cię tutaj, do mnie. Zostałeś muzykiem i wyjechałeś 
w trasę koncertową. Tak się o ciebie martwiłam, bo na jednen z twoich koncertów przyszedł bardzo dziwny 
fan, który wyglądał dokładnie jak ty. Po zakończeniu występu, uderzył cię w głowę i uciekł. 

 Wszystko to opowiadała z wielkim przejęciem. Billie wszystko zaczął sobie układać i to co mówiła jego bab-
cia, miało sens. Następnie zaprowadziła go do rodzinnego domu, gdzie tam zastał mamę i tatę. W końcu 
zaczęło mu się wszystko przypominać. Cała rodzina bardzo chciała usłyszeć, co takiego przeżył, że znalazł 
się tak daleko i nic nie pamiętał. Po kilku miesiącach doszedł do siebie i znów mógł spokojnie koncertować, 
ponieważ jego sobowtóra złapała policja, kiedy biegał w parku z plecakiem pełnym skradzionych artykułów 
spożywczych. 

 
Sabina Majewska 
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ŚLUBOWANIE 

W dniu 20 października 2017r. nowi uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej i pierwszej 
klasy VII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Krakowie złożyli uroczy-
ste ślubowanie i zostali przyjęci w poczet społeczności szkolnej. Pan dyrektor Piotr Ma-
chowski przypomniał wszystkim misję szkoły oraz zachęcił nowych uczniów do pracy nad 
swoim rozwojem w każdej dziedzinie. W części artystycznej zobaczyliśmy występ najmłod-
szej grupy wiekowej oraz krótkie filmy, w których zaprezentowały się klasy starsze.  

Ślubowanie uczniów klasy siódmej Uczniowie klasy czwartej. Wychowawca: Maria Amin 

Kochane pierwszaczki 

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,  

 

1 grudnia odbył się kiermasz, którego celem była zbiórka pieniędzy dla dzieci z Syrii w 
ramach akcji organizowanej przez Polską Misję Medyczną. Bardzo dziękuję wszystkim za 
zaangażowanie. Udało nam się zebrać 1200 zł!!!! To ogromny sukces! Cała suma zostanie 
przekazana Polskiej Misji Medycznej. Wielkie wyrazy uznania dla wszystkich uczniów. 
Dziękuję w swoim imieniu, a także w imieniu dzieci z klasy 4. 

Maria Amin 

Kiermasz  klasy 4. 
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OGŁOSZENIE KOMISJI WYBORCZEJ 

24 listopada ogłoszono wyniki wyborów do Samorządu Szkolnego. 

Mikołaj Sazonov z klasy 3B gimnazjum wygrał, zdobywając 81 głosów 
(36%) z 225 ważnych, 

Pozostali kandydaci: 

Alicja Pobożniak: 53 głosy (23,55%) 

Duszan Leja: 31 głosów (13,77%) 

Michał Jaworski: 21 głosów (9,33%) 

Adam Krupa: 20 głosów (8,88%) 

Karolina Bieda i Julia Pietrzykowska: 19 głosów (8,44%) 

 

Dnia 29 listopada odbyła się debata i jawne głosowanie na stanowisko Przewodniczącego Rady Samorządu 
Uczniowskiego. W wyniku dyskusji i głosowania wyłoniony został zarząd Rady SU w składzie: 

Przewodniczący: Julia Pietrzykowska (LO) i Mikołaj Sazonov (Gim) 

Sekretarz: Alicja Pobożniak (2c ) 

Specjalista PR: Adam Krupa (1A LO) 

Specjalista do spraw marketingu: Duszan Leja (2LO) 

Specjalista od infotechnologii: Michał Jaworski (1B LO) 

Specjalista do spraw logistyki: Karolina Bieda (2LO) 

 
Gazeta pogodowej prawdy ;D 

 

Aby sprawdzić pogodę postępuj wedle zaleceń: 

1.wystaw gazetę na pole na około 10 minut. 

