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Witamy Was kochani po feriach! Przyszedł do nas luty, można powiedzieć, że zbliżamy się ku 
końcowi zimy.  Tym samym pora przygotować się na zieloniutką wiosnę. Mamy tylko nadzieje, że 
tych planów nie zburzą nam spóźnione i chłodne płatki śniegu. W końcu chyba wszyscy czekamy 
na cieplejsze dni! Dla niektórych z nas będzie to jednak czas ciężkiej pracy, gdyż klasy trzecie 
przygotowują się do egzaminu dojrzałości - MATURY. To już coraz bliżej, zostały tylko trzy 
miesiące. Maturzystom zespół Ósemki życzy pełnej mobilizacji do działania, a wszystkim 
Uczniom wesołych i szczęśliwych Świąt Wielkiej Nocy!  Zespół redakcyjny „Ósemki”

Wywiad z Panią Profesor Grażyną Dawidowicz  
1. Jakie ma Pani plany na dalszą przyszłość?

Chciałabym zamieszkać w nowym domu i napisać drugą książkę oraz cieszyć się szczęściem 

moich bliskich.

2. Dlaczego lubi Pani pracę z młodzieżą?

Praca z młodzieżą każdego dnia daje mi szansę na podejmowanie nowych wyzwań. Poza 

tym, wydaje mi się, że pracując z młodzieżą musimy się bardziej dostosowywać do nowych czasów, 

nowego sposobu myślenia niż reszta społeczeństwa, uczestniczymy przecież w zmianach 

generacyjnych. Wydaje mi się, że pracując z młodzieżą człowiek dłużej zachowuje świeżość umysłu 

i młodość. Kiedy obserwuję moich rówieśników, to czasami są już bardzo skostniali, zamknięci na 

nowe czasy.

3. Jakie wzorce chciałaby Pani przekazać młodemu pokoleniu?

Chciałabym, żeby w życiu bardziej kierowali się zasadą: być, aniżeli tylko mieć, ponieważ 

współczesne czasy tworzą wartości konsumpcyjne - jesteś wartościowy, jeżeli coś masz, a nie jaki 

jesteś. Chciałabym również zainspirować ich do nieustannego samorozwoju, do poszukiwań 

poznawczych, do krytycznego oglądu rzeczywistości, by nie przejmowali bezkrytycznie sposobu 

myślenia innych, ale uczyli się wartościowania poprzez poznawanie różnych idei, teorii.

4. Jakie jest Pani ulubione dzieło literackie i dlaczego?

Nie mam takiego dzieła, które jest najważniejsze, z wyjątkiem Biblii. Przechodziłam  różne fascynacje czytelnicze. Jeżeli twórczość 

jakiegoś autora mnie zainteresowała, to wtedy czytałam wszystkie jego książki, które były dostępne. Przezywałam  różne okresy, czytałam  

Camusa, Gombrowicza ( pisałam też prace o nim), Singera itd., a od kilku lat czytam wspomnienia z wojny, z getta białostockiego, z Auschwitz. 

W zależności od czasów miałam różne obszary zainteresowań. Jednak bardzo wysoką rangę w poznaniu ludzkiej duszy przyznaję Fiodorowi 

Dostojewskiemu i wydaje mi się, że jest to klasyka literatury, której żadne obszary badań humanistycznych nie mogą pominąć.

5. Czy widzi Pani różnicę między uczniami kiedyś i dziś, na czym ona polega?

Oczywiście, że widzę, musiałabym chyba żyć na bezludnej wyspie, żeby nie zauważyć, jak zmienia się czas i ludzie, jak staliśmy się 

społeczeństwem internetowym i medialnym oraz jak zmienia się przez to komunikacja i relacje międzyludzkie. Trudno mi zaakceptować to, że 

ludzie zamiast rozmawiać, przebywać ze sobą, czasem tylko piszą do siebie smsy. Obserwuję młodzież, która siedzi na korytarzu w rządku 

i każdy coś pisze na komórce.  Dawniej młodzież rozmawiała ze sobą, śmiała się, wygłupiała, a  obecnie rzeczywistość wirtualna zawładnęła 

umysłami młodych ludzi. Wydaje mi się jednak, że nie trzeba ulegać stereotypom, że kiedyś było lepiej, ponieważ: każda epoka ma swe własne cele 

i zapomina o wczorajszych snach. Żyliśmy w innych realiach społeczno-politycznych, a młodzież wychowywała się w warunkach różnych 

niedoborów materialnych, co miało duży wpływ na ich sposób myślenia i hierarchię wartości.  Dzisiaj status materialny młodego uległ 

zmianie, a materializm jest wręcz zwyczajną i bardzo popularną postawą życiową, co sprawia, że uwaga młodzieży koncentruje się już na 

innych nieco problemach niż ciepła kurtka i wygodne buty. Poza tym, uważam jednak, że więcej jest takich cech, które łączą młodość tego 

i poprzednich pokoleń, jest ona niezmiennie środowiskiem twórczym, zbuntowanym wobec obecnych norm i wartości, poszukującym swego 

miejsca w swoim środowisku, a to podobnie jak kiedyś nie jest wolne od popełniania różnych błędów. Można powiedzieć, że łatwość sięgania 

po różne możliwości sprawia, iż współczesna młodzież, ma więcej pokus i stawia ją też przed ciągłą koniecznością wyboru miedzy tym, co złe, 

dobre i najlepsze. Każda epoka ma swoje wyzwania, zatem i dzisiejsze dojrzewanie to nie łatwe zadanie.

