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Drodzy Czytelnicy!

 Już niebawem koniec roku szkolnego! A co działo się  w naszej szkole
w drugim semestrze? 

 

W tym numerze przeczytasz m.in. o tym:

Na co marnujemy swój czas?

Wywiad z Panią Sylwią Borecką o sporcie i nie tylko.

Rozmowę z laureatką Wojewódzkeigo Konkursu Języka Polskiego- Marysią 

Kwapisz.

O wizycie w Teatrze Nowym.

Opowiadanie o tajemniczych książkach autorstwa Tymoteusza Christyniuka i wiele 

innych, ciekawych artykułów!

Polecamy!

Redaktorzy naczelni
Katarzyna Lisowiec- Poręba, Joanna Jaśniewicz



Na co marnujemy swój czasu?

W  kwietniu  bieżącego  roku  w  klasie  5D  na  lekcji  języka  polskiego  uczniowie  zostali
podzieleni  na  grupy.  Każda  z  nich  miała  przygotować  prezentację  lub  plakat  na  temat  czasu.
Zostałam przydzielona do grupy, której zadaniem było zdobyć materiały odpowiadające na pytanie:
,, Na co marnujemy najwięcej czasu?’’.
    Przeprowadziliśmy głosowanie. Do wyboru były m. in.: tablet, gry, telewizja, telefon czy social
media  Nasze głosy były bardzo podzielone. Najwięcej głosów uzyskał... TELEFON, drugie miejsce
zajęły  gry.  Trzecie  miejsce  przypadło  dla  social  mediów,  a  na  czwartym  miejscu  znalazła  się
telewizja. Na tablet nikt nie oddał głosu.  Z głosowania wynika, że najwięcej czasu marnujemy,
przeglądając swój własny telefon. Trochę to dziwne i straszne.
      Może warto się nad tym zastanowić i coś  zmienić. Zamiast niepotrzebnie marnować czas,
możemy  zrobić  coś  pożytecznego  np.  wyjść  na  spacer,  poczytać  książkę  lub  spotkać  się  ze
znajomymi.

                               Nikola Stukan kl. 5d

Zaszczepiać w innych sport
Wywiad z Panią Sylwią Borecką 

 nauczycielem wychowania fizycznego w SP 5 w Słupsku

- Dzień dobry.  Chciałabym  zadać Pani kilka pytań na temat pracy, jaką Pani wykonuje. Ile lat 
uczy Pani wychowania fizycznego?
- Nauczycielem wychowania fizycznego jestem od 16 lat.



- Dlaczego postanowiła Pani uczyć tego przedmiotu?

- Mój pierwszy nauczyciel wf-u zaszczepił we mnie sport, który był zawsze dla mnie ważny. I to 
chyba jemu zawdzięczam mój pomysł na życie zawodowe.

- Czy uprawiała  Pani kiedyś sport ? Jeśli tak, to jaki?

- Gdy byłam w szkole podstawowej wszystkie dyscypliny były mi bliskie, ale najbardziej bliska i 
najwięcej czasu w moim życiu do lat studenckich poświęciłam koszykówce.

- Czy ma Pani jakieś osiągnięcia w sporcie?
- Były osiągnięcia, ale to było dawno, 25 lat temu. Pamiętam, że w liceum
 z drużyną zostałyśmy wicemistrzyniami województwa ciechanowskiego 
w koszykówce.
- Jaka jest Pani ulubiona dyscyplina sportowa?

- Kiedyś była to koszykówka, z racji tego, że ją trenowałam, ale dziś jako nauczyciel wf-u lubię 
wszystkie dyscypliny sportu.
- Kto jest teraz Pani ulubionym sportowcem?

- Mogę powiedzieć, że takim przykładem prawdziwego sportowca 
w dzisiejszych czasach jest Kamil Stoch.

- Czy nauka wychowania fizycznego sprawia Pani satysfakcję?
- No pewnie, że sprawia satysfakcję. Najważniejsze jest to, by robić to, 
co się lubi.
- Czy pośród uczniów, których Pani uczy, są wybijający się sportowcy?  
- Jest wielu uczniów, którzy mają talent sportowy. Zależy mi by te osoby reprezentowały naszą 
szkołę w zawodach sportowych i tak jest. Zdobywają swoje pierwsze medale i osiągają bardzo 
dobre wyniki 
w sporcie.
- Czy podoba się Pani praca w naszej szkole? 
- Pewnie, że mi się podoba. Poznałam nowych uczniów, mogę ich wiele nauczyć i mam nadzieję, że 
choć trochę zaszczepię w nich sport.
- Jaką dyscyplinę sportową mogłaby Pani polecić naszym uczniom?
- Jako nauczyciel wf-u chciałabym, by uczniowie byli aktywni. Każdy 
w sporcie może znaleźć coś dla siebie. Mogą to być rolki, rower, lekkoatletyka czy gry zespołowe. 
Ważne jest to, by dziecko chciało spędzać swój czas wolny w sposób aktywny.
- Czy oprócz sportu ma Pani inne zainteresowania?
- Tak, oczywiście. Interesuje mnie dietetyka, wystrój wnętrz, a także ogrodnictwo. 
- Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu. Mam nadzieję, że praca w naszej szkole będzie 
sprawiała Pani satysfakcję i przyjemność. Życzę miłego dnia.

Wywiad przeprowadziła Małgorzata Gontarz kl.7B



Co wiesz o Mistrzostwach Świata w Rosji ?

1 grudnia 2017 r. na  Placu Kremlowskim w Moskwie odbyła się ceremonia losowania grup
na Mistrzostwa Świata w Rosji,  które odbędą się  w czerwcu 2018 roku.  Do Mistrzostw Świata
zgłoszono 12 stadionów w 11 miastach Rosji Zachodniej. Zostaną rozegrane 64 mecze. Wystąpią 32
reprezentacje, w tym 14 z Europy, 5 z Afryki, 4 z Azji, 8 z Ameryki Południowej i Środkowej oraz 1
z  Australii  i  Oceanii.  Rozlosowanych zostało  8  grup z  4  koszyków. Maskotką tych  prestiżowych
rozgrywek  będzie  Wilk  „Zabivaka”,  a  piłkę  nazwano  Telstar  18.  W  nawiasach  umieszczone  są
gwiazdy reprezentacji.