2.sprawdz zgodność:  

a) jeżeli gazeta jest mokra, to znaczy że pada deszcz. 

b) jeżeli gazeta jest sucha, to znaczy że nie pada deszcz. 

c) jeżeli gazeta jest jasna, to świeci słońce. 

d) jeżeli jest ciemna, to znaczy że są chmury. 

e) jeżeli gazeta jest ciepła, to znaczy że jest ciepło. 

f) jeżeli gazeta jest zimna, to znaczy że jest zimno. 

g) jeżeli gazeta jest nadzwyczaj biała, to znaczy ze pada 

śnieg. 

h) jeżeli gazety nie ma, to znaczy ze przeszło tornado. 

Oczywiście można skorzystać ze starych prognoz pogodo-

Optymistyczna: 

-poniedziałek: słońce 25 stopni. 

-wtorek: słońce 25 stopni.  

-środa: słońce 25 stopni.  

-czwartek: słońce 25 stopni.  

-piątek: słońce 25 stopni.  

-sobota: słońce 25 stopni.  

-niedziela: słońce 25 stopni.  

Pesymistyczna: 

-poniedziałek: deszcz 2 stopnie. 

-wtorek: deszcz 2 stopnie. 

-środa: deszcz 2 stopnie. 

-czwartek: deszcz 2 stopnie. 

-piątek: deszcz 2 stopnie. 

-sobota: deszcz 2 stopnie. 

-niedziela: deszcz 2 stopnie. 

   Realistyczna: 

-poniedziałek: deszcz ze śniegiem, plucha —  -20 stopni, a ty musisz iść do 

szkoły 

-wtorek: deszcz, nadal plucha po poniedziałku —  - 10stopni 

-środa: pochmurnie bez deszczu, ale nadal masz depresję —  3 stopnie. 

-czwartek: słońce się powoli przebija, ale nadal zimno —  4 stopnie. 

-piątek, piąteczek, piątunio: pełne słońce, zero chmur —  26 stopni. Czujesz 

pełnię życia. 

-sobota: słońce, lekkie, delikatne chmurki — 20 stopni.  

-niedziela: ehh... co tu dużo mówić, jutro znowu poniedziałek… 

Michał Bryg i Karol Iwaniuk 
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PRZEPIS NA BLONDIE Z MIGDAŁAMI 
 
Blondie - jest to ciasto podobne do brownie - amerykańskiego murzynka czekoladowego, tylko zamiast czekolady 

deserowej jest tam czekolada biała, a zamiast orzechów włoskich - migdały. Nie jest ciężkostrawne i rozpływa się 

w ustach. 

 

Składniki: 

3/4 szklanki mąki pszennej 

150g połamanej białej czekolady 

80g masła 

1/3 szklanki drobnego cukru 

2 jajka 

szczypta soli 

łyżeczka proszku do pieczenia 

2 łyżeczki ekstraktu z wanilii 

 

Ponadto: 

1/2 szklanki obranych i posiekanych migdałów 

50g posiekanej białej czekolady 

 

WYKONANIE: 

Masło roztopić w małym garnku, dodać połamaną czekoladę (150g). Podgrzewać na słabym ogniu, co pewien 

czas ściągać z ognia do momentu aż czekolada się całkowicie rozpuści, cały czas mieszając (jest to konieczne). W 

osobnym naczyniu wymieszać mąkę, cukier, sól i proszek do pieczenia. Dodać jajka (w całości), ekstrakt z wanilii 

i ciepłą czekoladę, po czym bardzo dokładnie wymieszać na gładką masę (nie mieszać mikserem!). Na końcu 

wrzucić posiekane migdały oraz posiekaną białą czekoladę (50g), następnie wymieszać. Ciasto wylać do wyłożo-

nej wcześniej papierem do pieczenia formy (15-28 cm lub mniejsza). Piec w nagrzanym piekarniku do 180 stopni 

przez 25-30 minut. Wystudzić i pokroić. 
Róża Kuszak 

HUMOR DOMINIKA TENDERY: 
 

1.Dlaczego blondynka przykleja plastry  

Nicorette do samochodu: 

-Żeby mniej palił 

 

2.Co robi blondynka pod drzewem: 

-Czeka na autograf Kory 

 

3.Jak nazywa się czarownica mieszkająca na pustyni: 

-Sandwich 

 

4.Jak nazywa się lekarz, który leczy pandy: 

-Pandoktor 

 

5.Gdzie jest najwięcej wody w organizmie człowie-

ka: 

-W stawach  

 

6.Gdzie muchy kupują buty: 

-W tse tse tse 

 

7.Jak matematyk wyłącza światło: 

-Przed nawias 

 

8.Dlaczego najlepiej ładować telefon, kiedy księżyc 

jest widoczny w całości: 

-Bo naładujesz go w pełni! 