6. Czy czuje Pani satysfakcję z prowadzenia wolontariatu w naszej szkole?

Ja nie jestem teraz opiekunem wolontariatu, zajmuję się akcjami typu Podziel się posiłkiem, ale mój przedmiot daje dużą możliwość do 

tego, żeby rozmawiać o różnych postawach i wyborach ludzi. Wolontariat jest na pewno bardzo ważny w moim życiu!

Oczywiście! Jestem wolontariuszką już 30 lat, zawsze podkreślam, że wolontariat to nie jest żadna akcja. Akcje mogą powstawać, 

ciągle się tworzyć, ale wolontariat jest sposobem myślenia o człowieku i życiu, dlatego że  uczy empatii i pomocy innym. Dlatego wolontariat 

daje mi dużo satysfakcji, choć czasami powoduje zmęczenie. W czasie wakacji często pracuję jako wolontariusz w kuchni, gotuję, smażę po 

200 kotletów, więc jestem zmęczona, ale lubię służyć innym i dlatego  to robię. Chociaż czasami przeżywam kryzysy, to jednak uważam, że jest 

to normalne w pracy społecznej. Staram się zachęcać młodzież, by nie   zasklepiała się w swoich  potrzebach, lecz poświęcała czas innym. 

Dając drugiemu, człowiek dostaje bardzo wiele. 

7. Czy w najbliższym czasie przewidywane są jakieś akcje związane z wolontariatem i jakie?

17 marca odbędzie się trzydniowa zbiórka żywności Podziel się posiłkiem. U nas w szkole od 10 lat są trzy bardzo duże akcje tego typu, 

bierze w nich udział jednorazowo od 70 do 100 wolontariuszy. W różnych sklepach przez trzy dni zbierają jedzenie w ramach 

Europejskiego Banku Żywności.



8. Czy zna Pani jakieś metody na stres, którymi mogliby się posłużyć maturzyści?
Łatwiej mi było stawić czoła różnym próbom, jeśli byłam do nich dobrze przygotowana. Ważne jest, żeby nie zostawiać na ostatnią 

chwilę tych przygotowań. Należy też rozładować stres, znaleźć czas na równowagę, na przykład uprawiać sport, rozwijać swoje pasje 
i pomyśleć o tym, że przed nami jeszcze wiele trudniejszych egzaminów. Może kiedyś okaże się, że przejmowaliśmy się  niepotrzebnie. Matura 
to pierwsza ważna próba, skonstruowana według przejrzystych zasad, więc jeżeli je poznamy, to będzie łatwiej  stawić  im czoła. Na pewno 
nie należy w ostatniej chwili powtarzać materiał i wzmacniać stres. Kiedy sama zdawałam bardzo trudne egzaminy, (najtrudniejszy w moim 
życiu był egzamin z literatury przed komisją złożoną z 9 profesorów z całej Polski),to wiedziałam, co chcę powiedzieć, miałam dystans wobec 
tego wszystkiego. Myślę, że dystans jest bardzo pomocny. Oczywiście ważna jest również wiedza, ponieważ jeżeli człowiek nic nie umie, to 
trudno opanować nerwy, są one naturalne.
9. Jaki jest Pani sposób na dyscyplinę na lekcji, ale jednocześnie na dobry kontakt z uczniami?

Staram się tłumaczyć pewne zasady obowiązujące w relacjach społecznych. Przede wszystkim najważniejsze jest przypominanie 
podstawowych zasad kultury. Wiadomo, że jeśli chcemy być szanowani, tak samo powinniśmy szanować innych. W sferze kontaktu 
z uczniami, dążę do tego, żeby lekcje były urozmaicone, treściwe i ciekawe, wtedy jest większe  zainteresowanie. W tym celu przywołuję często 
różne ciekawostki, żarty, żeby rozładować napięcie i wzbudzić motywację do pracy na lekcji. Nie zawsze to działa. 
10. Dlaczego wybrała Pani akurat nauczanie języka polskiego?