  Grupa A :                                                                      
Rosja (Igor Akinfiejew), Arabia Saudyjska (Islam Slimani), Egipt (Mohamed Salah) , Urugwaj (Luis 
Suarez)

Grupa B:
Portugalia (Cristiano Ronaldo), Hiszpania (David De Gea), Maroko (Nordin Amrabat), Iran (Javad 
Nekounam)

Grupa C:
Francja (Antoine Griezmann), Australia (Tim Cahill), Peru (Paolo Guerrero), Dania (Christian 
Eriksen)

Grupa D:
Argentyna (Lionel Messi), Islandia (Gylfi Sigurðsson), Chorwacja (Ivan Rakitić), Nigeria (Emmanuel 
Emenike)

Grupa E:
Brazylia (Neymar), Szwajcaria (Xherdan Shaqiri), Kostaryka (Keylor Navas), Serbia (Branislav 
Ivanović)

Grupa F:
Niemcy (Manuel Neuer), Meksyk (Javier Hernandez), Szwecja (Zlatan Ibrahimović), Korea 
Południowa (Park Ji-sung)

Grupa G:
Belgia (Eden Hazard), Panama (Roman Torres), Tunezja (Wahbi Khazri), Anglia (Harry Kane)



Grupa H:
Polska (Robert Lewandowski), Kolumbia (James Rodriguez), Senegal (Sadio Mane), Japonia (Shinji 
Kagawa)

Do najciekawszych informacji należy ta, iż największy stadion na tych Mistrzostwach Świata
pomieści 81.000 ludzi -  a jest to stadion Łużniki w Moskwie. W mistrzostwach wezmą udział kraje
debiutanckie:  Panama  i  Islandia.  Chęć  organizacji  imprezy  wyraziły,  oprócz  Rosji,  Hiszpania
i Portugalia, Anglia, Holandia i Belgia. Najbliżej Polski znajduje się Stadion w Kaliningradzie
o pojemności 35.015. Przykrą niespodzianka jest to, że pierwszy raz od 1958 r. na mundialu nie
zagra drużyna z Włoch. Tegoroczna piłka Telstar uczestniczyła również w Mistrzostwach Świata
 w 1970 r. i 1974 r.                                                                                                            

Duszan Parol 7b

Z wizytą w Teatrze Nowym

9 marca o godz. 10:00 wybraliśmy się  wraz z klasą 7c i panią Katarzyną Lisowiec-Porębą
 na małą wycieczkę do Teatru Nowego. Celem wyprawy było zapoznanie się z praca teatru od kulis i
przeprowadzenie wywiadu ze scenografem teatralnym - Grzegorzem Sujeckim, który prezentujemy 
poniżej.  

- Czym się Pan zajmuje?

-  Pełnię  w  teatrze  wiele  funkcji,  jestem  tzw.  obsługą  techniczną.  Zajmuję  się  między  innymi
przygotowaniem  sceny  do  występu  -  wystawianiem  dekoracji  oraz  rekwizytów  potrzebnych
aktorom na scenie.

- Czy zajmuje się Pan czymś jeszcze oprócz wystawiania scenografii ?

-   Moim pierwszym zawodem teatralnym był charakteryzator. Skończyłem taką szkołę, w której
uczyli  nas  wykonywania dekoracji,  rekwizytów (czyli  tzw.  modelarstwa),  malarstwa scenicznego
 i charakteryzacji. Dyplom robiłem właśnie z charakteryzacji, to był mój pierwszy zawód. Po kilku
latach  zaczął  mi  padać  wzrok,  więc  nie  mogłem  już  wykonywać  tego  zawodu.  Teraz  jestem
teoretycznie kierownikiem sceny. W teatrze rzadko jest tak, ,,że moja rzecz się tutaj kończy, a tu się
zaczyna kolejna” - jeżeli ktoś jest stolarzem, to też powinien być trochę malarzem, ślusarzem itp.



- Dlaczego poszedł Pan akurat w stronę teatru?

- Przez przypadek. Najpierw poszedłem budować drogi i mosty, ale to mi się znudziło i jak dostałem
kategorię D ze względu na oczy, to okazało się, że do wojska już nie pójdę, więc przerwałem studia
– bo wtedy wojsko było obowiązkowe. W międzyczasie pojechałem z odwiedzinami do kolegi, który
zabrał  mnie  następnego  dnia  rano  na  casting  do  szkoły  mówiąc:  ,,Chodź,  zobaczymy  jakie
dziewczyny będą na pierwszym roku” . Poszliśmy obejrzeć z myślą o dziewczynach, ale trafiliśmy do
pracowni i tam mi się bardzo spodobało. Były to akurat egzaminy z malarstwa i bardzo spodobał mi
się zapach, jaki był w tej pracowni. Pachniało tam farbami olejnymi i temperowanymi ołówkami.
Miałem akurat przy sobie dokumenty, które zamierzałem złożyć na innej uczelni (to było w Łodzi)
i  mój kolega Darek powiedział,  żebym złożył  je właśnie tu i  jutro będę miał egzaminy. No i tak
zostało.  Nie bardzo miałem ochotę później  pracować w teatrze,  bo praca w teatrze  jest  dosyć
niewdzięczna – pracuje się praktycznie cały tydzień, wieczorami, są wolne tylko poniedziałki. Ale
złożyło się tak, że musiałem zacząć gdzieś pracować, bo urodziło mi się dziecko i musiałam na nie
zarobić. Połknąłem tego bakcyla i pokochałem pracę tu.

- Jaka była najdziwniejsza dekoracja jaką musiał Pan wykonać?

-  W  1997  tutaj  na  małej  scenie,  jeszcze  w  Starym  Teatrze  robiliśmy  przedstawienie
 pt.  ,,Cmentarzysko samochodów” i  przywieźliśmy tutaj  składnicę  złomu.  Na środku była biała
syrenka, a wszystkie ściany na około oklejone były czarno-białymi  fotografiami przedstawiającymi
ludzkie twarze. To była taka nietypowa scenografia.

-Czy teatr w Słupsku cieszy się dużym zainteresowaniem?

- Właściwie mogę powiedzieć, że prawie zawsze gramy przy pełnej widowni. Tylko, że nie gramy 
tego 30 dni w miesiącu. Jeden kolega, z którym pracowałem, kiedyś powiedział mi, że jeżeli w 
mieście jest więzienie, to powinien być też teatr. Każdemu przedstawieniu towarzyszą inne emocje.
Są przedstawienia, z których ludzie wychodzą wzruszeni, nieraz byłem tego świadkiem. Nawet 
jeżeli 1 lub 2 osoby na te 200/300 przyjdzie i się wzruszy to wiadomo, że przedstawienie było 
warte. A od tego czy słupski teatr będzie się cieszył zainteresowaniem, to zależy od was, czy 
będziecie przychodzić, w przyszłości przyprowadzać swoje dzieci. No i też zależy od nas, czy 
zrobimy to na tyle dobrze, byście chcieli tu przychodzić.

