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AKCJA: PROJEKTY GIMNAZJALNE! 

            17 i 18 stycznia w naszej szkole odbyły się prezentacje projektów 

edukacyjnych, nad którymi uczniowie klas trzecich pracowali ciężko od 

początku roku szkolnego. W tych dniach przedstawili nam wyniki swego trudu. 

            Projekty obejmowały różne dziedziny nauki, m.in. historię, fizykę, 
biologię, a także poruszały problemy społeczne. Ich oceną zajęła się 
specjalna komisja, w skład której wchodzili: p. wicedyrektor Ewa Matysiak, 
p. Agnieszka Sztajnert-Janicka, p. Marta Kozak, p. Urszula Pietrasik, p. Ewa 
Bogusz, p. Krzysztof Głogowski. Pierwszy projekt zatytułowany był 
„Brytyjczycy w naszych oczach – fakty, mity i stereotypy”. Koleżanki 
zaprezentowały wyniki przygotowanej przez siebie ankiety, w której udział 
wzięli nie tylko Polacy, ale również obcokrajowcy. Kolejny projekt nosił 
tytuł „Co wiemy o szczepionkach?”. Członkowie tego zespołu również 
przedstawili wyniki ankiety oraz wywiad przeprowadzony z lekarzem. 
Następnie wysłuchaliśmy pracy poświęconej złudzeniom optycznym. 
Koledzy, którzy przybliżyli nam ten temat, przywołali przykłady takich 
zjawisk i wyjaśnili sposoby ich powstawania. Po krótkiej przerwie 
poznawaliśmy tajniki powstania warszawskiego. Wykonawcy tego projektu 
wcielili się w role przywódców powstania i w kilku scenkach ukazali 
przebieg zdarzeń z 1944 roku. Następna praca dotyczyła anoreksji i bulimii, 
czyli konsekwencji odchudzania. Na zakończenie pierwszego dnia pokazów 
grupa chłopców zaprezentowała efekty pracy z uczniami i nauczycielami w 
ramach projektu „Facebookowa pierwsza pomoc – warsztaty”. 
              Drugiego dnia mogliśmy podziwiać efekty pracy zespołów 
analizujących tematy,  takie jak: „Poza granicami ojczyzny – mniejszości 
narodowe” oraz „Życie codzienne w okupowanej Warszawie – relacje 
świadków historii”. Na koniec koleżanki opowiedziały nam o blogu, który 
założyły. Związany on był z projektem „Co nas cieszy, co nas złości –
emocje”. 
                 Wszystkim uczniom gratulujemy pomysłów i dziękujemy za 
zaznajomienie nas z tyloma ciekawymi kwestiami. 

Kacper  Niwiński 



WYWIAD  Z P. WIESŁAWĄ DŁUBAK-BEŁDYCKĄ 
 ORGANIZATORKĄ KONCERTU Z OKAZJI 150. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA 

STYCZNIOWEGO 

 

          W piątek 1 marca 2013 kasy drugie i członkowie szkolnego kółka teatralnego wraz 

z opiekunami uczestniczyli w koncercie, który upamiętniał 150 rocznicę wybuchu 

powstania styczniowego. Gala zorganizowana została w Galerii Porczyńskich                 

w Warszawie a jej inicjatorką była p. Wiesława Dłubak-Bełdycka. Po zakończeniu 

imprezy naszym Koleżankom – Oli i Ani - udało się porozmawiać z Organizatorką            

i  dowiedzieć nico o kulisach tego przedsięwzięcia. 



OLA: Skąd wziął się pomysł zorganizowania koncertu   

o takiej tematyce? 

PANI WIESŁAWA : Nie jestem już osobą najmłodszą. Wiele rzeczy        

w życiu przemyślałam. Przyszło mi, jak mawiał Romuald Traugutt na 

procesie,  urodzić się Polką, żyć w Polsce. Mam kontakt z Galerią 

Porczyńskich. Organizując koncert, kierowałam się względami 

typowo  patriotycznymi - robiłam to dla Powstańców. Oni ginęli. 

Trzydzieści tysięcy ludzi oddało swe życie, majątki, by żyć w wolnej 

Polsce. Tak jak każdy z nas, chcieli żyć dobrze i godnie. Nie brali za 

walkę żadnego wynagrodzenia. W dzisiejszych czasach ludzie nie są 

tacy bezinteresowni, pytają „za ile?”. Zwykła ludzka uczciwość 

nakazywała uczcić ich pamięć w roku ogłoszonym przez senat 

ROKIEM POWSTANIA STYCZNIOWEGO.  Jestem wdzięczna,                                       

że odpowiedzieliście na ten apel. 