Jako mała dziewczynka pisałam wiersze, swój pierwszy utwór stworzyłam w wieku dziewięciu lat. Zawsze imponowały mi 
nauczycielki, byłam pełna podziwu, że mają one ogromną wiedzę. Jako dziecko zakładałam szkołę na ulicy, zawsze miałam problem
z uczniami, ponieważ nikt się nie chciał uczyć w mojej szkole po prawdziwej szkole. Zakładałam zeszyty, prowadziłam lekcje, więc 
zdecydowanie jest to moja pasja z dzieciństwa - bycie przewodnikiem w drodze poznania. Dziś już wiem na pewno, że jest to zadanie bardzo 
trudne, ponieważ autorytet takiego przewodnika bardzo osłabł w ostatnich czasach. Zdaję sobie sprawę z pewnych czynników, które to 
utrudniają, niemniej  jednak staram się cieszyć z takich sukcesów jak te, że moi uczniowie często mnie odwiedzają, nie odwracają głowy, gdy 
mnie zobaczą na ulicy lub szkolnym korytarzu. Nauczanie literatury w świecie multimediów, w którym książka straciła swoją wartość, jest 
bardzo trudne i to sprawia, że zadanie polonisty stało się niełatwym, acz twórczym wyzwaniem. Musimy konkurować z wirtualną rozrywką, 
kinem akcji oraz innymi filmami, które młodzież wybiera.
11. Jakie było Pani największe marzenie w dzieciństwie?

Nie wiem czy jestem w stanie sprecyzować jedno, ponieważ miałam bujną wyobraźnię. Głównym marzeniem było posiadanie 
własnej rodziny i ciepłego domu z łazienką.
12. Jak lubi Pani spełniać wolny czas?

Bardzo lubię korzystać z sauny i ćwiczyć na siłowni, chyba jest to mój nałóg. Lubię też podróżować i zwiedzać historyczne miejsca, 
chodzić po górach, do teatru i opery. Staram się spędzać czas twórczo, nie lubię leżeć plackiem, chociaż czasami jak jestem zmęczona, to też 
zdarza mi się odpoczywać w ten sposób. Wolę jednak łączyć rozrywkę z poznaniem i aktywnością fizyczną.
13. Jakie jest Pani życiowe motto?

Przywołam słowa Jezusa Chrystusa: cokolwiek byście chcieli, by czynili wam ludzie, to wy im wpierw uczyńcie. Chciałabym, żeby moje życie 
miało wartość dla innych ludzi. Ważne jest, aby nie mieć oczekiwań wobec innych, tylko wychodzić najpierw z dobrą inicjatywą, 
z serdecznością. Wiem, że jest to postawa anachroniczna w dzisiejszych czasach, ale wydaje mi się, że życie w poświęceniu dla innych, 
w dawaniu przykładu innym, ma większą wartość niż dążenie do realizacji egoistycznych zachcianek. Moje życie zawsze jest skoncentrowane 
na grupie i przez to, że jestem wolontariuszem, poznaję inne środowiska i potrzeby ludzi, to mi pozwala zachować dystans wobec własnych 
potrzeb i kłopotów. Wiele rzeczy jest nam niepotrzebnych, ale podążamy za modą, za takimi płytkimi sposobami myślenia, ponieważ, 
niestety, ulegamy wpływom czasu i ludzi.    Michalina Kiryłowicz, Kinga Marczuk, Kamila Nazarko 
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 14 lutego tego roku nie tylko podziwialiśmy na ulicach różowo-czerwone dekoracje, 
czy wszechobecne pary pałające do siebie uczuciem, ale też na sklepowych witrynach wpaść 
w oko mogło pierwsze wydanie polskiego Vogue. I jak co roku w tym czasie słyszymy wywody na 
temat święta zakochanych, tak teraz usłyszeć mogliśmy również dyskusje na temat okładki 
pierwszej polskiej edycji wspomnianego czasopisma. A to że krzywe, a że jak z Instagramu, że 
w ogóle jakieś takie nieprofesjonalne, a na dodatek ma jeszcze ten komunistyczny pałac w tle. 
Tragedia! Przecież zagraniczne edycje mają takie piękne, wymuskane modelki, kadry są proste, 
a tło cacy. Ale Polska jak zawsze musi być gorsza!- krzyczą i krzyczą pieklący się internauci. 
 I cóż, nie sposób nie przyznać im racji, okładka ta znacznie odbiega od tego, do czego 
przyzwyczaiły nas obcojęzyczne wydania - w większości są to ujęcia bardziej portretowe. A nam 
wlepili takiego koślawca! Czyżby była to próba przekazania światu, że jedyne, z czego słyniemy 
na świecie, to dawny znak komunistycznej przyjaźni między dwoma krajami? A może to próba 
upamiętnienia Pałacu Kultury, nad którym nadal toczą się zagorzałe dyskusje: zburzyć, 
przenieść czy zostawić? To by się wydawało całkiem logiczne, warto zrobić mu zdjęcie na 
pamiątkę, jak już zostaną podjęte jakieś drastyczne kroki. Lecz może to jednak czysty przypadek, fotograf  zapomniał ujęcie wykadrować, 
przesłał pracę nieskończoną i hop, poszło?
 Dziwić może też specyficzna data wydania - czyżby magazyn ten obrał sobie za cel, żeby odciągnąć singli od dramatycznych myśli 
o samotności? A może Redakcja chciała zwrócić na siebie uwagę krzycząc kochajcie też nas, kochajcie ten magazyn! ? Jedno jest pewne - słowa klucze 
to zwrócić uwagę. Bo gdybyśmy dostali zdjęcie Anji Rubik, które byłoby portretem jednym z wielu, to czy rozbrzmiałaby dyskusja na taką skalę? 
Prawdopodobnie nie, bo Anję Rubik widzieliśmy już na wielu dobrych zdjęciach. 
 Krzywych kadrów także nie widujemy zbyt często, bo kojarzą nam się raczej z niedbałością czy nieprofesjonalizmem. Ale jak się 
trochę poszpera, dowiedzieć się można, że odpowiedzialny za to fotograf  (Juergen Teller) lubi prowokować swoimi zdjęciami. A idąc dalej, czy 
znamy jeszcze bardziej polski symbol od Pałacu Kultury? Nie, Świeżaki się nie liczą. Dostaliśmy więc okładkę bardzo inną, specyficzną. 
Niektórzy mówią, że wręcz smutną, ukazującą naszą szarą, polską rzeczywistość, w której jedyne dobre, co nam się przytrafiło, to pokaźny 
pałac od Rosji. Koniec końców nie wiadomo, jakie intencje miało wydawnictwo, ale dwie rzeczy są pewne. Raz, że o Vogue w kraju mówi się 
teraz sporo (a kto nie chciałby takiej reklamy), dwa, że mamy okładkę bardzo, bardzo rodzimą. 
 Najsławniejszy symbol kraju jest, polskie modelki również, zagraniczny samochód stoi sobie z boku, brzydka pogoda świeci aż 
miło, coś nas kłuje w oczy, a wszędzie słyszy się ludzkie narzekania w ogromnych ilościach.  Dało się bardziej polsko?   Michał Bartoszewicz