-I ostatnie pytanie czy w Waszym repertuarze pojawi się coś dla młodzieży szkolnej?

- Mamy, mamy coś takiego. Tylko najczęściej te przedstawienia gramy w terenie, poza Słupskiem.
W repertuarze mamy m.in ,,Balladynę”, ,,Romea i Julię”, ,,Dziady”.

- Dziękuję za wywiad.

Wywiad przeprowadziła i zapisała  Marysia Kwapisz 



Po rozmowie, zostaliśmy zaproszeni do zwiedzenia prawdziwej garderoby teatralnej. Było
naprawdę magicznie! Stroje wypełniały całą przestrzeń. Nie mogliśmy się powstrzymać i za zgodą
przewodnika zaczęliśmy przymierzać najróżniejsze kostiumy! Od stroju goryla, po książęce szaty.
Czasem trafiały się przebrania postaci, które miały dość nietypowy i nadzwyczajny wygląd.
    Po  wizycie  w teatrze,  przepełnieni  wrażeniami,  poszliśmy na lody,  gdzie  i  tak  przewodnim
tematem naszych rozmów były kostiumy, których nie zdążyliśmy jeszcze przymierzyć. 
 Wyjazd był bardzo udany. Bawiliśmy się na nim świetnie, jednak oprócz tego nauczyliśmy
sporo o pracy w teatrze. Mamy nadzieję na więcej takich wycieczek!

Reporterzy
Marysia Kwapisz, Tymoteusz Chrystiniuk, Mikołaj Zamojski

 Przed sprawdzianem się trochę stresuję
WYWIAD Z UCZENNICĄ KLASY 7B - MARIĄ KWAPISZ

Dziennikarz:  Z tego, co wiem, jesteś bardzo zapracowaną osobą i masz mnóstwo zajęć 
pozalekcyjnych. Co robisz, kiedy znajdziesz chwilę wolnego? Czyli czym się interesujesz?
Marysia: Bardzo lubię słuchać muzyki, chodzę na basen.
Dz: Jakiej muzyki słuchasz?
M: Różnych gatunków np.zespołu ,,Methalica”, ale czasem lubię posłuchać zwykłego popu. Czytam 
też o chorobach psychicznych, co może wydawać się trochę dziwne.
Dz: Jak to robisz, że twoje wyniki w nauce są takie dobre? Gdzie ty mieścisz tę całą wiedzę?
M: Nie odpowiadam… Za trudne.
Dz:  Bierzesz udział w wielu konkursach. Większość z nich wygrywasz. Nie stresujesz się przed 
podchodzeniem do egzaminów?
M: Przed sprawdzianem się trochę stresuję, ale jak idę na konkurs, to mniej.
Dz: Ze wszystkich przedmiotów masz świetne oceny, ale który jest tym ulubionym i dlaczego?



M: Wolę przedmioty ścisłe, czyli matematykę, fizykę, chemię i biologię. Są ciekawsze i dużo rzeczy 
jest na logikę. Trzeba kojarzyć fakty, a nie wkuwać na blachę.
Dz: Jak zareagowałaś na fakt, że nie będziesz musiała pisać egzaminu na koniec ósmej klasy?
M: Bardzo się ucieszyłam ze względu na to, że będę miała więcej czasu na naukę matematyki i 
angielskiego.
Dz: Dziękuję za wywiad!
M: Również dziękuję!

                 WYWIAD PRZEPROWADZIŁ JAN JERZEWSKI KL. 7B

Z projektami nam do twarzy

Przez  cały  rok  szkolny  w  naszej  Piątce  uczniowie  klas  4-7  mieli  szansę  i  przyjemność
uczestniczyć w najróżniejszych projektach, rajdach, imprezach. Wielkim zainteresowaniem wśród
szkolnej młodzieży cieszyły się tzw. tematyczne dni projektowe :

 06.10.2017 - ,,Fit Day” – dzień sportowy 
 08.11.2018 -  ,,Lekcja Patriotyzmu”- dzień humanistyczny 
 01.03.2018 - ,,Na językach” – dzień języków obcych
 28.03.2018 - ,,Matematyczny powiew wiosny” – dzień matematyczny
 24.04.2018 - ,,W trosce o naszą planetę” – dzień przyrodniczy

Nie odbywały się wtedy typowe lekcje, jednak każdy dzień projektowy był również formą nauki, ale
trochę inną – przyjemniejszą. Nie siedzieliśmy w ławkach – wykonywaliśmy najrozmaitsze prace
przypisane nam przez naszych nauczycieli. 

W  październiku  podczas  wykonywaliśmy  zdrowe  potrawy,  tworzyliśmy  własne  przepisy,
badaliśmy skład chemiczny produktów żywnościowych i wiele innych. Nie zabrakło również tańców
i zawodów sportowych.  

Kolejny projekt – w listopadzie – mówił o  Święcie Niepodległości 11 Listopada. Z ogromnym
zaangażowaniem  tworzyliśmy  scenki  teatralne  i  rodzajowe,  plakaty,  kotyliony,  prezentacje
multimedialne. Uczyliśmy się pieśni patriotycznych i polskich tańców narodowych. 

W marcu zaś odbył się dzień języków obcych. Ideą przewodnią było rozwijanie kompetencji
uczniów w zakresie języka angielskiego oraz promowanie kultury, sztuki i obyczajów  krajów UE. 
W  ramach  tego  dnia  tworzyliśmy  reklamy  i  interaktywne  quizy,  prezentacje  multimedialne,
nagrywali teledyski, inscenizowali fragmenty dramatów Szekspira.

Podczas kolejnego dnia projektów przekonaliśmy się, że matematyka jest naprawdę królową
nauk. Budowaliśmy roboty z brył przestrzennych, tworzyliśmy własne mozaiki, tworzyliśmy origami,
bryły Platona i Archimedesa, plakaty wybitnych matematyków. Odbył się też turniej szachowy.

Ostatni dzień projektowy związany był z obchodzonym w kwietniu Dniem Ziemi. Celem było
zwrócenie uwagi całej społeczności szkolnej oraz lokalnej na naszą planetę i problemy związane
z  niszczycielską  działalnością  człowieka  na  Ziemi.  Podczas  tego  dnia  wykonywaliśmy  wiosenne
prace  w  ogródku  szkolnym.  Przygotowaliśmy  i  przeprowadziliśmy  happening,  podczas  którego
rozdawali  sadzonki  bratków  przechodniom,  zachęcając  ich  jednocześnie  do  zwrócenia  uwagi
na stan naszej planety, urządziliśmy akcję z elementami Flash Mob w centrum miasta - śpiewaliśmy
piosenki o Ziemi.  Rozdawaliśmy słupszczanom sadzonki i ulotki informujące o stanie środowiska



naturalnego. Odbył się również bieg terenowy i debata uczniowska. 
Podsumowując  wszystkie  Dni  projektowe organizowane  przez  naszych  nauczycieli  były

niezwykle  ciekawe,  pełne  niespodzianek.  Niewątpliwie  wszystkim  uczniom  bardzo  się  one
podobały i chcielibyśmy jeszcze więcej tego typu dni w przyszłym roku. Według nas nie była to
strata czasu, bo wiele nauczyliśmy się w przyjemny oraz nietypowy sposób. 