 

9.Dlaczego dzieci biegają po klasie i krzyczą: 

-Bo Panikarze! 

 

10.Jak nazywa się moment przed ugryzieniem bułki 

-PreAMbuła 

 

11.Co robi 9,50 w portfelu: 

-Ledwo dycha 

 

12.Jak nazywa się najpopularniejsza broń piratów: 

-Kopia! 

 

13.Co zostanie z Polskich gór po Chuku Norrisie: 

-Same rysy 

 

14.Czemu Napoleon zjechał windą w dół: 

-Bo Naparter 

 

15.Dlaczego pingwiny lubią piłkę nożną: 

-Bo sie kiwają 

 

16.Co widzi optymista na cmentarzu: 

-Same plusy 

 

 

Dominik Tendera 
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Recenzja książki Ucho od śledzia 

Hanny Ożogowskiej 

Przechodząc ul.Długą, zauważyłam na jednej z witryn sklepowych obie-
cująco wyglądającą książkę. Zaciekawiona weszłam do księgarni i się-
gnęłam po lekturę. Przeczytawszy tytuł, przypomniałam sobie, iż powieść 
ta jest zachwalana zarówno przez krytyków, jak i przez osoby z mojego 
najbliższego otoczenia. Przeczytawszy opis z tyłu książki, odnoszący się 
do tematyki utworu, pomyślałam, że jest warta przeczytania , gdyż poru-
sza tak ważne kwestie jak: przyjaźń, większe i mniejsze problemy życio-
we oraz zabawne perypetie i psikusy grupy nastolatków. Książka pióra 

Hanny Ożogowskiej nosi tytuł Ucho od śledzia i jest przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży, 
lecz myślę, że osoby dorosłe również śmiało mogą ją przeczytać. 

Autorka- Hanna Ożogowska była polską prozaiczką, poetką, tłumaczką literatury niemieckiej, rosyj-
skiej i włoskiej. Ukończyła Instytut Pedagogiki Specjalnej i Wydział Pedagogiczny Wolnej Wszechni-
cy Polskiej. Debiutowała w 1932 roku na łamach tygodnika „Płomyk” jako autorka literatury dziecię-
cej . Do 1951 roku pracowała w szkolnictwie średnim w Łodzi. Po wojnie była dyrektorką Liceum Pe-
dagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli również w tym mieście. Od 1952 do 1969 była redak-
torem naczelnym „Płomyka ‘’. W latach 1972-1988 była wiceprezesem Polskiej Sekcji IBBY. Oprócz 
Ucha od śledzia napisała również wiele słynnych książek wspominanych przez większość  z naszych 
rodziców z łezką w oku. Należą do nich m.in.  Dziewczyna i chłopak , czyli heca na 14 fajerwerek, 
Tajemnica zielonej pieczęci, Chłopak na opak i Złota kula.  Akcja utworu rozgrywa się w powojen-
nej Warszawie, w której znajduje się małe mieszkanie zamieszkiwane przez stare małżeństwo Sza-
frańskich, rodzinę Piotrowskich, panią Tołłoczko-nauczycielkę od polskiego, panią Anielę-
pielęgniarkę, oraz pana Czernika-złotą rączkę. Różnice charakterów oraz odmienny tryb życia do-
mowników często prowadzą do kłótni, które są na tyle niegroźne , a czasami zabawne, iż zawsze 
wszyscy z nieukrywaną ulgą się ze sobą godzą. 