V G EO U po polsku



MORDERSTWO W ORIENT EXPRESSIEMORDERSTWO W ORIENT EXPRESSIE
 Niedawno na ekranach kin mieliśmy okazję oglądać ekranizację powieści kryminalnej Agathy Christie o przygodach 

detektywa Herculesa Poirota, który tym razem rozwiązuje sprawę morderstwa w najsłynniejszym pociągu świata, Orient 

Expressie. Reżyser filmu, Kenneth Bragan, który obsadził samego siebie w głównej roli i zadbał o zaangażowanie do produkcji 

samych gwiazd światowego formatu (Penelope Cruz, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Judi Dench), stworzył całkiem przyzwoity 

kryminał, który może nie jest zachwycający, ale na pewno wart obejrzenia. 

 Historia przedstawiona w ksiązce z pewnością jest bardzo ciekawa. Główny bohater, Poirot, wraca do domu po pobycie 

w Azji. Podejmuje decyzję o podróży Orient Expressem. Po rozpoczęciu wyprawy otrzymuje propozycję od biznesmena Samuela 

Ratchetta. Amerykanin prosi detektywa, by ten dowiedział się, kto stoi za listami z pogróżkami, 

które otrzymuje, ponieważ boi się o własne życie. Poirot nie przyjmuje jednak oferty 

przedsiębiorcy. Gdy pogoda powoduje zatrzymanie pociągu, Ratchett zostaje  

z a s z t y l e t o w a n y.  D e t e k t y w podejmuje się rozwiązania kolejnej 

sprawy, lecz nie wie, że odkrycie prawdy będzie trudniejsze, niż się 

spodziewał.

 Według mnie, akcja, która toczy się w filmie, jest zbyt 

dynamiczna. Nie mamy czasu na własną interpretację wydarzeń, 

wszystkie rozwiązania są nam podsuwane  pod nos .  Ponadto 

b o h a t e r o w i e  s ą ,  m o i m zdaniem, zbyt przerysowani. 

Główna postać jest obsesyjnie pedantyczna (kto mierzy wszystko 

dookoła siebie linijką, by leżało idealnie pod kątem?), hrabia 

jest por ywczy, najchętniej zabiłby każdego mężczyznę, który 

spojrzy na jego żonę. Natomiast Ratchett jest zwyczajnie nudny i nie 

wygląda na zbyt przejętego tym, że ktoś czyha na jego życie.

 Od strony wizualnej produkcja składa się w całość. Scenografia powoduje, 

że naprawdę możemy poczuć klimat panującej zimy. Kostiumy i wnętrze pociągu  

przenoszą  nas w XX wiek.Na uwagę zasługuje też soundtrack. To wszystko powoduje, że film jest 

przyjemną dla oka rozrywką.            

            Michalina Kiryłowicz
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Wiosna to czas, kiedy myślimy o miłości częściej niż zwykle, 

ofiarowujemy sobie serduszka, róże, a także słodkie liściki. Jaki 

typ chłopka/dziewczyny jest dla Ciebie najbardziej 

odpowiedni ? Rozwiąż quiz, a przekonasz się o tym.

1. U l u b i o n e słodycze?     

a. żelki,

b. cukierki,

c. czekolada.