Zuzanna Kuraśkiewicz
Maria Kwapisz

z klasy 7B

„Krzyżacy” współcześnie, czyli dlaczego młodzież
nienawidzi Sienkiewicza?

Poglądy na temat H. Sienkiewicza na pewno mogą być różne, ale większość sprowadza się
do  niechęci  z  jednego,  bardzo  prostego  powodu:  lektury.  Nie  można  zaprzeczyć,  że  powieści
Sienkiewicza  są  podstawą  lektur  szkolnych,  ale  także  zmorą  wielu  uczniów,  między  innymi  ze
względu na stosowany język i długość. Na kozła ofiarnego weźmy znanych wszystkim bardzo dobrze
„Krzyżaków”. Uwaga, bo będą spoilery!

Wszyscy wiemy, o czym są „Krzyżacy”. Pierwszy tom skupia się tym, że Zbyszko i Danusia  się
kochają, a Krzyżacy są źli i knują intrygi. Oczywiście, z niektórych głupich akcji Zbyszka można było
się pośmiać. Na przykład ze sceny, w której bez zbędnych ceregieli poleciał jak komar do lampy na
Niemca,  który  okazał  się  być  posłem.  No  i  gdyby  nie  ta  sytuacja,  nasz  Zbyszko  mógłby  sobie
spokojnie żyć, ale że to zrobił, to spadła na niego lawina konsekwencji. To, co się potem działo,
przerasta ludzkie pojęcie. Ale może odstawmy to na bok. Bo Zbyszko ze swoją cudną blond grzywką
obciętą równo nad brwiami działa jak magnes na kobiety i jak tylko wraca do Bodgańca, poznajemy
kolejną rywalkę o jego serce, nie ukrywając, dużo lepszą od Danusi.  Wszyscy już wiecie, o kim
mówię, prawda? Tak, to Jagienka Zychówna! Silna kobieta z głową na karku na pewno przydałaby
się  Zbyszkowi.  No,  ale  że  on woli  dwunastolatki  z  lutnią,  Jagienka jest  przez  niego odrzucana.
Pomijając fakt, że została ona koniec końców partnerką naszego walecznego Zbyszka, to w sumie
przykre, że od przyjaciółki z dzieciństwa wolał niezbyt wyrośniętą dziewczynkę, bo była ładna. W
sumie nie wiadomo,  co Zbyszko takiego w tej  Danusi  zobaczył,  że  ją  pokochał,  no ale  to było
średniowiecze!  Cóż, przeskakując wszelakie przeszkody, które musieli pokonać, bo Zbyszko poszedł
na tego Niemca, dochodzimy do momentu, w którym intryga Krzyżaków się kumuluje i porywają
Danusię, ale to tam z zemsty na jej ojcu, bo kiedyś uwięził jakiegoś Krzyżaka, a oni pamiętliwi są.



Drugi tom- nie do końca wiem, na czym się skupia, bo go nie czytałam, ale korzystając z
różnych źródeł, udało mi się dotrzeć do fabuły „Krzyżaków”. Na początku upokarzany jest ojciec
Danusi, Jurand ze Spychowa, czyli jedna z lepszych postaci w całym utworze, a jak wpada w szał, bo
mu dali jakieś trendowate dziecko, wmawiając, że to Danusia i ich powybijał, łapią go w siatkę jak
zwierzę. W każdym razie, Jurand trafia do podziemi, gdzie Zygfryd odcina mu język, prawą rękę i
wypala drugie oko (bo miał jedno, o czym zapomniałam wspomnieć), bo jak Jurand wpadł w szał,
to  umarł  Rotgier,  a  on  to  jak  syn  dla  Zygfryda,  więc  wiadomo.  W  międzyczasie  Danusia  jest
przewożona z miejsca na miejsce, a Zbyszko jej szuka. I w końcu ją znajduje, ale to dopiero hen
daleko, gdzieś w połowie książki.  W każdym razie znalazł  ją,  ale okazało się, że oszalała w tym
koszyku, co ją nieśli i majaczyła. Potem to przyszła cała masa Krzyżaków i kazali Zbyszkowi po okup
iść  ,  jak  chcą  wrócić  wolni.  Mówiąc  „oni”,  mam  na  myśli  Zbyszka,  jego  ojca,  Maćka  i  Hlawę
(czeskiego sługę Jagienki, który został ofiarowany Zbyszkowi, jakby był jakąś rzeczą). Po drodze do
Spychowa Danusia umiera, a Zbyszko doznaje takiego szoku, że z tym okupem to Talima jedzie.
Jurand  też  się  załamał.  A  to  nawet  nie  jest  końcówka  książki!  Po  całej  smutnej  sytuacji
zorganizowana została uczta, gdzie Zbyszko przejrzał na oczy, że Jagienka to właściwie ładna jest i
poważna.  Potem  to  Zbyszko  lata  i  zabija  Niemców,  składa  te  pawie  czuby,  ale  jest  wrakiem
człowieka. Jagienka mówi, ze to choroba duszy i się nim z Maćkiem zajmują. Zbyszko zaś wmawia
sobie, że to tylko braterska miłość do tej Jagnienki, ale wszyscy wiemy, do czego to zmierza. Tak,
pobrali się, mieli czwórkę dzieci. Potem była Bitwa pod Grunwaldem, Polacy wygrali, ale to już na
historii było.

Cóż,  temat tego artykułu zmienił  się w streszczenie lektury, ale nie
można na nim polegać, bo pominęłam całą masę postaci, wątków i sytuacji. Przejdźmy szybko do
podsumowania, bo już w sumie długi ten reportaż.  Henryk Sienkiewicz i jego książka na pewno
zapiszą się na kartach historii  polskich lektur, ale nie zmienia to faktu, że są to lektury okropnie
trudne. „Latarnik”, „Ogniem i mieczem” czy „W pustyni i w puszczy” to dobre książki, ale ich język i
ilość wątków jest wyjątkowo trudna do ogarnięcia dla umysłu przeciętnego siódmoklasisty. Wiele
osób to także nudzi, bo który siódmoklasista przeczytał „Krzyżaków” z własnej woli bez zasypiania
lub schowaniem tejże książki głęboko w szufladzie, żeby już na nią nie patrzeć? Jest to lektura, a i
tak  wielu  przeżyło  ją  na  streszczeniach.  

Myślę,  że  problem  leży  też  w  treści.  Bo  „Krzyżacy”  zostali  napisani,  żeby  przypomnieć
Polakom, jak dali Niemcom łupnia pod Grunwaldem pięćset lat wcześniej, bo zabory były, a Polacy
nie mieli motywacji, żeby walczyć. Dwa grube tomy przetrwały do dziś, a przeklina to większość
polskiej  młodzieży.  Sienkiewicz  w swoich  czasach  pisał  świetne  książki,  w  naszych  one  już  nie
przechodzą. O ile mam szacunek dla pamięci H. Sienkiewicza, to sama ubolewałam nad czytaniem



„Krzyżaków”.  Chociaż,  kto wie? Może ktoś kiedyś  przetłumaczy te książki  na współczesny język
i  przestaną  być  takie  straszne?  

Jeśli za kolejne sto lat „Krzyżacy” i inne tego typu powieści będą lekturami, to mam dziwne
wrażenie, że dla wielu będą postrzegane jako książki jaskiniowców. Ale spokojnie, w końcu klasyka
nie ginie i pozostaje klasyką! „Krzyżacy” zostaną na zawsze w kartach polskiej literatury i trzeba to
przetrwać. Co oczywiście nie zmienia faktu, że młodzież nienawidzi Sienkiewicza za jego twory, bo
musi je czytać.

Natalia Bredla 7B

     Książka to nie tylko słowa 

opowiadanie

Siedział - jak zawsze - w swym ulubionym fotelu usytuowanym w kącie pokoju. Był on nie za
duży, nie za mały… W sam raz. Zawsze panowała w nim cisza.  Po lewej stronie od drzwi stała
komoda, na której odbijał się blask świecy. Ukazywał on stos książek ułożonych w nieładzie. Ściany
były różnego koloru - każda inna.  Jedna była niebieska,  na której to wisiał  obraz jakiejś znanej
bitwy,  przedstawiający równie znanego dowódcę z  armią.  Druga ściana była czerwona,  było to
miejsce na jego pamiątki. Tu i ówdzie można było dostrzec poroża zwierząt, muszle na półkach… Po
prostu, posiadał pokaźną kolekcję. Trzecia ściana była pomarańczowa. Przed nią stało łóżko. Sama
ściana jednak w porównaniu do innych była kompletnie pusta.  Żadnych muszli,  obrazów… nic!
Lokator  zostawił  to miejsce,  na wypadek gdyby wpadł  na jakiś  szalony pomysł,  by je  zapełnić.
Ostatnia ściana była biała,  jednak najbardziej istotna w całym pomieszczeniu. Otóż były na niej
zawieszone kartki z notatkami. Połączone takimi śmiesznymi kolorowymi liniami, wiecie… Jak w
jakiś  filmach  detektywistycznych.  W  notatkach  zawarte  były  najważniejsze  dokonania  ich
właściciela.
 Ponieważ nie był on zwykłym, normalnym, szarym gościem. Co wieczór zaczytywał się w
lekturach  coraz  to  nowych  książek.  Jego  ulubioną  były  powieści  detektywistyczne  o  Sherlocku
Holmesie. Do czasu czytanie było zwykłym hobby. Po czasie jednak, zaczął zastanawiać się nad
prawdziwym pochodzeniem fabuły książek. Według niego, nie było możliwe, aby tak rozbudowany
świat nie istniał naprawdę. Po wielu próbach i eksperymentach, odkrył sposób na wtargnięcie do
świata książek, jednak nikomu dotąd go nie zdradził.
 Co  wieczór  rozwiązywał  sprawy  z  Sherlockiem  Holmesem,  latał  na  miotle  z  Harrym
Potterem, lub walczył o Śródziemie z Frodo Bagginsem.  Po prostu pozazdrościć. Jednak on nie był
człowiekiem,  któremu  wystarczy  tylko  dobra  zabawa.  W  pewnym  momencie  postanowił
udowodnić  światu,  że  świat  książek  istnieje  naprawdę.  Przez  długie  lata  prowadził  notatki.



Prowadził drobne doświadczenia. Przez pewien czas to mu wystarczyło.
 Jednak po pewnym czasie zapragnął całkowicie rozgryźć tajemnicę książek…
Zaczął kłócić się z bohaterami i prowokować ich do zachowań, które były niezgodne z charakterem
zapisanym w fabule. Wchodził również do określonej części książki i usiłował zmienić jej fabułę.
Wszystko zapisywał w swych notatkach. Pewnego razu wyrwał jedną ze stron książki i wszedł do jej
świata,  by upewnić  się  czy  nie zrobi  to  ubytku w fabule.  Okazało się,  że  to co zrobił  zmieniło
kompletnie bieg historii. Wszystko oczywiście przelał na papier.
Był z siebie zadowolony, czego nie można powiedzieć o bohaterach książek.
 Pewnie zastanawiacie się, jak on się nazywa… Otóż, on nigdy nikomu się nie przedstawił
prawdziwym  imieniem…  Każdemu  inaczej.  Nikt  nie  wie  jak  się  nazywa.  Ma  kilka  dowodów
osobistych, z różnymi imionami, jednak sam pozostaje anonimowy. Postanowił taki pozostać, póki
nie zbierze dostatecznie wiele argumentów i dowodów, na udowodnienie tezy o książkach.
Tego dnia nie odezwał się słowem do nikogo. Omijał wszystkich szerokim łukiem. Był owładnięty
myślami,  ponieważ  to  dziś  miał  być  ten  dzień,  w  którym  zbierze  najważniejszy  dowód  na
prawdziwość istnienia świata książek. 
 Postanowił zabrać przedmiot do fabuły Sherlocka Holmesa. Jednak nie mógł to być jakiś
zwykły przedmiot np. telefon, czy klucze… Miało to być coś osobistego. Była to jedyna  pamiątka po
jego babci. Przez chwilę rozmyślał o swoim dzieciństwie. Czy był to czas beztroskiego i radosnego
życia?  Nie.  Jego rodzice  przez  większość  czasu  pili,  przez  co  nie  zwracali  na  niego  uwagi.  Nie
zarabiali  również wielu pieniędzy.  Z tego powodu był  obiektem kpin w szkole.  Nie miał  nikogo
bliskiego… poza jego babcią. Biła od niej dobra energia, a jej uśmiech działał na człowieka jak kubek
gorącej czekolady w mroźny dzień. Przy niej zapominał o całym świecie. Gdy umarła, poczuł się
najbardziej samotną osobą na świecie. Odizolował się od ludzi i większość czasu spędzał samotnie.
Te wszystkie wydarzenia sprawiły, że zaczął pałać nienawiścią do ludzi.  W każdym widział twarz
rodziców, ,,kolegów” z klasy, więc nie dziwne, że od czasu do czasu miał chęć rzucenia czymś co
miał akurat pod ręką w przechodnia.
Ale dość o tym, to przecież tylko chwila słabości… nic poza tym.

Wrócił do domu. Atmosfera w nim była tak samo ponura jak zawsze. Cisza i spokój… Tego
właśnie  oczekiwał  od  życia.  Otworzył  szufladę  w  komodzie  i  wyciągnął  z  niej  karmazynową
szkatułkę. Była całkowicie pozbawiona kurzu i w idealnym stanie. Dbał o nią jak o nic w tym domu...
no,  może poza notatkami.  Jednak to nie  sama szkatułka była tak cenna,  lecz  jej  zawartość.  W
środku  znajdował  się  pozłacany  naszyjnik  z  twarzą  z  uśmiechem  na  środku.  Była  ułożona
symetrycznie. Mimo, że miała wiele lat, wyglądała jak nowa. Jednak najcenniejsza rzecz w niej, była
ukryta.  Po  otworzeniu  uśmiechniętej  twarzy  można  było  dostrzec  serce  z  wygrawerowanym
napisem ,,Nigdy nie jesteś sam”. Powoli, drżącymi dłońmi chwycił go i założył na siebie.
  Podszedł do lustra i  obejrzał  się od góry do dołu.  Był  szczupłym, wysokim mężczyzną w
średnim  wieku.  Jego  kruczoczarne  włosy,  wiecznie  rozczochrane  były  idealnym  kontrastem  dla
błękitnych oczu. Był blady na twarzy, którą zdobił wieczny grymas. Jeżeli, jednak jakimś cudem ktoś
ujrzał go z uśmiechem na twarzy, to zazwyczaj schodził z niej tak szybko jak się pojawiał. Był ubrany
w granatową koszulę i podarte dżinsy. Teraz jego szyję zdobił również naszyjnik. W lustrze wyglądał
na przystojnego. 

Przez chwilę wpatrywał się w swoje odbicie. Gdy się otrząsnął wrócił do salonu i usiadł na
fotelu, na którym zwykł siadać. Chwycił książkę o Sherlocku Holmesie i otworzył ją. To, co w niej
zobaczył, przyprawiło go o dreszcze, a serce podeszło mu do gardła. A raczej to, czego nie zobaczył,
ponieważ  stronice  książki  były  zupełnie  puste!  Zaczął  gorączkowo  przekładać  wszystkie  strony
książki w poszukiwaniu choćby najmniejszej litery… Nic! Chwycił się za włosy i zaczął zastanawiać



się, co się stało. Nie wiedział ile siedział w bezruchu, ale trwało to bardzo długo. Zastanawiał się,
czy może to być zwykły sen? W pewnym momencie wstał i  chwycił następne cztery książki. W
żadnej nie było żadnego wyrazu, ani litery.
 Po  chwili  jednak,  wszystkie  książki  spadły  na  ziemię  i  ustawiły  się  w  rzędzie,  jakby  za
pomocą czarów. Otworzyły się w połowie a na każdej pojawił się ten sam napis: ,,Porządek, który
przez setki lat panował w książkach, został naruszony. Ogłaszamy, że tego dnia - 12 maja 2018 r.
naszej ery o godz. 20:13 - wszystkie książki, wymyślone światy, wykreowani bohaterowie, zostaną
usunięci po wsze czasy, póki nie znajdzie się ktoś, kto ofiarą swą przywróci je do ,,życia”. Począwszy
od tego momentu każda książka na świecie będzie tak samo pusta, jak dusza osoby, która na to
pozwoliła.”

 Aby te słowa do niego dotarły, musiał przeczytać tekst kilka razy. Gdy zrozumiał o co chodzi,
serce mu stanęło, a jego skóra pobladła bardziej niż zwykle. Jeżeli to wogóle Przez chwilę patrzył się
tępym wzrokiem w nicość. Gdy zrozumiał, że już nigdy nie zakocha się w żadnej książce, zemdlał.
 Obudził  się  na  podłodze  zlany  potem.  Czuł,  że  każdy  cal  jego  ciała  drętwieje  z  każdą
sekundą. Podniósł się powoli, rozciągnął i podszedł do okna. Chciał sprawdzić, czy to już dzień. Gdy
odsłonił rolety, musiał zasłonić ręką oczy, aby światło go nie oślepiło. Był już ranek… taki jak zawsze.
Pomyślał sobie, że to co działo się z książkami, to tylko zły sen. Uspokoił się i poszedł do kuchni
zrobić sobie kawę. 
 Razem z ciepłym napojem w ręku usiadł w swoim pokoju przed telewizorem i włączył go. Od
razu pojawiły się wiadomości, których tak nienawidził. Postanowił przełączyć kanał z nadzieją, że
znajdzie tam jakiś ciekawy teleturniej. Jednak, gdy tak przeskakiwał z kanału na kanał, widział tylko
jedno - wiadomości!
 Przetarł oczy. Może to znowu sen i zaraz się obudzi w swoim ciepłym łóżeczku. Jednak nic
takiego  się  nie  stało.  Postanowił  wyłączyć  telewizor,  gdy  nagle  usłyszał,  że  reporter  mówi  o
książkach. Zatrzymał się w połowie drogi do telewizora i zgłośnił trochę:
,,Wiadomości z ostatniej chwili. Ogłaszamy, że wszystkie książki na świecie są puste! Właściciele po
ich  otworzeniu  ujrzeli  tylko  ten  napis:  -  tu  pojawił  się  napis  który  on  sam  widział  ostatniego
wieczoru. -  Również adaptacje filmowe książek jakby wyparowały! Osoby odpowiedzialne za ich
tworzenie w ogóle nie pamiętają, żeby kiedykolwiek mieli styczność z czymś podobnym. To samo
stało się z  autorami książek.  Osoba,  która zgodnie z napisem na książkach jest  za to wszystko
odpowiedzialna, w tym momencie jest najbardziej poszukiwaną osobą na świecie. Apelujemy do tej
osoby: Ujawnij się dla dobra wszystkich!”
 Czyli to jednak nie sen…
 Serce podeszło mu do gardła i puścił się pędem do komody. Chwycił pierwszą książkę, którą
zobaczył i otworzył ją. Nic. Przesuwał kartka po kartce… Nic! Po jego czole spływał pot.
 Zmęczony życiem, opadł na fotel. Jego oddech był nieregularny, a ręce trzęsły się. Zaczął układać
sobie wszystko w głowie, jednak w stresie nie mógł się skupić. Po jakimś czasie wstał, ubrał kurtkę,
założył buty i wyszedł z domu. 
 Był wiosenny poranek. Słońce świeciło nad głowami tysięcy osób, przechadzających się po
parku. Na placu bawiły się dzieci, nad rzeką ktoś łowił ryby. Tylko on wyróżniał się z tłumu. Jego
twarz ogarnął smutek. Pomyślał sobie, że ci wszyscy ludzie pewnie nie oglądali wiadomości… I mieli
szczęście. 
 Nikt nie powie mu przecież ,,dzień dobry”. Uważają go za dno. I wzajemnie! Te ,,słodkie”
dzieci w przyszłości będą cię obrażać, niszczyć, wyzyskiwać. Kto stworzył taki świat. Tak nie idealny.
Przecież tu nic nie jest dobre. ,,Piękne kwiatuszki, pięknie pachną!” Są zwykłym źródłem uczuleń.
Komary gryzą! Wszystko to jest beznadziejne. Zostały tylko książki… Trwał tak w zamyśleniu.



 Szedł jak z automatu. Nie myślał o celu, ani o niczym. Widocznie tak dobrze znał te tereny, że nie
musiał  nawet  zastanawiać  się,  gdzie  i  jak  skręcić.  Wiedział  bardzo  dobrze  jak  dojść  do  celu…
Jednak,  jaki  był  ten  cel?  On   sam  o  tym  nie  myślał.  Był  zajęty  analizowaniem  wydarzeń  z
wczorajszego wieczoru.
 Jak to się mogło stać? To nie może być prawda. Te książki… to one go ratowały, nadawały
życiu jakiegokolwiek sensu. Bez z nich… Co on zrobi bez nich. 
 Myślał tak sporo czasu.

 Po jakiś pięciu minutach zatrzymał się. Spojrzał przed siebie i ujrzał budynek. Jednak nie był
on zwykły. Był na tyle niesamowity, że wyrwał go z zamyślenia. Był to budynek, w którym mieszkali
jego rodzice. Kiedy ich ostatnio widział? Z pięć… sześć lat temu. Przełknął ślinę i pomyślał, że jego
nogi same go tu przyprowadziły. Budynek był wysoki, wąski, w kolorze szarym. Była to kamienica.
Między uliczkami spali pijani ludzie. No tak - pomyślał. - Rodzice znaleźli sobie kogoś z kim mają o
czym pogadać. Prychnął pogardliwie i już miał odchodzić, gdy nagle zza drzwi wyłoniła się wysoka
kobieca postać.  Miała z metr osiemdziesiąt.  Była szczupła.  Jej  twarz była okrągła,  włosy krótko
obcięte i siwe od lat, które przeżyła. Jej twarz zdobiły liczne zmarszczki. Ubrana była w szlafrok,
wyglądała na senną. 

- M...M… Mamo? - zapytał osłupiały.
 Pierwszy raz widział ją tak schludnie ubraną, uczesaną i… trzeźwą.
 Uśmiechnęła się do niego szczerze, ciepło… Jak jeszcze nigdy. 

- Ile  to czasu ja cię nie widziałam? Co cię tu sprowadza? Ojciec jest  w sklepie,  powinien
niedługo wrócić. Chodź no tu… Niech no cię uściskam.

 Podszedł do niej niepewnie, wciąż zszokowany. Gdy tylko ją przytulił  poczuł dreszcze. To
było matczyne ciepło jakiego jeszcze nigdy nie czuł. A jej oddech nie pachniał alkoholem!
 Nie był świadom tego co robi, ale uronił łzę i objął mamę mocniej. Ona odpowiedziała tym samym.
 Bez słowa weszli do domu. Był dobrze oświetlony, duży i pełno w nim było mebli. Usiadł na fotelu i
bez żadnego pytania, nie oczekując odpowiedzi, zaczął opowiadać jej o wydarzeniach sprzed paru
lat.  Gdy skończył,  spodziewał  się,  że  mama uzna go za wariata i  wyprosi  z  domu.  Jednak ona
pokręciła głową z politowaniem.

- Więc się stało… - w tym momencie głos jej się załamał. - Chciałam z tobą pogadać o twoim
życiu, ale widocznie nie mogę. Przykro mi, że muszę to mówić Ja… Ja chciałam cię chronić.
Przepraszam za te lata w dzieciństwie, które przeze mnie cierpiałeś. - zaczęła płakać. - Ale
czas wyznać ci prawdę. Jesteś gotowy, żeby ją poznać?

-  Ale o co chodzi mamo… Jaką prawdę?
-  Twój ojciec zmarł.

Serce  gwałtownie  mu się  zatrzymało.  Jego oczy  otworzyły  się  szeroko.  Siedział  tak  przez  parę
sekund, gdy jego mama podeszło i objęła go czule.

- Zmarł… to… to mało powiedziane, raczej utknął w… Innym świecie. Świecie książek. Był taki
sam  jak  ty…  identyczny.  Eksperymentował  z  książkami,  identycznie  co  ty.  Tyle  że…  On
uważał,  że cały świat,  wszystkie światy są książkami. Ale wszystkie tak samo prawdziwe.
Świat Harry’ego Pottera wiarygodny jak nasz. Wszystkie światy są wymyślone. Nawet ten.
Uważał, że żyjemy w świecie czyjegoś autorstwa. I on miał rację. O Boże! Zrobił to co ty
chciałeś  zrobić.  Tyle,  że  on  poniósł  tego  surowsze  konsekwencje,  niż  ty  poniesiesz.  On
trafił… On…. O mój Boże! On trafił do nikąd. Do miejsca, które jeszcze nie zostało zapisane.
Do pustej  kartki,  której  nikt  nie zapisał.  Do miejsca,  którego historia  jeszcze  nie została
wymyślona, a on sam nie może tego zrobić! Nie odczuwa głodu, nie ma charakteru. Nic! To
gorsze niż śmierć! Ty musisz coś zrobić. Wiem, że to może być dla ciebie ciężkie, ale muszę



to  powiedzieć.  Na  świecie  są  osoby  ,powołane”.  Są  oni  wybrani,  są  niezależni  od  woli
autora! Ty i ojciec, jesteście nimi! I tylko ty możesz uratować go i świat książek, który razem
zniszczyliście. 