O: Dla kogo organizowane są koncerty takie jak ten 

dzisiejszy? Kto na nie przychodzi? 

P.W.: Zapraszana jest głownie młodzież, gdyż mam nadzieję,             

że starsze pokolenia mają pewną wiedzę na temat tych wydarzeń. 

Pracując jako przewodnik , przekonałam się, że młodzież często myli 

powstania. Nieraz wydarzenia z powstania listopadowego przenosi do 

powstania styczniowego lub na odwrót (śmiech). Podczas słowa 

wiążącego  na koncercie wypunktowaliśmy wydarzenia odnoszące się 

wyłącznie do powstania styczniowego.  

O: Czy uważa Pani, że kultywowanie tradycji, 

przypominanie o zamierzchłej historii  Polski jest w 

dzisiejszych czasach istotne? 

P.W.: Jest państwo takie jak Polska, zamieszkałe przez Polaków. 

Mądrzy ludzie, łącznie z naszym Papieżem Janem Pawłem II już 

dawno stwierdzili, że jeżeli nie zna się przeszłości, nie będzie się miało cd. 



O: Jak Pani uważa, czy współczesna młodzież 

przejawia zainteresowanie taką tematyką? 

O: Czy w Pani rodzinie kultywowane są  tradycje 

niepodległościowe? 

P.W.: To wszystko  zależy jednak częściowo od dorosłych.                

Od tego, co my młodzieży przekażemy, do czego zachęcimy.               

To tak jak z pieniędzmi. Ktoś ma pieniądze i zależy na co chce je 

przeznaczyć. Na pewno niejeden nie wyda nawet tych dziesięciu 

złotych, które kosztował bilet wstępu tutaj, ponieważ woli kupić  

‘coca-colę’. To jest jednak rola nas, dorosłych, aby młodych jakoś  

ukierunkować, o pewnych wartościach im powiedzieć. Ja wierzę         

w dobroć i uczciwość ludzi, w to, że każdy młody człowiek                  

w przyszłości doceni to wszystko, co zrobili dla nas przodkowie. 

odniesienia do przyszłości. Dlatego przypominanie o tym co minione, 

o historii, tradycji, przeszłości jest wręcz naszym obowiązkiem             

i uważam, że więcej szkół powinno brać udział w takich 

przedsięwzięciach jak dzisiejsze. 

P.W.:  W moim domu tak, aczkolwiek  ja również dorastałam             

do patriotyzmu w miarę jak czytałam, poznawałam…                   

Trzeba się po prostu zainteresować historią. Uważałam, że  ludziom, 

którzy zapisywali chwalebne karty polskiej historii należy się szacunek            

i pamięć. Bo cóż innego możemy dać tym, których groby już dawno 

porosła trawa? Możemy dać im jedynie pamięć. Jako ludzie wierzący 

wiemy, że życie nie kończy się na tym świecie, że istnieje życie 

pozagrobowe. Jestem głęboko przekonana, że ci wszyscy bohaterowie 

styczniowi byli dzisiaj z nami, że w czasie koncertu  patrzyli na 

każdego z nas.  

O:  Mamy nadzieję, że nie zawiedziemy Pani 
oczekiwań. Pragniemy szczerze podziękować 

cd. 



za rozmowę i ogromną dawkę historii, z jaką stąd 
dzisiaj wychodzimy. Mamy nadzieję, że takich 
inicjatyw, jak dzisiejszy koncert będzie więcej. 

Ola Janowska & Ania Nowakowska 

Uczniowie naszej szkoły na koncercie 

w Galerii Porczyńskich w Warszawie. 

Pani Wiesława Dłubak-Bełdycka podzieliła się z nami swoją 
wiedzą na temat Powstania Styczniowego tym samym 

wprowadzając nas w nastrój koncertu. 



Koncert rozpoczął nokturn e-mol 
Fryderyka Chopina w wykonaniu 

Pana Jana Szustera. 

Pan Jan Szuster zaprezentował też pieśni związane z 1863 
rokiem – „W krwawym polu srebrne ptaszę” oraz „Hej, 

strzelcy wraz”. 



Swoim głosem zaimponowała nam pani 
Anna Krupińska, wykonując zwł. pieśń 

„Czarna sukienka”. 

Na koniec koncertu wszyscy zebrani 
odśpiewali wspólnie pieśń pt. „Boże 

coś Polskę”. 



       Obudziłem się na małej polance na skraju lasu. Wokół było 
bardzo cicho, nic nie odważyło się nawet drgnąć. Cała natura 
zamarła, jakby oczekując mego przebudzenia. Czułem się dziwnie 
senny, moje kończyny były bardzo ociężałe, a mózg myślał 
powoli. Niewiele myśląc, przysiadłem na trawie, opierając się o 
starą, powykręcaną przez lata sosnę. Postanowiłem z nudów 
opracować coś do Rethlanionu, mojej gry. Tak... W Rethlanionie 
będą cztery królestwa ludzi. Jedno z nich będzie się nazywało Erthleim... 
a może jednak nie... nie, jednak Mar...leis. Tak, to odpowiednia nazwa..., 
pomyślałem i na nowo zapadłem w sen. 
     Obudził mnie zapach dymu. Rozejrzałem się wokoło. Słońce 
było już w zenicie, podczas gdy wcześniej ledwie wychodziło zza 
koron drzew. Usłyszałem przyciszony, dobiegający z daleka gwar 
ludzki. Poczułem się na siłach, by pójść tam skąd dochodził, więc 
czym prędzej to zrobiłem. 
     Z daleka zobaczyłem obozowisko, położone na skraju lasu. 
Było złożone z pięciu dziwnie wyglądających płóciennych 
namiotów. To z niego dochodziły odgłosy i zapach ogniska. 
Jednak nie uznałem za dobry pomysł wejść do niego, jak gdyby 
nigdy nic i postanowiłem wycofać się na łąkę. Wtem usłyszałem 
krzyk: 
  - Stać! Zatrzymać się! 
Odwróciłem się i zobaczyłem... mężczyznę w jakimś 
przedpotopowym stroju z mieczem w dłoni! 
  - Drugi raz nie powtórzę, chłopcze! Stój! 
  - Dobra, dobra... – odpowiedziałem. 
  - Chłopcy! Pomóżcie mi! – zawołał dziwny człowiek w stronę 
obozowiska. 
Z namiotów wyszło paru podobnie ubranych mężczyzn i zaczęło 
sprowadzać mnie do obozowiska. Mogłem w tym momencie 
przyjrzeć się ich odzieniu, które dziwnie coś mi przypominało. 
Gdybym tylko wiedział co... mam! Ci ludzie nosili tuniki podobne 
do tych, które rysowałem na potrzeby swojej gry! Tuniki, spod 
których coś błyszczało... czyżby to była kolczuga?  
     Kiedy doprowadzili mnie do obozowiska, miałem już pewność: 
to byli strażnicy. Strażnicy z jakiegoś innego świata, pełnego 
heroizmu i wojen właściwych klimatowi Fantasy! W każdym razie, 
zapewne jacyś rekonstruktorzy, którzy bardzo dobrze grali swe 
role. 
  - Przepraszam – rzekłem – nie chciałbym przerywać wam 
zabawy, ale czy moglibyście mnie odwieźć po Warszawę? 
Mężczyźni spojrzeli się dziwnie po sobie. 

 
 

Opowiadanie cz. II 



  - Albo do najbliższej miejscowości z pekaesem? Bo widzicie 
panowie, nie wiem, gdzie jestem i jak się tu znalazłem... 
  Po chwili ciszy odpowiedział najstarszy ze strażników: 
  - Nie wiesz, gdzie jesteś? Ano na pograniczu, w ostatnim lennie 
królestwa Erthleim. Ale co to jest ten pekas, to za diabła powiedzieć 
nie mogę... 
Mimowolnie parsknąłem śmiechem i natychmiast gorzko tego 
pożałowałem. 
  - Że niby takim śmieszny, synku? Zobaczysz, jak za chwilę cię 
spiorę... 
Uniósł najbliższą gałąź, by wykonać groźbę, gdy nagle rozległ się 
krzyk: 
  - Gobliny! 
Wszyscy mężczyźni wyciągnęli miecze, na ich twarzach widać było 
niejakie zaniepokojenie. Nim zdążyłem zapytać, czy nie oczekują na 
inną grupę, przebraną za jakieś potwory, z lasu wyskoczyły zielone 
stwory. Były krępej budowy, żaden nie chodził ze mną 
wyprostowany. Było ich przeszło tuzin, każdy uzbrojony w krótką 
szablę. No, wyśmienicie, jest kolejna grupa, pomyślałem, może będzie 
ciekawie. Jednak mój zapał ostudził się, kiedy jeden z „goblinów”,  
bo byłem pewien, że to właśnie te stwory, przeciął strażnika przede 
mną niemalże na pół. Oni walczą naprawdę! Uświadomiłem sobie. 
Nagle zobaczyłem przed sobą zielonkawego stwora unoszącego 
szablę do ataku. Zamarłem, sparaliżowany strachem. Było by 
zapewne po mnie, gdyby nie jeden z uzbrojonych mężczyzn, który 
wskoczył pomiędzy mnie, a stwora, parując cięcie miecza. 
Następnie serią cięć zmusił napastnika do cofnięcia się. 
  - Znajdź sobie jakąś broń! – zdążył jeszcze krzyknąć, nim pochłonął 
go wir walki. 
Nie myśląc za dużo, spojrzałem na kij, którym chciał mnie zbić 
jeden ze strażników. Podniosłem go, jednak okazał się zbyt ciężki, 
bym mógł go swobodnie trzymać w jednej ręce. Trudno, 
pomyślałem, lepsza taka broń, niż żadna. 
     Wtem zobaczyłem goblina, który ciął mnie w biodro. 
Zablokowałem cięcie, ale aż się zatoczyłem  z powodu siły, jaką 
stwór w nie włożył. Ledwo udało mi się uniknąć kolejnego ciosu.  
A siła następnego uderzenia była tak wielka, że gałąź pękła,  
a odprysk zadrasnął mnie w przedramię. 
     Stwór przygotował się do ostatecznego ciosu…  Nagle poczułem 
się senny. Goblin też wstrzymał cios, zdezorientowany. Poczułem 
znajome już uczucie zapadania się pod ziemię i zasnąłem. 

                                                                                                                             
c.d.n. 

Jumperr 



          W dniach 10-14 marca 2013 w ramach realizowanego programu Comenius nasza szkoła 
gościła uczniów i nauczycieli z 7 państw: Danii , Portugalii, Rumunii, Turcji, Estonii, Niemiec, 
Węgier. Naszym zadaniem było zaprezentowanie wcześniej stworzonych spotów reklamowych 
na temat zdrowego jedzenia. Program Comenius ma na celu wychowanie uczniów na 
świadomych konsumentów, jest to także wspaniała okazja do poznania różnic kulturowych, 
tradycji innych państw, złamania tzw. ‘bariery językowej’, jak również integracji z młodymi 
ludźmi z całego świata.  
Pierwszego dnia naszych gości przywitał Burmistrz Ożarowa Paweł Kanclerz, proboszcz parafii 
ks. Jan Latoń oraz Ksiądz Dyrektor Paweł Szczupak. Pierwszy dzień spotkania poświęcony był 
integracji. Na początku każdy kraj się zaprezentował. Zaczęliśmy od Polski. Postanowiliśmy 
nauczyć naszych gości refrenu piosenki ‘Czerwone korale’ i - dzięki pomocy Kolegów z kółka 
muzycznego - odnieśliśmy sukces. Następnie nadszedł czas na integrację, gdyż wszyscy 
chcieliśmy się jak najlepiej poznać. Wypełnialiśmy wizytówkę sąsiada siedzącego obok oraz 
wspólnie rozwiązywaliśmy ogromną krzyżówkę . Po zabawach nadszedł czas na przerwę, w 
czasie której nasi goście spróbowali tradycyjnej polskiej potrawy jaką są - pierogi. Następnie 
udaliśmy się do domu uczniów naszej szkoły- Agaty i Staśka, aby dowiedzieć się, jak zrobić 
podpłomyki, chleb i jabłkowe chipsy. Wypieki bardzo wszystkim smakowały.  Około godziny 
16.00 – 17.00 uczniowie wraz ze swoimi gośćmi udali się do domu. 
Drugi dzień spędziliśmy w Warszawie. Zima była zaskoczeniem dla gości z Turcji  i Portugalii, 
niektórzy z nich pierwszy raz widzieli śnieg. Udaliśmy się na starówkę, aby w grupach 
międzynarodowych pokazać gościom naszą stolicę. Zobaczyliśmy m.in. Zamek Królewski i 
Kolumnę Zygmunta. Po ukończeniu gry terenowej, każda z grup musiała opowiedzieć legendę o 
Syrence Warszawskiej. Kiedy już wszyscy wykazali się znajomością legendy, mieliśmy czas 
wolny. Następnie udaliśmy się do Centrum Nauki Kopernik.  Dostaliśmy kartę pracy, dotyczącą 
różnych eksponatów i zjawisk zachodzących wokół nas. Nasi goście byli zachwyceni i chętnie 
spędziliby tu nieco więcej czasu. Kolejnym punktem wyprawy było centrum handlowe 
‘Arkadia’, gdzie goście mieli okazję zakupu pamiątek . Około 18:30 wróciliśmy autokarem do 
Ożarowa. 
Trzeciego dnia pani Marta podzieliła młodzież na trzy grupy. Udaliśmy się do zakładu 
ceramicznego i do fabryki cukierniczej "Dr Gerard", gdzie mieliśmy okazję zobaczyć proces 
tworzenia ciasteczek. Po powrocie do szkoły zebraliśmy się w auli i oglądaliśmy spoty 
reklamowe przygotowane przez uczniów z poszczególnych krajów. Następnie zostaliśmy 
podzieleni na dziewięć  grup. Każda z nich otrzymała kartę pracy, którą należało uzupełnić, 
chodząc po klasach i wykonując eksperymenty przygotowane przez nauczycieli i uczniów 
naszej szkoły. Wieczorem w szkole odbyło się pożegnalne przyjęcie, na które każdy uczeń miał 
za zadanie przygotować jakiś smakołyk. 
Czwartek był dniem pożegnań i wylotów. Niektórzy przyszli ze swoimi podopiecznymi na 
pierwsze zajęcia, by pokazać im, jak wyglądają lekcje w naszym kraju, inni pojechali prosto na 
lotnisko . Wszystko zostało dopięte na ostatni guzik .  
Nasi goście  byli pod wrażeniem organizacji całego spotkania. Mamy nadzieję, że pobyt w 
Polsce na długo pozostanie w ich sercach. Przez te cztery dni zdążyliśmy przywiązać się do 
naszych nowych przyjaciół. Planowane są kolejne wyjazdy, na których niektórych będziemy 
mieli okazje znowu się zobaczyć.  



„I really enjoyed my time in Poland, I think it’s a 

beautiful country with lovely people and the old 

town buildings were really historical and gorgeous, I 

liked Kopernik Center the most. People were so 

nice as well. I‘ve learnt some polish words, like 

dobra, nie, tak, dziękuję, proszę. I learnd some 

historical facts connected with second world war 

and some polish traditions, like when you go to 

church u have to kneel down with one knee.” 

 

[“Bardzo podobało mi się w Polsce. Myślę, że jest 

to piękny kraj z uroczymi ludźmi. Budynki na starym 

mieście były bardzo stare i piękne. Najbardziej 

podobało mi się w Centrum Nauki Kopernik. Ludzie 

również byli bardzo mili. Nauczyłam się kilku 

polskich słów, takich jak : dobra, nie, tak , dziękuję, 

proszę.  Dowiedziałam się paru faktów związanych 

z drugą wojną światową, jak również poznałam 

polskie zwyczaje, np. takie jak ten, że kiedy 

chodzicie do kościoła, klękacie na jedno kolano. 

 RAILI LEPP, ESTONIA 

“I like everything about Poland. I was really 
happy because everyone was so nice. The 
only negative thing about Poland are trains 
..I hate polish trains , they were always late.” 
:D 
[Lubię wszystko w Polsce. Byłam bardzo 
szczęśliwa, ponieważ wszyscy byli bardzo 
mili. Jedyną negatywną rzecz stanowiły 
pociągi. Nienawidzę polskich pociągów, 
zawsze się spóźniały.]:D 

NINA SOPHI, NIEMCY 



“People from Poland are great. Everyone 
was very nice. :) The program was also 
great! I learned a lot about the different 
countries and cultures.” 
 
[Ludzie z Polski są cudowni. Wszyscy byli 
bardzo mili. Program również był świetny. 
Nauczyłam się dużo o innych krajach i 
kulturach”]. 

 
LEONIE BE, NIEMCY 

“I liked my stay in Poland 
very much, it was all good. 
What I liked the most was 
that everything was so 
organized.”  
 
[Bardzo podobał mi się 
pobyt w Polsce. Wszystko 
było fajne. Najbardziej 
podobała mi się dobra 
organizacja].  

 

LINE KÆSTEL, DANIA  

“I really liked my stay in Poland 
because it's a different country 
with different kind of people and 
other costumes , one of the most 
funny things to do there was the 
day when we went to the centre 
of Warsaw because I could see 
and learn a lot of things about 
Poland 

JOANA CARVALHO, PORTUGALIA 



which I haven’t known before. I improved my english and german 
in Poland. I learned a bit of polish as well.”- 
 
[Bardzo podobał mi się pobyt w Polsce, ponieważ jest to inny kraj, 
z innymi ludźmi i różnymi zwyczajami. Najzabawniejszą rzeczą, 
jaką zrobiliśmy, był pobyt w centrum Warszawy. Mogłam zobaczyć 
i nauczyć się wielu rzeczy o Polsce , których wcześniej nie 
wiedziałam. W Polsce poprawiłam swój angielski i niemiecki. 
Nauczyłam się też troszeczkę polskiego.] 



STORYTELLER PHOENIX 

 
________________ 

What if I tell you ?  Would you like to see ? 

THE FORGOTTEN FOREST 
Chapter 1 
 
Somewhere in a dark, old, forgotten forest there was a small hut. It’s wooden 
roof and walls were almost collapsing. Near the hut there was an enormous 
oak. It has grown there for thousands of years. It was one of the most 
beautiful trees in the whole Forgotten Forest. It almost looked as if  it was a 
royal kind of way. The Oak’s branches were the home for different species of 
birds and squirrels. Sometimes at night if you sat on the porch of the hut, 
under the enormous oak, you could see it glowing... like a million torches... 
but without any fire. It usually took place  on one special day  every three 
months, when you couldn’t see the moon in the sky. This night when the 
oak’s glow spread through the darkness of Forgotten Forest anyone who was 
walking by could go straight to the hut and be safe from any dangerous 
creatures. All of them were sleeping. Just in the pose they were, when the 
first blaze of oak’s light touched them. These particular nights in Forgotten 
Forest used to be always deadly quiet. You could hear only moaning winds of 
night blowing between old trees. But except the oak, other trees and wild 
creatures there was one more thing. The most mysterious inhabitant of the 
forrest, who was walking through the forest each and every night. That’s how 
humans psyche works: if they cannot understand something, they are afraid 
of  it. Years ago people hunted there on cold nights, and children played 
on long, sunny days. Then the Forgotten Forrest was people's friend, now it 
has become an enemy. Why is that? It offers great power and asylum. 
Somehow the human race feels less fear of Evil than of Goodness. 

 
 

Zapraszam do przeczytania pierwszego rozdziału opowiadania  
pt.: ‘The Forgotten Forest’ w języku anielskim. Miłej lektury 

~PHOENIX  



Slightly quiet, without any noise he was looking at the world which he was 
surrounded by. He used to think how it had changed in years... There were 
times people called him a sage. People from the nearest hamlet which now 
was only a ruin... When the oak was just a small seed in the fertile soil 
of the Forest. The people living in the hamlet used to be his friends... they 
were friends of the Forest and he... he was their leader. His people would do 
anything for him, and he would do anything for them. They were like a great 
big family living in peace with nature. His people gave him a name, which he 
couldn’t forget even though they did no more time call him that. The name 
was ‘Sage’ .The people who called him this name aren’t alive now. But they 
aren’t dead too. Their souls live in the Great Oak – the king of Forgotten 
Forest. Why is that so? Because years ago something frightening happened 
there , a terrible tragedy... which cannot be told aloud nowadays . After this 
tragedy Sage tried to find another hamlet, start a new life and live happily 
till the end of his days. He tried to forget... but the Oak forbade him to do so. 
Using its power it called all types of strange and wild creatures to the 
Forgotten Forest and made Sage live together with them . So now he is 
allowed to leave its place once every three months on a particular night. 
Although he is imprisoned, he decides not to escape. He knows that Great 
Oak has done the right thing. 
But on one of these nights the sage left Forgotten Forest. And with 
the agreement of the Oak he visited the nearest hamlet. He tried to teach 
inhabitants of Serville (that was the name of the hamlet) to see things which 
are hidden. Sage tried to help those people and show the great power 
of the Oak and the forrest. He said that if they moved closer to The Forgotten 
Forest, the Great Oak would expel all of the creatures and let the forest and 
people live together in harmony . But the people were deaf to his words. 
Sage tried to teach them  to live with The Light of Great Oak and never  let 
die the innocent again...but although they had eyes, they were blind... or 
maybe too afraid to check if Sage was right. There were few daredevils who 
killed a beast living in the Forgotten Forest but all who tried to hunt on 
that Particular Night always ran away screaming, afraid of the light. 'People 
are just too obstinate, haughty and cowardly. Sad because of his thoughts 
Sage went  back home. The night was ending and the beautiful Oak in few 
hours will  look again just like an ordinary old tree. The wild creatures will 
wake up in a while and get angry because Sage has taken away their victims 
and left them near the oak to save their innocent lives...  

 
 



But he hasn’t been able to take all of them...so soon again there will  be 
something searching for a victim, killing it, or running not to get killed. 
Sage looked at his special watch. There moons phases were shown on its face. 
The man screwed up his face in a grimace. He was quite near the hut but wanted 
to save one more life. There was a huge black wolf hunting a little, lost deer. 
Both animals were still frozen by the Oak’s light and Sage ran as fast as he could 
to grab the little deer and take it to the hut. So he ran. Quickly but gently took 
the poor animal and went back  to his hut. The Little deer was like a wooden 
sculpture just for five more seconds. It started to wriggle but It wasn’t be a 
problem for Sage. Unfortunately,  if the deer  could move, it meant the wolf could 
attack them both because the  Light of the Great Oak was no longer protecting 
them tonight. The man heard a frightening roar somewhere behind him. His 
eyes looked with fear at  ten final meters to the safety zone of the Great Oak. The 
Next roar seemed to have its source (big, full of sharp teeth muzzle) came much 
closer which made Sage run faster. Finally, he jumped to the porch of his hut. 
The big, black wolf howled with hate and slowly walked back to the darkness of 
the forest.  
  

DICTIONARY 

 

hut --------------------- chata 

porch --------------- weranda 

inhabitant --- mieszkaniec 

sage --------------- mędrzec 

hamlet -------------- wioska 

daredevil ---------- śmiałek 

obstinate  ---------- uparty 

haughty  ------------- hardy 

 

 

cowardly ----------- tchórzliwy 

victim --------------------- ofiara 

wriggle  ------------- wiercić się 

muzzle ----------------- paszcza 

deer ------------------------- jeleń 

collapse ------------ zawalić się 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiele osób myśli, że jazda konna to 

tylko siedzenie w siodle i trzymanie 
lejc. Nic bardziej mylnego! Uważam, 
że to rozrywka i wyzwanie tylko dla 
wytrwałych, ambitnych i wybranych 
ludzi, zupełnie jak każdy inni sport. 
Jedni rewelacyjnie grają w tenisa 
stołowego, natomiast nie umieją 

poradzić sobie z koniem, inni wręcz 
przeciwnie.  
By dobrze jeździć konno,  trzeba 

systematycznie i wytrwale trenować. 
Często jest tak, że spadamy z konia, 
ale nie poddajemy się, bo kochamy te 
zwierzęta. Zawsze zdarzają się 
upadki i to w każdym sporcie, ale czy 
dlatego mamy się poddawać? Nie 
ma człowieka, który by wsiadł na 
konia i od razu potrafił galopować, 
kłusować czy skakać. 
   Zastanawiacie się pewnie, 

dlaczego mówię o jeździe konnej? 
Uważam, że to sport, ale inny niż 
wszystkie. Jeżdżąc konno, nie 
ćwiczymy tylko mięśni, ale przede 
wszystkim uczymy się konsekwencji i 
odpowiedzialności oraz kształtujemy 
własny  
charakter. Ponadto  nabywamy 
umiejętności obchodzenia się ze 
zwierzętami.   
Zdziwieni? Koń to nie maszyna, która 

robi wszystko co tylko rozkażesz. Ma 
on swoje humory i upodobania. Są 
konie, które specjalnie zrzucają 
jeźdźca, chcąc wypróbować jego 
determinację i pokazać własną siłę. 
Tylko od jeźdźca zależy wówczas, kto 
wygra w tym pojedynku: koń czy 
człowiek. Jeśli pokażesz swą 
cierpliwość , konsekwencję, ale i 
łagodność w obchodzeniu się ze 
zwierzęciem, sukces masz murowany!  
 

„Może dla ciebie to tylko sport, 
ale dla mnie to całe życie”- czyli  

o jeździe konnej i nie tylko.  



Koń to także istota żywa. Czuje, gdy 
człowiek się boi i może to 
wykorzystać do własnych celów, 
ale może również próbować 
„oswoić” go ze sobą. Zwierzęta te 
są bardzo mądre. Może i nie 
naprawią samochodu, ale często 
potrafią pocieszyć człowieka. 
Szkoda, że w nas zanika powoli ta 
umiejętność. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mówi się, że konie są strachliwe, 
ale to nie oznacza, że są głupie. 
Wręcz przeciwnie.  
W sytuacji zagrożenia koń najpierw 
się wystraszy a dopiero potem 
pomyśli, czy sprawcą zamieszania 
był tygrys  czy motyl. Nigdy nie 
odwrotnie. 
 
  

Jak już wcześniej mówiłam, konie to 
istoty żywe, więc może je coś 
zaboleć… No zaraz, a co z batem? 
– spytacie. Bat jest dla nich karą, 
więc nie wolno bić konia za nic.  
Jazda konna nie jest sportem dla 
wygodnych. Tu potrzeba 
poświęcenia i pracowitości. No bo 
chyba nie oczekujecie, że po 
wejściu na konia on sam za Was 
wszystko wykona? Koń uczy 
jeźdźca, ale jeździec także uczy 
konia i to tylko od nas zależy, czy 
koń będzie nam posłuszny czy nie. 
Mam nadzieję, że chociaż trochę 
przekonałam Was do koni i jazdy 
konnej.  
  
W naszym gimnazjum jest kilkoro 
uczniów, którzy jeżdżą konno. 
Większość z nich jeździ od 5-8 lat.  
Zapytałam, co czują, siedząc na 
koniu? Oto kilka refleksji, którymi 
zechcieli się ze mną podzielić: 
Alicja Kozarzewska (1a)  
powiedziała, że czuje szczęście i 
satysfakcję. Dodała też, że jeżdżąc 
konno, odrywa się od codzienności. 
Ewa Powązka (1b) z kolei określiła to 
jednym słowem: radość! Jeszcze 
inna Koleżanka odpowiedziała, że 
sport ten wyzwala w niej ogromny 
entuzjazm.         
Zadałam również pytanie: czym jest 
dla nich jazda konna? Gabrysia 
Bajkowska (1a) uważa jazdę konną 
za zabawę, frajdę. Dla Alicji jest to 
hobby, pasja; Ewa zaś  stwierdziła, 
że to sport, który lubi. 
 
 



Na podstawie tych wypowiedzi widzimy, że jazda konna, dostarcza 
człowiekowi  wiele radości i jest świetnym sposobem relaksu. Pozwala złapać 
dystans do wielu spraw, ale też sprawia mnóstwo satysfakcji!  Mam nadzieję, 
że teraz inaczej będziecie patrzeć na ten sport.  

Ola Janowska 



Paweł Stępniak 
 

„Dzieła Pasji i Inspiracji” 
 

Statek Pasji odważnie dryfuje, 
Nasze życie z nicości rabuje. 

Żagle nabierają muzycznego zapału, 
I szarzyznę życia dzielą pomału. 

  
Pasażerka tę Pasję napędza 

I w radość ludzkie dusze wpędza. 
Inspiracja mądrze wybiera, 

Głupie pomysły siłą wypiera. 
  

Wykonując swą pracę dokładnie, 
Wielkie rozumy pomysłem natchnie. 

Koncert daje radość istnienia, 
A Pasja możliwość zaistnienia. 

  
Brutalny dźwięk przecina fale, 

Muzyk szarpie struny w zapale. 
Okrągłe nuty rozdzielają wody, 
Pędzą przed siebie na zawody. 

  
Muzyka amfiteatrem płynie, 

Do każdego ucha na chwilę zawinie. 
W umyśle słuchacza namiesza 
Niczym koszmarna depesza. 

  
Nadana szarpiącym ruchem, 

Z dłoni Artysty powstałym duchem. 
Przenika każdą przeszkodę, 

By tylko w rozumie narobić szkodę. 
  

Widownia swe ręce podnosi, 
Gradem braw Artystę przenosi. 

W siódmym niebie zaraz się znajdzie, 
Z najlepszymi przy wspólnym stole się odnajdzie. 

  
Inspiracja dojrzawszy swe dzieło 

Przeobleczone w muzyki arcydzieło. 
Z dumą wygięła się niczym paw, 

Bogini łaknąca ludzkich braw. 
  
  

Uczniowska poezja 