2. Ulubiony gatunek filmu?

a. komedia,

b. thriller,

c. horror.

3. Ulubiony kolor ?

a. zielony,

b. niebieski,

c. czerwony.

4. Co robisz w wolnym czasie?

a. czytam,

b. wychodzę ze znajomymi,

c. oglądam tv.

5. Ulubiony przedmiot ?

a. matematyka,

b. język polski,

c. biologia.

6. Ulubiona gra drużynowa ?

a. koszykówka,

b. piłka ręczna,

c.  siatkówka.
Odpowiedzi : 1. a=5; b=10; c=15  2. a=15; b=10; c=5   3. a=15; 
b=10; c=5   4. a=10; b=15; c=5  5.a=15; b=10; c=5  6.a=15; b=5; 
c=10               inteligent : 0-29

wolny duch i buntownik : 30-69

pewny siebie: 70-90

opracowała Natalia Wojszko

Na wokandzie
 Wojciech Kuskowski z klasy IIIe zajął trzecie miejsce w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie  Współczesnym, 

tym samym zapewnił sobie indeks do osiemnastu uczelni w kraju! Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Edukacyjno-
Oświatowe COPTIOSH z siedzibą w Białymstoku.  Gratulujemy!

Humor z zeszytów szkolnych
 Laura odrzuca miłość Kordiana szydliwie podśmiewując się z niego.
 Wokulski zakupił klacz od Krzeszowskiego, aby później prosić o jej rękę.
 Królowa Bona sprowadziła do Polski seler, kalafiory i makaroniarzy.
 Malarze odrodzenia na swych obrazach czcili piękno ludzi i kobiet.



Banki i rycerze 
  Stolik był brązowy. Stary, wyszczerbiony i brązowy. Dwie filiżanki stały naprzeciwko 

siebie, jedna zdecydowanie mniejsza i z nietkniętą kawą. Druga była do połowy pusta. 

- Mama nie pozwala mi pić kawy - rzekł malec. 

Chłopiec kręcił się na krześle, starając się znaleźć wygodną pozycję, ale to nic nie dało. Był drobny 

i blady, ogromne brązowe oczy przysłaniały kosmyki nieułożonych włosów. 

- To nic. Przy mnie możesz wypić, każda dojrzała osoba pije kawę. 

Mężczyzna siedział wyprostowany. Był wysoki i szczupły, ubrany w ciemny garnitur bez żadnego 

zagniecenia. Przy jego nienagannie lśniących butach leżał neseser. 

Chłopiec zmarszczył nos.

- Dlaczego?

- Tak po prostu jest. Najlepiej, jeśli jest to kawa czarna, bez cukru i mleka. Musi być gorzka. 

- To głupie - powiedział chłopiec i ciekawymi oczami wpatrywał się w mężczyznę. Takich jak on było mnóstwo, zawsze chodzili szybko 

i prosto, doskonale wiedząc, gdzie idą. Chłopiec musiał zadzierać głowę, by na nich spojrzeć. Często mieli takie nesesery. 

- To nie jest głupie. Każda dojrzała i rozważna osoba pije taką kawę. 

-Jest dobra? - spytał malec zaglądając do swojej filiżanki. Czarny płyn nie zdradzał nic nowego.

Mężczyzna spojrzał z zaskoczeniem na chłopca. 

-Nie. Oczywiście, że nie jest dobra. 

- To po co ją pijesz? - spytał uparcie mały i zirytowany zerknął na dorosłego mężczyznę. Ten z kolei wyglądał, jakby były to najdziwniejsze 

pytania, jakie dotąd słyszał. 

- Bo tak trzeba. Jestem wysoko postawionym pracownikiem w banku - powiedział w końcu, jakby to miało rozwiać wszelkie wątpliwości. 

Chłopiec potrząsnął nagle głową.

- Ja chcę być rycerzem.

- Rycerzem? - spytał z niedowierzeniem wysoko postawiony pracownik- to niedorzeczne. 

- Wcale nie! - powiedział chłopiec z taką wściekłością, na jaką stać dziecko. 

- Nie ma rycerzy. Są bankowcy i kierownicy. 

- To ja będę pierwszym. Chcę mieć miecz i konia, takiego czarnego. Mama mi raz pokazywała. Kiedyś chciałem być marynarzem, ale wtedy 

nie można mieć zbroi, wiesz?

- W istocie, nie można- powiedział głucho mężczyzna wpatrując się z niedowierzeniem w dziecko. 

- Kim pan chciał być w dzisciństwie? - spytał swobodnie malec, nadal nie ruszając kawy. Filiżanka jego towarzysza była już prawie pusta. 

Mężczyzna znowu nie rozumiał pytania chłopca.

- Wysoko postawionym pracownikiem banku. To ważna pozycja, zawsze nim chciałem być- wyjaśnił, odzyskując trochę kontroli nad sobą 

i przybrał swój uprzejmy, nieco znudzony uśmiech. Chłopiec pomyślał, że dorośli często się tak uśmiechają. 

- To nudne. Bycie rycerzem jest ciekawe, możesz jeździć, gdzie chcesz i spać w zamku, wiesz?

- Nie możesz być rycerzem. Nikt nie może nim być! 

Po tych słowach chłopiec się lekko zasępił. Przecież marzył, żeby być rycerzem. 

- To taki niefortunny etap - kontynuował mężczyzna tonem wysoko postawionego urzędnika - to mija. Potem o tym zapomnisz i będziesz 

mógł być kimś ważnym. 

- Mija? - powtórzył cicho chłopiec wpatrując się w swoje drobne piąstki. Mężczyzna pokiwał z zadowoleniem głową. 

Nastąpiła cisza. Chłopiec nadal wpatrywał się w swoje malutkie dłonie, a mężczyzna wypił resztki kawy. 

- Wszystko zaczyna się od kawy. Najlepiej bez cukru i mleka, gorzkiej. Spróbuj.  

 Malec uniósł nieśmiało wzrok i sięgnął po malutką filiżankę. Ze zmarszczonym nosem upił łyk, a jego twarz wykrzywiła się.

- To jest niedobre! 

Mężczyzna nagle posmutniał. Nie wiedział dlaczego, ale w momencie, gdy chłopiec upił łyk płynu, poczuł się zawstydzony i winny. Powoli 

pokiwał głową. 

- Tak. To prawda.            Katarzyna Waleszczyk
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Te  oczy...
 Nie miałam pojęcia, jak długo biegliśmy. Adrenalina, 
którą czuliśmy, napędzała nas do granic możliwości. Całkowicie 
odrzuciłam myśl o tym, co będzie potem, liczyło się tylko tu 
i teraz, a jedyne, co sobie powtarzałam, to że muszę uciekać. Vicken 
dotrzymywał mi kroku, chociaż wiedziałam, że mógłby znacznie 
mnie wyprzedzić i znaleźć jakąś pomoc, co dałoby nam przewagę. 
Jednak mimo to dalej biegł tuż przy mnie, od czasu do czasu 
spoglądając w moją stronę. Jego obecność dodawała mi otuchy, 
sprawiała, że nie chciałam się poddać.

 Im bardziej oddalaliśmy się od zapuszczonej dzielnicy, 
tym krajobraz stawał się przyjaźniejszy. Coraz częściej spotykaliśmy 
odgrodzone domy jednorodzinne, stojące samotnie na polanach. Mimo, że mieliśmy szansę na pomoc u tych ludzi, chcieliśmy znaleźć się 
w bardziej ruchliwej okolicy i wtopić się w tłum.

 W końcu dotarliśmy do takiego miejsca, co dało nam więcej nadziei. Zaczęły pojawiać się auta, ruch coraz bardziej się wzmagał. 
Zwalnialiśmy tempo, aż w końcu stanęliśmy przy dużym dębie w pobliskim parku. Dopiero teraz zaczęłam odczuwać ogromne zmęczenie 
oraz pragnienie.

 - Potrzebujemy wody, ponieważ długo nie pociągniemy - powiedział chłopak, łapczywie chwytając powietrze.
Kiwnęłam głową na zgodę, bo nie dałam rady wydusić ani słowa przez suchość w gardle. Nagle przypomniało mi się, że przecież mam mały 
portfel w przedniej kieszeni a w nim wszystkie karty bankowe i jakieś drobne pieniądze. Dotknęłam jeansów i wyczułam, że przedmioty dalej 
tam są. Byliśmy uratowani. Ceniłam sobie oszczędzanie, więc na jednej karcie miałam całkiem pokaźną sumę. Wyjęłam portmonetkę 
i pokazałam ją Vickenowi. Chłopak przejrzał zawartość, uśmiechnął się i wskazał palcem coś w oddali. Był to sklep, którego wcześniej nie 
zauważyłam, a  okazał się być czymś, czego pragnęłam najbardziej. Podbiegliśmy tam i weszliśmy spokojnym już krokiem do środka. Vicken 
sprawnie znalazł wszystkie potrzebne rzeczy, za które udało mi się zapłacić gotówką. Wróciliśmy do pobliskiego parku i z ulgą usiedliśmy na 
ławce. Chłopak kupił kilka kanapek i butelek wody. Kanapki zniknęły bardzo szybko, tak samo jak woda. Czułam jakbym nie jadła i nie piła 
całą wieczność. Poczułam ogromną ulgę i zatraciłam się w marzeniu. Nie zauważyłam, że zaczęło się ściemniać, a przecież musieliśmy  znaleźć 
miejsce do spania. Wyruszyliśmy na poszukiwanie jakiegoś hotelu, który, jak się okazało, był tuż za rogiem. Nie wyglądał może na 
5-gwiazdkowy, ale dla nas był najlepszy. Szybko zapłaciłam za dwuosobowy pokój kartą, weszliśmy po schodach i udało nam się znaleźć pokój 
bez problemu.
– Idę pod prysznic, a ty pomyśl, co dalej - powiedziałam do chłopaka, a on posłał mi smutny uśmiech. Zobaczyłam, że w rogu łazienki stoi 
mała pralka, więc wrzuciłam tam swoje brudne ubrania. Miło było znów poczuć ciepłe krople wody na ciele. Pachnąca i owinięta w ręcznik 
wróciłam do wspólnego pokoju. Vicken szybko odwrócił zawstydzony wzrok i jak porażony piorunem uciekł do łazienki.
– Jak chcesz, możesz dorzucić swoje ubrania do prania! - krzyknęłam za nim.

 Usłyszałam, jak odkręca wodę, więc miałam chwilę czasu dla siebie. Myśli zaczęły krążyć po mojej głowie jak wcześniej, gdy byliśmy 
zamknięci w tym strasznym pomieszczeniu. Głowiłam się nad tym, co mamy robić dalej, bo 
nie chciałam uciekać przez całe życie. Najłatwiej byłoby pójść na policję, ale nie wiem, czy 
ktokolwiek uwierzyłby parze nastolatków opowiadających mało prawdopodobne w gruncie 
rzeczy historie. Ale to inna istotna sprawa zaprzątała mój umysł. Nagle usłyszałam otwierane 
drzwi i przez sekundę pomyślałam, że nas znaleźli. Na szczęście były to tylko drzwi od 
łazienki,  w których stał półnagi Vicken.
– Dobra Lea, teraz możemy porozmawiać o tym, jak to się stało, że jestem twoim bratem 
i o naszej dalszej ucieczce.
– Tak, myślę, że to dobry pomysł, ale może najpierw zamówimy jakąś pizze, ponieważ  
zapowiada się całkiem długi wieczór - powiedziałam z uśmiechem, starając się rozluźnić 
lekko atmosferę. I tak właśnie rozpoczął się nowy dział w naszym życiu.
Ciąg dalszy nastąpi...       Emilia Kozłowska

Litwa - ciekawostki
 Wilno, czyli stolica Litwy, położone jest nad Wilią i u ujścia Wilejki. Jest to ogromny ośrodek przemysłowy i kulturalny, największe 

skupisko Polonii na ziemi litewskiej znajduje się właśnie tam. Miasto przez długi czas swojej historii było wielonarodowe i wielokulturowe, do 

dziś pozostały tego ślady. Wilno posiada prawdopodobnie najwiekszą starówkę w Europie - 360 ha, czyli aż trzy razy więcej niż w Krakowie. 

Jedną z największych atrakcji turystycznych jest lot balonem nad miastem. Warto tu wspomnieć, że Litwa jest światowym liderem w lotach 

balonami na ogrzane powietrze. Co ciekawe, to Litwini wymyślili sposób otrzymania wódki ze zbóż. Można dodać, że posiadają jako jedyny 

kraj na świecie swój własny zapach. Pewnie się zdziwicie, ale nazywa się, uwaga… Zapach litewski. Jako pierwsi wprowadzili również zakaz 

sprzedawania napojów energetycznych osobom poniżej osiemnastego roku życia. Jeżeli chodzi o narodowy sport, to jest nim koszykówka.              

             Klaudia Żołnierzak
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Jak zrobić wielkanocne jajka z niespodzianką?Jak zrobić wielkanocne jajka z niespodzianką?
 Jajka z niespodzianką nie muszą kojarzyć się wyłącznie z Kinder Surprise. Możemy wykorzystać ten pomysł także na Wielkanoc. 

Poniżej opiszę w jaki sposób wykonać kolorowe pisanki, których zawartość zaskoczy każdego świątecznego gościa. Sprawią one również 

dużo radości najmłodszym domownikom. Nie zastanawiaj się więc dłużej. Przeczytaj instrukcję 

i zabierz się do dzieła.

Rzeczy, których potrzebujesz:

 12 jajek,

 małe cukierki, M&M'sy, czekoladki lub bakalie,

 barwniki spożywcze w płynie,

 nożyczki do paznokci,

 ostro zakończony nóż,            A tak wygląda rozpakowana niespodzianka.

 szpilka,

 małe papilotki (papierki do muffinek),

 klej nietoksyczny, najlepiej spożywczy,

 pojemniki do farbowania,

 rondel,

 biały ocet.

1. Najpierw musisz przygotować 12 wydmuszek. W tym celu ostrożnie przebij spód skorupki jajka szpilką. Teraz, używając szpiczastego noża, 

bardzo delikatnie powiększ otwór. Gdy będzie miał nie więcej, niż 0,5cm średnicy, przystąp do usuwania z jajka jego zawartości.

2. Włóż szpilkę do zrobionego wcześniej otworu i zamieszaj nią żółtko. Trzymając jajko otworem ku dołowi, poczekaj, aż cała jego zawartość 

wypłynie do miseczki. Następnie ostrożnie wypłucz wydmuszkę. Powtórz to samo dla pozostałych 11 jajek.