-  Ale skąd ty to wszystko wiesz… Skąd? Może nie jestem powołany? Może żyjemy w świecie
prawdziwym? Niczyjego autorstwa. 

- Synu… Błagam! Musisz  mu pomóc… Musisz pomóc książkom. Bo jeżeli  wszystkie książki
znikną… To zniknie i nasza opowiesć! Zniknę ja, wszyscy! Synu… Ja… Ja... nie mogę ci tego
powiedzieć! Nie dam rady.

-  Co, powiedz co? - mówił zdesperowany.
-  Ty  musisz  stworzyć  własną  historię!  Zapełnić  kartkę,  w  której  jest  twój  ojciec.  Jak  w

przepowiedni głoszonej dawniej - ,, Jeśli istnieje tysiąc identycznych książek a jedna z nich
jest  ofiarą  czyjąś  obdarzona,  to  najważniejsza  z  nich  jest  ona!” Ty  musisz  zapełnić  tę
kartkę… Musisz się… Musisz się… POŚWIĘCIĆ!!! - mówiąc to ryknęła i rozpłakała się.
 On już wszystko rozumiał. Przez sporo czasu siedział i nic nie robił. Był blady. Minę miał

poważną. Był wpatrzony w nicość, nie wiedział co ma o tym myśleć. Nie był do tego przekonany.
Jednak siedział zamyślony w tym pokoju i myślał co zrobić dalej… co począć w tej sytuacji?
 W pewnym momencie wstał i ze wzrokiem wpatrzonym w nicość podszedł do półki z kartkami i
wziął  jkilka. Działał jak maszyna. Jakby ciało było w jednym miejscu, a umysł w drugim. Matka
patrzyła się na niego załzawionymi oczami przerażona. 
 Podszedł on do stolika i zaczął pisać. 
 Zajęło mu to jakieś trzy godziny. Matka siedziała dalej na fotelu i płakała.

-  Teraz trzeba się  poświęcić!  -  załkała.  -  Ty  musisz  wyrecytować to… Nie  ja  ci  tego nie
podyktuj. Ja to napiszę, a ty powiedz na głos!

 Drżącymi dłońmi sięgnęła po kartkę i zaczęła pisać.
 W tym czasie on myślał. A więc to ten moment. On ,,umrze’’. A raczej zniknie! Dla jakiej

rzeczy on to robi. Przecież ludzie nic mu nie dali oprócz bólu! Cierpienia. Jego dzieciństwo było
okropne. Koledzy śmiali się z niego. Ten świat mu nic nie dał. Nic! Za co on ma ginąć. Ślepo oddać
życie  za  nic!.  Bezsensownie  umrzeć  ,,okryty  chwałą”.  Nie.  On  nie  chce  takiej  śmierci!  Jak  to
możliwe! Kto dał mu miłość, ciepło, cokolwiek miłego - nikt, nikt, nikt… nikt… nik… ni...? Jak to nikt?
Babcia. Ona była dla niego wsparciem. Chwila… Co ona tam mówiła? Że jeżeli choć jedna rzecz daje
ci radość, walcz o to. Może nie rzecz, ale symbol. Babcia była uosobieniem dobra ciepła, miłości!
Dla  niej  warto  walczyć.  Być  dobrym.  Wstawać  rano.  Wąchać  kwiatki.  Mówić  ,,dzień  dobry”.
Spacerować po mieście. Tak… teraz jest gotów. Jest gotów oddać życie!

- Go… go… gotowe. - rzekła mama podchodząc do niego z kartką. - Jednak przed tym jak to
zrobisz, chciałabym ci coś wyznać. W naszej rodzinie wszyscy mają imiona z łaciny. Ja mam
Prudens.  Co  oznacza  mądra.  Twoja  babcia  miała  Kariss,  można  to  interpretować  jako
kochana. A ty… musisz swoje napisać na kartce jako podpis.

 Wziął długopis do drżącej ręki i zaczął pisać:  Nonsolum Verba.  I  dopisał w nawiasie: Nie tylko
słowa. To właśnie było jego imię… a raczej dwa imiona. Tak dawno ich nie wymawiał, pisał, myślał o
nich. Teraz jego imię nie jest już tajne...
 Był gotowy. Chwycił kartkę z rytuałem w rękę i czytał pewnym głosem na głos. Jego mam płakała,
przytulona tuż obok niego:
Książka to świat
To rzeczywistość
Jeśli ofiarę kto podaruje
Wszystkie światy od zła uratuje. 



Obrzęd ten teraz i tutaj zaczynam
I ofiarę składam 
Więc mówię to ja - 
Nonsulum Verba.
Że ciało, dusza i kości moje
W tej oto książce zostaną stracone.
Uniósł kartki w górę i… jego postać znikła. Zostały tylko zgniecione kartki na ziemi. Na jednej z nich
widniał  tytuł  pracy,  której  on  był  autorem.  Wielkimi  literami  było  napisane  coś  co  uratowały
miliony istnień: Książka to nie tylko słowa. 
 A więc on… ten, który nienawidził wszystkiego, wszystkich, nienawidził  tego świata… Był
gotów za niego umrzeć! On, wraz ze swym ojcem, w tym opowiadaniu, które teraz czytacie, będzie
na wieki zamknięty. A imię jego jego będzie widniało wszędzie i zapamiętane na wieki. Kto wie,
może i my żyjemy tylko w książce i jesteśmy postaciami wykreowanymi przez kogoś. Możliwe. Bo
przecież książka to nie tylko słowa...

Tymoteusz Christyniuk

Kto nie lubi kostki Rubika?

Druga już edycja ,,Dnia Kostki Rubika” była równie ciekawa
 i porywająca co pierwsza. Odbyła się ona na długiej przerwie 17 kwietnia.

Nauczyciele informatyki długo przygotowywali uczniów do tego wydarzenia, między innymi
poprzez  zakup  kostek  i  naukę  uczniów  klas  4-6  poprawnego  ułożenia.  Aby  ułatwić  dzieciom
poznanie algorytmów, przygotowano specjalne kursy i poradniki.

Podczas Dnia Kostki Rubika udało się ustanowić nowy rekord szkoły w układaniu na czas.
Liczba  osób,  które  ułożyły  kostkę  w  5  minut,  wynosiła  25.  Odbyły  się  również   pokazy
najróżniejszych kostek np. w kształcie trójkąta czy koła oraz zawody w najszybszym układaniu. 
Najkrótszy czas z tamtego roku nie został pobity i nadal rekordzistą jest Eryk Nejman z klasy 7D.
Mamy nadzieję, że kolejna edycja będzie równie ciekawa jak ta.

                                                                             Kacper Nosal 7B

  