 Pewnego dnia domowy spokój mąci przyjazd siostrzeńca pana Czernika –Michała Kowalskie-
go, który zmuszony trudną sytuacją rodzinną przyjeżdża do Warszawy, by nie denerwować swą oso-
bą agresywnego ojca, mieszkającego na wsi , uczęszczać do tutejszej szkoły oraz poznać nowych 
przyjaciół. Chłopak okazuje się być bezczelnym, zarozumiałym, a niekiedy agresywnym łobuzem, 
który swymi wybrykami potrafi zadziwić wszystkich wokoło. Jednak mimo swej pozornej pogardy dla 
innych potrafi być on świetnym przyjacielem dla Witka–syna Piotrowskich oraz Agnieszki, którą na 
początku próbował poniżyć, lecz przy bliższym poznaniu dziewczyny uznał, iż jest ona godna, by na-
zywać się jego przyjaciółką .Trójka przyjaciół musi radzić sobie z codziennymi problemami obejmują-
cymi m.in. szkolne rozterki, kłótnie rodzinne oraz sposoby wydostawania się nawet z najcięższych 
tarapatów. 

Moim zdaniem warto przeczytać Ucho od śledzia, gdyż zawiera ono wszystkie elementy potrzebne 

do wprowadzenia czytelnika w inny świat oraz do zaciekawienie go opisywaną fabułą. Autorka posłu-

guje się przystępnym, prostym językiem, nie zapominając jednocześnie  o poprawnej polszczyźnie. 

Dzięki bogatym opisom możemy poczuć klimat ówczesnej Warszawy oraz dreszczyk emocji  spowo-

dowany niezwykłymi przygodami nastolatków. Czytając tę książkę, możemy poszerzyć również za-

sób swojego słownictwa.  Dzięki przeczytaniu tej lektury dowiedziałam się np., że  tytułowe ucho od 

śledzia oznacza coś niemożliwego. Kolejnym atutem tej książki jest jej treść. Autorka nie pozwala 

nam się nudzić, opisując coraz to bardziej zwariowane przygody oraz problemy, z którymi muszą 

zmierzyć się bohaterowie. Powieść ta niesie ze sobą również wartości moralne , gdyż pozwala nam 

zobaczyć na przykładzie Michała , iż nawet w wydającym się na pozór złym człowieku może być 

choć trochę dobra. Książka stawia przed nami ważne pytania, takie jak: „Jakie znaczenie w naszym 

życiu ma przyjaźń? ’’ , „Czy warto dać drugą szansę osobie, która nas zraniła? ‘’ lub „Czy należy ule-

gać  wpływom większości?‘’. W  Uchu od śledzia możemy znaleźć odbicie własnych problemów , z 

którymi borykamy się na co dzień, a biorąc przykład z bohaterów, możemy uczyć się, jak należy je 

rozwiązywać. 

Małgosia Mleczko 
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HALOWEEN 
W REJU 

27 października 2017 roku w naszej szkole miał miejsce dzień Hallo-
ween. Uczniowie, jak i nauczyciele przyszli przebrani w najróżniej-
sze kostiumy. Mogliśmy zobaczyć m.in. pana Rzehaka przebranego 
za anioła stróża, panią Ryś z tasakiem w głowie i Dominika Tenderę 

Pan Rzehak jako „Anioł Strusz” oraz Dominik Tendera 

Pani Ryś oraz Dominik 
Tendera Lidia, Sylwia i Alana 

Michał i Mikołaj jako ochroniarze 
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Uczniowie w przebraniach. 

Dominik Tendera jako biskup. Władysław Knapczyk jako Dracula. 



STR. 16 SPREJ 

Ten numer gazetki szkolnej SPREJ stworzyli uczniowie z klasy 3B: 

Gabriela Błażucka 

Sabina Majewska 

Małgorzata Mleczko 

Róża Kuszak 

Michał Iwanicki (Zdjęcia) 

Dominik Tendera 

Michał Bryg 

Karol Iwaniuk  

Mikołaj Sazonov (Montaż) 

Z wielkim wsparciem i pomocą ze strony p. Iwony Żmudy 

Pokoloruj Dominika  

w stroju biskupa! 

MIkolaj


MIkolaj
Karol Zagórski (kolorowanka)�

MIkolaj
Mikołaj Sazonov (montaż)�

MIkolaj
Z wielką pomocą i wsparciem ze strony P. Iwony Żmudy �




