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DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W PALLOTTIM 
 

Każdemu obił się pew-

nie o uszy temat niepodle-

głości Polski. Brawo Rzeczy-

pospolita! Mamy 100 lat!  

W naszej szkole ten histo-

ryczny dzień był obcho-

dzony w szczególny sposób. 

Jako społeczność szkolna 

świętowaliśmy w piątek 9 li-

stopada, ponieważ 11 listo-

pada w tym roku wypadł 

w niedzielę. Pomimo obcho-

dów, niektóre lekcje się od-

były. Wszyscy byliśmy 

ubrani biało-czerwono, czyli 

w barwy narodowe.  

Pierwsza godzina lek-

cyjna odbyła się bez zmian. 

Potem zgodnie udaliśmy się 

na mszę świętą w intencji 

naszej ojczyzny, podczas 

której Pan Krzysztof Gło-

gowski, nauczyciel historii, 

w krótkiej przemowie opo-

wiedział o tym, czym jest 

niepodległość i w jaki spo-

sób o nią walczyliśmy.  



Po mszy przeszliśmy na 

placyk za kościołem. Wszy-

scy uczniowie otrzymali 

białe oraz czerwone kartki, 

z których razem stworzyli-

śmy żywą flagę Polski. Stali-

śmy w wyznaczonym miej-

scu, a pan nagrywał ten nie-

codzienny obraz dronem.  

Następnie udaliśmy się 

do budynku szkoły po białe 

i czerwone balony wypeł-

nione helem.  

Każdy miał przywią-

zany jeden do nadgarstka 

i wraz z nimi poszliśmy, aby 

przed kościołem spotkać się 

z Panem  Burmistrzem oraz 

uczniami i nauczycielami 

ze Szkoły Podstawowej 

nr 1. Oczywiście w drodze 

kilka balonów uciekło. 

O godz. 11.11 wspólnie od-

śpiewaliśmy „Rotę” oraz 

„Mazurka  Dąbrowskiego”.  

Około godziny 11:20 

otrzymaliśmy pozwolenie 

na puszczenie balonów 

w świat i tak też się stało. 

Było zimno, ale wszyscy 

mieli dobre humory. 

W szkole czekała na nas 

świeża pizza. Jednak nie 

taka zwykła, bo była biało-

czerwona. Większość osób 

dostała 1 lub 2 kawałki  

Po napełnieniu żołądków, 

wróciliśmy na pozostałe lek-

cje do sal. Nie wszyscy byli 

szczęśliwi z tego powodu, 



bo np. klasa 8a musiała na-

pisać sprawdzian z geografii. 

Jednakże nie okazał się tak 

trudny, jaki się wydawał. 

Myślę, że każdy uczeń z Pal-

lottiego stwierdzi, że był to 

ciekawy dzień, inny niż zwy-

kle, a sposób uczczenia 

100 lat niepodległości Polski 

na pewno pozostanie na 

długo w naszej pamięci. 

Julia Mikos 

 

 

JAK DZIAŁA NASZ SAMORZĄD? 
 

Co roku w naszej szkole po-

przez głosowanie wybie-

rany jest samorząd szkolny. 

Trzyosobowy zespół, który 

zdobywa najwięcej głosów, 

zostaje oficjalnie ogłoszony 

samorządem szkolny.  

Nie inaczej było w tym roku 

szkolnym. Kampanie samo-

rządowe przygotowane 

przez czterech kandydują-

cych były ciekawe, pomy-

słowe a przede wszystkim 

różnorodne. Trzeba było jed-

nak przeprowadzić głosowa-

nie wśród wszystkich 

uczniów klas młodszych 

i starszych, aby wyłonić trzy 

osoby, które będą pełnić 

urząd przewodniczącego 

i jego zastępców. Najwięcej 

głosów zdobyła Ania Pia-

secka (uczennica klasy 3b), 

obejmując stanowisko prze-

wodniczącej samorządu 

szkolnego. Wśród pomysłów 

Ani w trakcie kampanii zna-

lazły się między innymi: 

upust dla każdego ucznia 

w znanej pizzerii niedaleko 

szkoły, wieczory filmowe, or-

ganizacja dyskotek i turnie-

jów e-sportowych dla 

uczniów. Przeprowadziłam 



z Anią wywiad na temat jej 

osiągnięcia. 

Basia: Jak trwały przygoto-

wania do kampanii samorzą-

dowej? 

Ania: Na początku ustalili-

śmy program wyborczy. Do-

piero później zachęcaliśmy 

uczniów, aby na nas głoso-

wali. Chcieliśmy wcześniej 

ustalić wszystko pomiędzy 

sobą i dokładnie opracować 

każdą obietnicę. Oczywiście 

wszystkie realizujemy. Jed-

nak przed oficjalnym ogło-

szeniem programu musieli-

śmy się upewnić, czy na 

pewno będziemy mieć odpo-

wiednie środki, aby ich do-

trzymać. Dlatego też, wcze-

śniej rozmawialiśmy m.in. z 

Ks. Dyrektorem i właścicie-

lem pizzerii.  

Basia: Jakie miałaś oczekiwa-

nia w stosunku do bycia 

przewodnicząca samorządu 

szkolnego?  

Ania: Nie miałam zbyt wygó-

rowanych oczekiwań. Uwiel-

biam prace społeczne i pla-

nowanie różnego rodzaju 

imprez. Nie sprawia mi też 

problemu praca w grupie, 

dlatego zdecydowałam się 

kandydować. Liczyłam też, 

że dzięki pełnionej przeze 

mnie funkcji wiele się nau-

czę. Nie zawiodłam się. 

Basia: A jakie były 

Twoje obawy? 

Ania: Spodziewałam 

się, że samorząd po-

chłonie wiele mojego 

czasu i siły oraz że napo-

tkam liczne trudności. 

Wprawdzie samorząd 

wymaga poświęceń, ale 



uwielbiam tę pracę. Nie ża-

łuję, że zgłosiłam się na prze-

wodniczącą.   

Basia: Co należy do Twoich 

obowiązków? 

Ania: Jako przewodnicząca 

samorządu szkolnego jestem 

odpowiedzialna za jego 

pracę. Rozdzielam obowiązki 

pomiędzy innych członków 

oraz przedstawiam nasze 

pomysły dyrekcji. Sama rów-

nież realizuję nasze projekty. 

Reprezentuję naszą szkołę 

podczas uroczystości oraz 

w razie potrzeby kontaktuję 

się z Radą Rodziców. Mam 

obowiązek przedstawiania 

naszych działań dyrekcji, na-

szemu opiekunowi i Radzie 

Rodziców. Oczywiście myślę 

też nad nowymi inicjaty-

wami. Jednak to nie znajduje 

się tylko w moim zakresie, 

a wszystkich członków sa-

morządu, a także Was - 

uczniów.  

Basia: Jak wygląda Twoja co-

dzienna aktywność w samo-

rządzie? 

Ania: Codziennie znajduje 

się coś do zrobienia. Czasami 

są to proste czynności, 

np. wyjaśnienie uczniom no-

wego projektu. Jednak pod-

czas organizacji dużych im-

prez (dyskoteka, wieczór fil-

mowy) trzeba być skoncen-

trowanym i pogodzić w cza-

sie wiele rzeczy. Przecież 

wciąż musimy chodzić na 

lekcje, a przerwy są bardzo 



krótkie. Jako przewodni-

cząca spędzam bardzo dużo 

czasu w sekretariacie oraz na 

rozmowach z nauczycielami. 

Nie pamiętam już dnia, 

w którym chociaż jednej 

przerwy nie spędziłam w se-

kretariacie, czekając na roz-

mowę z dyrekcją.  

Basia: Która działalność jest 

trudniejsza? Ta dla klas star-

szych czy młodszych?  

Ania: Zdecydowanie dla klas 

młodszych.  

Basia: Dlaczego? 

Ania: Pomiędzy mną a naj-

młodszymi uczniami jest 

5 lat różnicy. Przez tę różnicę 

wieku ciężko jest mi wyobra-

zić sobie, czego od nas ocze-

kują. Poza tym praca z ma-

łymi dziećmi jest o wiele 

trudniejsza. Mają w sobie 

dużo energii, którą ciężko 

jest poskromić. Mają też 

zawsze bardzo wiele pytań, 

przez co wizyta u klas młod-

szych zajmuje dużo więcej 

czasu. Niemniej uwielbiam 

organizować dla nich różne 

imprezy. Zawsze to doce-

niają i nie przejmują się 

drobnymi niedociągnię-

ciami. Po prostu dobrze się 

bawią. 

Basia: A jakie podejście do 

Twojej działalności mają inni 

uczniowie? Wspierają Cię 

w pomysłach czy raczej spo-

tykasz się z obojętnością? 

Ania: Ciężko określić. Ucz-

niowie raczej chętnie pod-

chodzą do naszych pomy-

słów. Szczególnie począt-

kowo. Gdy ogłaszamy nowy 

projekt lub zapowiadamy 

wydarzenie wszyscy są pod-

ekscytowani i deklarują swój 

udział. Niestety, ich zapał 

często słabnie i nie wszyscy 

pojawiają się w dniu im-

prezy. 

Basia: Ostatnie i chyba naj-

ważniejsze pytanie: Czy po-



doba Ci się praca jako prze-

wodniczącej samorządu 

szkolnego? 

Ania: Uwielbiam moją funk-

cję. Dzięki niej czuję się speł-

niona. To moja pasja i nic nie 

cieszy mnie bardziej niż mo-

ment, w którym nasz 

wspólny projekt wreszcie zo-

stanie sfinalizowany. Praca 

samorządowa zajmuje mi 

wiele czasu, jednak nie sta-

nowi to dla mnie problemu, 

ponieważ, jak już wspomnia-

łam, to dla mnie czysta przy-

jemność. 

Basia: Miło to słyszeć. Dzię-

kuję za wywiad! 

Ania: Nie ma za co i również 

dziękuję! 

Wywiad przeprowadziła: 

Basia Spozowska 

 
ŚWIĄTECZNY CZAS W PALLOTTIM 

 
 
Święta tuż tuż, dlatego 

wszyscy z wielkim zapałem 
przygotowują się do tego 
wyjątkowego czasu. Wielkie 
zakupy, prezenty, wybiera-
nie choinki czy gotowanie 
dwunastu dań na wigilijny 
stół. Każdy jest pochłonięty 
pracą.  
Nasza szkoła także bierze 
udział w tych przygotowa-
niach. Jak co roku uczniowie 
z najstarszych klas przygoto-
wali jasełka, które mieliśmy  

 

okazję obejrzeć w czasie 
Wieczoru Opłatkowego.  

Przedstawienie to nie 
było jedyną formą uczczenia 
nadchodzących Świąt Bo-
żego Narodzenia. 19 grudnia 
odbył się konkurs bożonaro-



dzeniowy. Od lat zasady kon-
kursu pozostały niezmienne. 
Przedstawiciel każdej klasy 
losował karteczkę z tema-
tem, który stać się miał głów-
nym motywem dekoracji 
sali. W tym roku skupiliśmy 
się na bajkach dla dzieci. 
Uczniowie mogli wylosować 
takie filmy, jak np.: „Shrek”, 
„Kung fu Panda”, „Flinstono-
wie” czy „Zwierzogród” i wy-
obrazić sobie, jak Boże Naro-
dzenie wyglądałoby w ich 
scenerii.  

Młodzież od razu wzięła 
się do pracy. Jak wiadomo, 
co roku na zwycięzców czeka 
obiecująca nagroda. To do-
dało naszym uczestnikom 
ducha walki. Uczniowie klas 
3, 8 i 7 byli w stanie zostać w 
szkole na noc w celu dekoro-
wania swych sali. To się na-
zywa poświęcenie! Dzięki 
temu sale lekcyjne wyglą-
dały jak prawdziwa sceneria 
z filmów i nie tylko.  
19 grudnia nadszedł dzień, 
w którym ich ciężka praca 
została poddana ocenie 

przez bardzo wymagające 
jury. W jego skład wchodzili: 
ks. Dyrektor, p. Wicedyrek-
tor, przedstawiciel Rady Ro-
dziców, p. Katechetka, 
przedstawiciel nauczycieli, 
p. Grażynka ze sklepiku oraz 
reprezentanci samorządu 
uczniowskiego. Ocenie pod-
legało nawiązanie do wylo-
sowanej tematyki, kreatyw-
ność, reprezentowanie klas 
przez uczniów oraz rzeczy 
dodatkowe, jak poczęstunek 
czy kostiumy. Dzięki rozmo-
wie z jednym z przedstawi-
cieli jury, udało mi się dowie-
dzieć, że wszystkie sale zro-
biły na oceniających niesa-
mowite wrażenie. O to wła-
śnie chodziło. Dzięki tym 
przygotowaniom mogliśmy 
wykazać się zdolnościami 
manualnymi, a przede 
wszystkim spędzić czas 
w gronie kolegów i koleża-
nek z  klasy.  

To tylko jedna z wielu 
ciekawych atrakcji, jakie od-
bywają się co roku w naszej 
szkole. Właśnie dzięki nim, 



pomimo wiecznego zabiega-
nia, pracy czy próbnych eg-
zaminów gimnazjalnych, 
które z pewnością koszto-
wały uczniów mnóstwo 
stresu, choć trochę mogli-
śmy poczuć ducha świąt. Bez 
niego ten czas nie byłby tak 
wyjątkowym i długo wycze-
kiwanym przez wszystkich 
okresem. 
Jak wiadomo, jury nie ogło-
siło nam jeszcze wyników 

konkursu (zwłaszcza, że 
przed nami jeszcze jedna 
konkurencja – śpiewanie ko-
lęd), lecz gdy tylko będziemy 
je znali, na pewno podzie-
limy się nimi już w następ-
nym numerze „Pallottusia” 
 

Zuzia Kaczmarczyk 
 
 

 
 
 
 

O JACKU KACZMARSKIM, DOBREJ LITERATURZE 
I ŻYCIU SŁÓW KILKA – WYWIAD Z ADAMEM ŁAPACZEM 
 

W środę 12.12.2018 r. 

w naszej szkole gościliśmy 

p. Adama Łapacza, muzyka 

i znanego interpretatora 

pieśni Jacka Kaczmarskiego. 

Przybył do nas, by uświetnić 

V Szkolny Konkurs Recyta-

torsko-Muzyczny, którego 

patronem jest właśnie Jacek 

Kaczmarski. 

Nasz Gość (razem 

z p. Malwiną Misiak) wyko-

nał kilka utworów znanego 

barda, m.in. „Obławę”, 

„Zbroję” i „Syna Marnotraw-

nego”. Zasiadł także w jury 

konkursowym i wraz z pozo-

stałymi członkami oceniał 

występy naszych koleżanek 

i kolegów. 

 



Wszyscy byli pod 

ogromnym wrażeniem za-

równo muzyki, jak i możliwo-

ści wokalnych Pana Łapacza. 

Po zakończeniu konkursu 

Mateuszowi Miziołkowi 

i Piotrowi Starczewskiemu 

udało się namówić Gościa 

na krótką rozmowę.  

 

M.M.: Jak długo interesuje 

się Pan Jackiem Kaczmar-

skim i jego utworami? 

A.Ł.: W zasadzie od dziecka. 

Od szkoły podstawowej. Pa-

miętam, że moi bracia (dużo 

starsi ode mnie) przynieśli 

kasety z nagraniami Jacka 

i tak to się zaczęło. Wtedy 

miałem 10 lub 11 lat. Później 

była przerwa, odpoczynek 

od Jacka. W momencie gdy 

ukończyłem szkołę podsta-

wową, wróciłem do tej twór-

czości, która mnie ukształto-

wała. Dzięki Jackowi i jego 

utworom zdałem maturę. 



M.M.: Bardzo interesujące, 

ale co inspiruje i intryguje 

Pana w jego dziełach najbar-

dziej? 

A.Ł.: To, że daje mi do myśle-

nia. Zmusza do szukania od-

powiedzi. Dzięki niemu po-

znałem wiele obrazów, 

o których istnieniu nie mia-

łem pojęcia. Dotarłem do 

książek, do których zapewne 

bez jego twórczości bym nie 

dotarł. Wynika to z tego, że 

często opierał swoje teksty 

na ważnych dziełach, inspi-

rował się malarstwem czy li-

teraturą. 

P.S.: Czy mógłby Pan podać 

przykłady? 

A.Ł.: Chociażby cały program 

,,Muzeum" (trzeci z kolei, 

który napisał). Jest on inspi-

rowany malarstwem. Jeśli 

chodzi o książki, już nie mó 

wiąc o cyklu ,,Lektury 

szkolne", gdzie na podstawie 

„Trylogii” Sienkiewicza napi-

sał trzy piosenki, oczywiście 

o głównych bohaterach - 

panu Kmicicu, panu Wołody-

jowskim i panu Podbipięcie, 

to już trochę mniej znane: 

,,Podróże Guliwera”. Rów-

nież: ,,Diabeł kulawy" Lesa-

ge'a (też na podstawie tej 

powieści stworzył piosenkę, 

którą notabene napisał sobie 

w ramach prezentu). No, po-

wiedzmy, że to wszystko. Zo-

stańmy przy tych. 

M.M.: Czy to wywarło jakiś 

wpływ na Pana życie? 

A.Ł.: To spowodowało, 

że tak naprawdę trafiłem na 

scenę. Praktycznie cała moja 

kariera sceniczna polegała 

na bliskim związku z twór-

czością Jacka. Wpłynęło to 

ogromnie, bo sama scena 



wywiera wpływ na czło-

wieka. Uczy pokory. 

M.M.: Rozumiem. Mówił  

Pan, że zainteresował się 

Kaczmarskim głównie dzięki 

braciom i czytaniu o nim. Co 

Pan sam odkrył w Kaczmar-

skim i w jego twórczości? 

Dlaczego on? 

A.Ł.: Właśnie twórczość, 

która zadaje pytania, która 

powoduje, że się rozwijam. 

Dobra literatura zadaje pyta-

nia, nie daje odpowiedzi. 

Każdy na te pytania odpo-

wiada sobie sam. Każdy ina-

czej. Każdy zwraca na coś in-

nego uwagę. W związku 

z tym, to mnie zaintereso-

wało, że... myślę.  

Dzięki kontaktowi z jego 

twórczością, zacząłem zasta-

nawiać się nad swoim ży-

ciem, odkrywać pewne war-



tości. Zresztą, trafiłem aku-

rat na tę twórczość w mo-

mencie, gdy człowiek za-

czyna sobie zadawać takie 

pytania, np.: kim jestem?, co 

robię?, dokąd zmierzam? Za-

tem twórczość Kaczmar-

skiego na pewno była dla 

mnie drogowskazem, po-

zwoliła podążać we właści-

wym kierunku. 

M.M.: Proszę o dokończenie 

zdania: Jacek Kaczmarski 

jest… 

A.Ł.: (śmiech) Jest genialnym 

poetą, rzekłbym nawet - 

wieszczem. 

M.M.: Bardzo dziękuję za 

rozmowę i te kilka refleksji, 

którymi zechciał się Pan z 

nami podzielić. Myślę, że te-

raz uważniej będziemy wsłu-

chiwać się w pieśni Kaczmar-

skiego, w słowa i muzykę Kto 

wie, co odkryje w niej nasze 

pokolenie… 

 

 
 

LUDZIE Z AIMEIZ 
CZĘŚĆ II 

 



Gdy znalazłem odpo-
wiednie miejsce, aby zosta-
wić motorówkę, wyszedłem 
na brzeg. W oddali dostrze-
głem miejskie lampy, w któ-
rych kierunku zacząłem iść. 
Droga prowadziła przez gę-
sty las, którego ani trochę 
nie kojarzyłem. Miałem na-
dzieję, że po prostu jestem w 
innej, nigdy nie odwiedzanej 
części miasta. Gdy wreszcie 
dotarłem do jakiejś cywiliza-
cji, w oczy od razu rzuciło mi 

się wejście. Było to coś po-
między Łukiem Triumfalnym 
a jakąś średniowieczną 
bramą do miasta.  

Gdy wkroczyłem do metro-
polii zauważyłem, że prawie 
na każdym budynku widniała 
podobizna tego samego 
człowieka. Kiedy przybliży-
łem się, osoba ta bardzo mi 
kogoś przypominała. Tylko 
nie wiem kogo. Zdecydowa-
łem się iść wzdłuż jednej 



z ulic. Drzwi pewnego bu-
dynku były otwarte na 
oścież.  

- Wreszcie zrozumieliśmy, że 
nie istniejemy bez Ciebie. By-
liśmy w takim błędzie, wy-
bacz nam! – usłyszałem. 

- Co do... - zacząłem, ale nie 
dane było mi skończyć. 

Zza rogu nieoczekiwa-
nie wyłonili się dwaj poli-
cjanci. Byli uzbrojeni w pałki 
i prawdopodobnie krótkie 

pistolety. Do tego byli ode 
mnie około 20 cm wyżsi. 

- Hej! Ty! - krzyknął jeden 
i zaczął biec w moim kie-
runku. Po chwili dołączył do 
niego również drugi. 

Ja zacząłem uciekać, jak 
najszybciej mogłem, ale zgu-
bił mnie jeden ruch. Skręt 
w prawo. W ślepą uliczkę. 
Gdy zorientowałem się, że 
nie ma już wyjścia z tej sytu-
acji, podniosłem ręce do 
góry, na znak poddania się.  



- Jesteś aresztowany 
pod zarzutem nieokazywa-
nia szacunku przywódcy - 
odezwał się te wyższy. 

Wkrótce potem siedzia-
łem skuty na tyłach więzien-
nej furgonetki.  

Po dojechaniu na poste-
runek zostałem wyprowa-
dzony z pojazdu i zmuszony 
do wejścia do pomieszczenia 
służącego za celę. Rozkuto 
mnie i wepchnięto do 
środka. 

Pokój był mały, miał 
jedno okno z kratami i łóżko. 
Miało się wrażenie, że jest 
zaprojektowany dla jednego 
człowieka. Jednak na posła-
niu ktoś już siedział. Był to 
wysoki chłopak, na oko dwa 
lata ode mnie starszy. 

- Cześć - powiedział i popa-
trzył na mnie. 

Wtedy zauważyłem, że na 
kości policzkowej ma bliznę 

w kształcie krzyżyka. Dokład-
nie taką samą, jaką ja mam 
za uchem. 

- Cześć... Jak się tu znalazłeś? 
- zapytałem nastolatek. 

- Zapewne za to samo co ty - 
rzekł, nadal mi się przygląda-
jąc. 

Miał na sobie ciemną po-
dartą koszulkę i czarne po-
plamione spodnie. Wyglądał 
jakby przed chwilą wrócił 
z jakiś przymusowych robót 
w bardzo ciężkich warun-
kach. 

- „Nieokazywanie szacunku 
przywódcy”? - zapytałem, 
cytując jednego z policjan-
tów. 

Przytaknął. 

- W ogóle jest dzisiaj jakiś 
szczególny dzień, że trzeba 
to robić? - kontynuowałem. 

- W jakim świecie ty żyjesz? - 
teraz zerkał na mnie niezro-
zumiałym wzrokiem. - Dziś 



są urodziny Dziesiątego 
Króla Aimeiz! 

Wówczas zrozumiałem, że 
już nie jestem na Ziemi. 

     Nagle ściana naprzeciwko 
nas eksplodowała. Zza niej 
wyłoniła się dziewczyna, 
która aż za bardzo przypomi-
nała mi Matyldę. Miała po-
dobne rysy twarzy i takie 
same falowane blond włosy. 
Nastolatka przysłaniała so-
bie usta i nos ręką, tak aby 

nie wdychać pyłu. Wtedy za-
uważyłem, że jej nadgarstek 
zdobi znamię. 

- Amme? A gdzie jest Kai? - 
spytał się Brian. - Co ty tutaj 
robisz? 

- To Kai wydał nasze położe-
nie. Został uznany za zdrajcę. 
Zgromadzenie uznało mnie 
za nowego przywódcę - wy-
tłumaczyła mu szybko. - Mu-
simy się śpieszyć. Za chwilę 
powinny tu być Lisy. 



- Przepraszam państwa bar-
dzo, ale kto to te „lisy”? - po-
stanowiłem się odezwać. 

- A ten skąd się urwał? - 
dziewczyna skierowała 
swoje słowa do mojego 
współlokatora. 

- On? Właśnie nie wiem. Ale 
weźmy go, może kiedyś bę-
dzie pomocny. 

- Chciałem powiedzieć, że 
nadal tutaj jestem. - poma-
chałem im ręką przed twa-
rzami. 

W tym momencie Brian 
wstał i przerzucił mnie przez 
swoje ramię. Próbowałem 
się wyrwać, ale moje działa-
nia na nic się nie zdały. 
Chyba powinienem zacząć 
chodzić na siłownię. Bez 
trudu przeszliśmy przez wy-
rwę w ścianie i szybko skie-
rowaliśmy się do czarnego 
pick up'a. Zostałem rzucony 
na tylne siedzenie, po czym 
Brian usiadł koło mnie. Za 

kierownicom siedziała czar-
nowłosa kobieta z bandaną 
na głowie. Wyglądała na 
mniej więcej 20-latkę. Po 
chwili ruszyliśmy z piskiem 
opon spod posterunku poli-
cji i skierowaliśmy się 
w stronę rozpościerającego 
się przed nami lasu oraz co-
raz bardziej zauważalnych 
wzniesień.  

Nasza droga trwała 
około pół godziny, ale pod-
czas jazdy nikt się nie ode-
zwał. Wszyscy byli pochło-
nięci swoimi myślami. Dziwi-
łem się, że nikt za nami nie 
jechał. Nagle samochód się 
zatrzymał i wszyscy oprócz 
kierowcy wyszli. Po jednej 
naszej stronie były skały, 
a po drugiej – przepaść. 
Przed nami leżał gigantyczny 
głaz. Myślałem, że za nim 
również jest urwisko, ale 
Amme wspięła się na niego 
i przeskoczyła na drugą 
stronę. Po niej tak samo zro-
bił Brian. Ja, nie chcąc zostać 
tam sam, również tak uczyni-
łem.  



Ku mojemu zdziwieniu, 
za kamieniem nie było 
uskoku, lecz miękka i zielona 
trawa. Zauważyłem, że moi 
towarzysze podeszli do ja-
kiejś starej szopki i weszli do 
środka. Podążyłem za nimi 
i wstąpiwszy do środka ujrza-
łem nie nastolatków, a dra-
binę wiodącą w dół. Powoli 
zacząłem po niej schodzić. 
Gdy wreszcie dotarłem na 
sam dół, otrzepałem spodnie 
i podniosłem wzrok. To co 
zobaczyłem bardzo mnie 
zdziwiło.  

Stałem w wielkiej podziem-
nej hali. Kręciło się po niej 
wielu ludzi. Niektórzy treno-
wali w oszklonej sali trenin-
gowej, a reszta biegała po 
pomieszczeniu, zajmując się 
swoimi, zapewne ważnymi 
sprawami. 

- Bordowy! - krzyknęła 
Amme, która stała kilkana-
ście metrów przede mną. 

Miałem nieodparte wraże-
nie, że wołała właśnie mnie. 

Wskazałem na siebie, chcąc 
dowiedzieć się, czy chodziło 
jej dokładnie o moją osobę. 

- Tak ty! - powiedziała, już 
trochę ciszej. - Chodź za 
mną. 

Podeszła do jakiś drewnia-
nych drzwi i otworzyła je 
z impetem. Po chwili weszła 
do pokoju  i pospieszyła 
mnie ręką. Szybko podrepta-
łem w jej stronę i również 
wkroczyłem do sali. Siedziało 
niej kilka osób, pracujących 
przy starych komputerach. 

- Ale ja nadal nie wiem kim są 
„lisy”? - zdecydowałem się 
odezwać. 

- To policja - odpowiedziała. 
- Z tobą chyba naprawdę jest 
coś nie tak. 

- Okej... A gdzie jesteśmy? - 
chwilę zawahałem się, zada-
jąc drugie pytanie. Muszę 
przyznać, że lekko obawia-
łem się dziewczyny. 



- Nawet mnie nie rozśmie-
szaj - rzekła rozbawionym 
głosem, powstrzymując 
śmiech. - Nie zachowuj się 
jakbyś nigdy nie był w Ai-
meiz. Nie imponujesz mi 
tym. 

- A może jestem tu pierwszy 
raz? Pomyślałaś o tym? 

Tym razem nastolatka nie 
wytrzymała. Jej śmiech wy-
pełnił całe pomieszczenie. 

- Po pierwsze. Nie pyskuj. Po 
drugie. Zobaczymy, co o tym 
mówi nasz system - podeszła 
do jednego z komputerów, 
nadal się śmiejąc. - Imię? 

- Anthony Jonathan Wilson - 
wyrecytowałem z przyzwy-
czajenia. Jeszcze wystarczyło 
dodać „numer 21 w dzien-
niku”. 

Nagle dziewczyna spoważ-
niała. Zawołała jakiegoś 
mężczyznę. On wystukał coś 
na klawiaturze,  a potem po-
patrzył na nastolatkę. 

- Niestety, Amme, nie ma 
w systemie. Osoba nazywa-
jąca się „Anthony Jonathan 
Wilson” nigdy nie mieszkała 
w Aimeiz. 

Ciąg dalszy nastąpi 

Autorka: Marysia Górecka 

 
FILMY W ZIMOWEJ SCENERII 

 

W czasie przerwy od szkoły lub pracy spowodowanej 

Świętami Bożego Narodzenia, każdy powinien mieć choć 

chwilę dla siebie i swojej rodziny. Kto nie lubi usiąść wygod-

nie na kanapie, przykryć się grubym kocem, wziąć do ręki ka-

kao i zrelaksować się, jednocześnie oglądając dobry film? 



Z tego powodu chcielibyśmy zaproponować kilka filmów god-

nych obejrzenia, które związane są z zimą lub świętami. 

”Holiday” 

Film opowiada historie  dwóch kobiet, 

Amandy oraz Iris, które postanawiają odpo-

cząć od swojego pełnego rutyny życia i na 

okres świąt zamieniają się domami. Jedna 

z nich trafia do małego miasteczka w Anglii, 

a druga do Los Angeles. W tych okoliczno-

ściach poznają nowych ludzi i znajdują mi-

łość. Film momentami jest zabawny oraz 

wzruszający, jak przystało na komedie romantyczne. Główne 

bohaterki grane są przez Cameron Diaz oraz Kate Winslet, 

które w swoich rolach bardzo dobrze się odnajdują. 

”W Krzywym Zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju” 

Twórca filmów: ”Kevin sam w domu” lub 

”Kevin sam w Nowym Jorku” , czyli John 

Hughes stworzył również tę niezwykle za-

bawną komedie. Główny bohater, czyli 

Chevy Chase jako Clark Griswold chce zor-

ganizować idealne święta, zgodne z trady-

cją oraz takie, jakie pamięta z dzieciństwa. 

Podczas realizowania swojego planu głowa 

domu napotyka wiele problemów, miedzy 

innymi za dużą choinkę czy problemy  z dekoracjami na ze-

wnątrz. Dzięki tym i wielu innym wypadkom film jest idealną  

komedią do obejrzenia w świąteczny wieczór. 



”To Właśnie Miłość” 

Jest to komedia romantyczna autorstwa 

Richarda Curtisa, wypuszczona do kin 

w 2003r. Film, dzięki wielu postaciom 

i historii wielu ludzi, jest w stanie przed-

stawić różne rodzaje miłości: tę odwza-

jemnioną, ale również fałszywą. Po-

mimo luźnie powiązanych wątków, 

wszystko tworzy wspólną całość. Reży-

ser stworzył film, który pomimo wielu 

bohaterów jest w stanie sprawić że 

każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Seans umilają znane twa-

rze, między innymi Hugh Granta, Emmy Thompson lub Alana 

Rickmana. 

”Na Granicy” 

Film wyreżyserowany przez polskiego 

twórcę, Wojciecha Kasperskiego, opisuje 

historię ojca oraz jego dwóch synów. Ak-

cja rozgrywa się w Bieszczadach podczas 

zimy, a bohaterowie przeżywają przy-

godę swojego życia. Akcja cały czas 

trzyma widza w napięciu, a zdjęcia są fan-

tastycznie wykonane, dzięki czemu widz 

może poczuć grozę i wczuć się w film. 

Film wyróżnia się od poprzednich, ponie-

waż jest thrillerem, przez co przeznaczony jest dla widowni po-

wyżej 15 roku życia. 

 



"Ostatnia zima wojny"  

To holenderski film poruszający temat 

przyjaźni, strachu i przywiązania. Na pod-

stawie przeżyć młodego chłopca uświada-

miamy sobie, że czasem przeciwstawienie 

się wpajanym normom i poglądom jest 

wspaniałym rozwiązaniem. 

 

 

"Grinch" 

Połączenie markotnego malkontenta 

próbującego zepsuć Święta i szczęśliwej 

atmosfery wokół niego wywołuje 

uśmiech na twarzach wielu widzów pro-

dukcji. Jest to klawy świąteczny film ani-

mowany o uniwersalnym przeznaczeniu 

wiekowym. 

 

"Pokot" 

to nietuzinkowy film Agnieszki Holland 

poruszający dosyć oryginalny temat - mi-

łośniczki zwierząt próbującej zapobiec 

mordom leśnych stworzeń. Utrzymane 

w zimowej i chłodnej scenografii dzieło, 

z wysublimowanym polskim humo-

rem licznymi przykładami poruszających 

sytuacji jest filmem godnym polecenia. 



"Fargo"  

Film braci Coen to opowieść opatrująca 

mrożącym powietrzem powłokę oczu sku-

pionych w bladym świetle ekranu telewi-

zora. Oglądając ów film, doświadczamy 

wielu kumulowanych emocji. Jesteśmy 

utrzymani w tajemniczym klimacie, typo-

wej atmosferze filmów z lat dziewięćdzie-

siątych i zamkniętym pokoju, z którego nie 

mamy ochoty wyjść, dzięki cudownym dia-

logom. Film nagrodzony dwoma Oscarami. 

"Zimowy Sen"  

Film jest idealnym dziełem dla osób o filo-

zoficznym i bardzo emocjonalnym umy-

śle. Skłania do wielu refleksji, powoduje 

płacz i smutek. Utrzymany w śnieżnej i 

wietrznej scenerii znakomicie opiewa wy-

darzenia wielu powiązanych ze sobą bo-

haterów. Akcja dzieje się w małym hotelu 

w Turcji. 

  



KLASY ÓSME PODBIJAJĄ KRAKÓW
5 grudnia o godzinie 

8.20 uczniowie klas ósmych 

wyjechali do Krakowa. Po 

prawie trzygodzinnej po-

dróży wysiedliśmy z pociągu 

i razem z walizkami poszli-

śmy do hostelu Draggo Ho-

use. Samo przejście pięk-

nymi ulicami byłej stolicy 

było niezwykłą przygodą. Na 

miejscu dostaliśmy trochę 

czasu na rozpakowanie się. 

Po około godzinie wszyscy 

pojawili się na zbiórce przy 

wyjściu. Poszliśmy na kopiec 

Kraka. Nasyceni cudownymi 

widokami udaliśmy się 

w stronę rynku głównego, 

gdzie dostaliśmy chwilę 

czasu na posiłek.  

Po napełnieniu naszych 

brzuchów wybraliśmy się na 

Wawel, aby zwiedzić znajdu-

jącą się tam katedrę. Następ-

nie zaczęliśmy grę terenową 

na wzgórzu. Trafiłam do 

grupy samych dziewczyn 

i poszło nam naprawdę do-

brze.  



Gdy wszyscy się zebrali, 

wróciliśmy do hostelu i zje-

dliśmy razem obiadokolację. 

Po krótkiej przerwie wyszli-

śmy na spacer ulicami mia-

sta, a wieczorem zebraliśmy 

się w pokojach i czekaliśmy 

na zebranie z wychowawczy-

niami, by porozmawiać 

o szkolnych sprawach.  

Następnego dnia ok. 

9.00 stawiliśmy się na śnia-

daniu. Po posiłku poszliśmy 

na spotkanie z panią prze-

wodnik. Kobieta oprowa-

dzała nas po przedwojennej 

żydowskiej dzielnicy. Zwie-

dziliśmy m.in. Kryptę Zasłu-

żonych na Skałce oraz mu-

zeum w Starej Synagodze. 

Później wyruszyliśmy do Fa-

bryki Emalii Oskara Schin-

dlera, w której poznaliśmy 

poruszające, często tra-

giczne losy polskich i żydow-

skich mieszkańców Krakowa 

w czasie II wojny światowej. 

Zwiedzanie było niezwykle 

ciekawe, pani przewodnik 

opowiadała interesująco 

i wciągnęła nas w wir wyda-

rzeń, które się tam kiedyś ro-

zegrały. Zobaczenie wy-

twórni na własne oczy było 

niezwykłym przeżyciem. To 

nie to samo, co oglądać ją 

w filmie.  

Po wyjściu z Fabryki 

udaliśmy się na rynek, by za-

kupić jedzenie i pamiątki. Po-

wrót do hostelu nastąpił 

około godziny 18.30. Od razu 

po powrocie zjedliśmy obia-

dokolację, po której dostali-

śmy czas na integrację. Na-

stępnie wszyscy poszli się ką-

pać i spać. 

Rano o godzinie 9.00 

zjedliśmy śniadanie. Po na-

pełnienie żołądków spako-

waliśmy się i wynieśliśmy ba-

gaże do jednego pokoju. Po-

tem wyszliśmy z hostelu i ru-

szyliśmy do Muzeum Naro-

dowego, by obejrzeć wy-

stawę o Stanisławie Wy-

spiańskim i wziąć udział 



w lekcji poświęconej życiu 

i twórczości tego niezwy-

kłego artysty. Odbyła się ona 

po angielsku. Zajęcia były 

ciekawe, tym bardziej, że do-

staliśmy zadania na kartce 

i musieliśmy na nie odpowie-

dzieć, wykorzystując wiedzę 

zdobytą w trakcie zwiedza-

nia wystawy. 

Kolejnym przystankiem 

były podziemia Krakowa - 

niezwykle interesująca wy-

stawa o tym, jak życie ludz-

kie wyglądało wcześniej.  

Na pewno każdego 

z nas ciekawi np., jak nasi 

przodkowie radzili sobie 

bez nowoczesnych przyrzą-

dów. Tego mogliśmy się do-

wiedzieć, odwiedzając to 

niesamowite miejsce.  

Wyjście na górę było 

początkiem naszej przerwy 

na obiad, małe zakupy spo-

żywcze na drogę i pamiątki.  

Kiedy już wszyscy po-

jawili się na zbiórce, zaczę-

liśmy grę miejską w okoli-

cach rynku głównego. Słońce 

już prawie zaszło, więc było 

dużo zabawniej.  

Następną rzeczą było 

pójście po bagaże i przejście 

z nimi na stację kolejową. Za-

nim wyruszyliśmy, opieku-

nowie ogłosili możliwość 

przejścia się po centrum 

handlowym, z czego z chęcią 

skorzystaliśmy. Następnie 

wsiedliśmy do pociągu i wró-

ciliśmy do domów. 



Wycieczka do Krakowa 

była naprawdę świetna. We-

dług mnie było trochę za 

dużo chodzenia, ale każdy 

ma inne zdanie.  

Odwiedziliśmy dużo cie-

kawych   i związanych z naszą 

historią miejsc, dzięki czemu 

przynajmniej większości 

z nas powiększyła swój zasób 

wiedzy. Gród Kraka jest prze-

pięknym miejscem. Pełno 

tam starych, kamiennych 

ulic, które aż proszą, by 

przejść się po nich i zoba-

czyć, jak kiedyś wyglądały. 

Muzea i zabytkowe miejsca 

były interesujące, jednak 

czas spędzony razem z przy-

jaciółmi na chodzeniu po 

pięknych drogach miasta 

i oglądanie z nimi filmów 

wieczorami był tym, do któ-

rego każdy z nas najbardziej 

tęskni. Na co dzień nie mamy 

szansy spotykać się w taki 

sposób, dlatego wycieczki 

klasowe są takie ważne. Za-

cieśniamy więzi, tworzymy 

nowe przyjaźnie i nowe kłót-

nie, które tylko jeszcze bar-

dziej nas do siebie zbliżają. 

Moim zdaniem wycieczka 

była udana i chciałabym 

wrócić do tego miejsca wy-

pełnionego magią dawnych 

czasów, ale również, nie-

stety... smogiem! 

 

Maria Górecka

 