3. Ponieważ w pisankach będą znajdować się cukierki, należy wcześniej wysterylizować wydmuszki. Do rondelka wlej zimną wodę i dodaj 

łyżeczkę białego octu. Zanurz jajka w tej mieszance i doprowadź całość do wrzenia. Skręć ogień na mały i gotuj jajka w roztworze octu przez 

około 10 minut, zbierając pojawiającą się na powierzchni pianę. Następnie wyjmij wydmuszki, opłucz je pod strumieniem ciepłej wody, 

a później zanurz na chwilkę w naczyniu z zimną wodą. Wyjmij wydmuszki i odłóż do wysuszenia. Suche wydmuszki łatwiej się farbuje.

4. Wydmuszki muszą spoczywać płasko na podłożu, dlatego ich otwory trzeba odpowiednio wyciąć przy pomocy nożyczek do paznokci. 

Pamiętaj, że nożyczki muszą być wysterylizowane, a przy wycinaniu otworów należy zachować ostrożność, żeby nie połamać delikatnych 

skorupek.

5. Jajka należy farbować w nietoksycznym i niemetalowym naczyniu. Najlepiej jeśli to będzie ono wykonane ze szkła.

6. Żeby otrzymać piękny, intensywny kolor, farbujemy jajka pojedynczo. Pierwsze jajko włożone do barwionej wody powinno się w niej 

namaczać w sumie przez 10 minut (chyba, że na opakowaniu barwnika jest napisane inaczej). Po pierwszych 5 minutach należy obrócić jajko 

górą do dołu i moczyć przez kolejne 5 minut.

8.  Zafarbowane jajka należy wysuszyć. Najlepiej sprawdzą się patyczki do szaszłyków. Wyławiamy nimi kolejne wydmuszki i wbijamy patyk 

w styropianową gąbkę (ostrożnie, żeby jajko nie spadło). Można również suszyć wydmuszki na drucianej suszarce.

9. Teraz możemy przejść do napełniania skorupek. Przydadzą się do tego wszelkiego rodzaju draże, malutkie cukierki, czekoladki, rodzynki  

w czekoladzie, M&M'sy, bakalie. Wsypujemy je do ułożonych otworem do góry skorupek.

10. Do zabezpieczenia jajek-niespodzianek użyjemy mini papilotek do muffinek. Należy przyciąć je na odpowiednią wysokość (czyli skrócić 

o około połowę) i przykleić do jajek. Klej musi być oczywiście nietoksyczny, najlepiej spożywczy.

11. Możesz eksperymentować z różnymi wysokościami papilotek lub zrobić je z papieru samodzielnie.

12. Między skorupki a papilotki włóż malutkie karteczki z napisem Rozbij mnie. Zasugerują one gościom, jak należy się obchodzić 

z nietypowymi pisankami.         Katarzyna Radziszewska

 D z i e ń K o b i e t
Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono w kraju słynącym z kapitalizmu, w Stanach Zjednoczonych. 

Amerykanki zaczęły obchodzić swoje święto w 1909 roku, później ten zwyczaj przyszedł do Eur-
opy, początkowo do Austrii i Danii, później do Niemiec i Szwajcarii. W Polsce Dzień Kobiet zos-
tał zauważony dopiero po II wojnie, ponieważ pasował do socjalistycznej propagandy. 
W urzędach były życzenia i prezenty – rajstopy, mydełko albo kawa i obowiązkowo sym-
boliczny tulipan, którego odbiór każda pracownica musiała pokwitować.

 Dzień Kobiet – 8 marca świętowany jest w imię uczczenia ofiar krwawo stłumionego strajku 
robotnic. Kolejna interpretacja świętowania 8 marca łączy ten dzień z walką angielskich suf-

rażystek o prawa polityczne.

 Trzeba pamiętać nie tylko w tym jednym dniu, że mycie garów, sprzątanie i gotowanie to niekoniecznie 
ulubione czynności każdej kobiety, nie są one służącymi mężczyzn, a posiadanie żony nie jest jednoznaczne 

z posiadaniem niewolnika. Czy każda z nas oczekuje kwiatków, perfum i innego rodzaju prezentów 8 marca? Nieko-
niecznie, chociaż oczywiście jest to miły gest. Każda kobieta, czy jest feministką, czy kurą domową, czy normalną babką 
lubi przecież miłe podarki.

 W tym szczególnym dniu nie zapominajmy o swoich córkach, żonach, matkach czy teściowych. Mały podarunek czasami jest 
wielką rzeczą, nieważne, czy będzie to tradycyjnie piękna róża czy tulipan, liczy się gest, pamięć i spontaniczność.
           Katarzyna Radziszewska
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Wielkanocne słodkości
Babeczki 

wielkanocne 
Składniki na 8 babeczek:

• 110 g masła,
• 80 g drobnego cukru do 

wypieków,
• 110 g mąki pszennej,
• 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia,
• 2 duże jajka,
• 1 łyżeczka ekstraktu 

z wanilii,
• 100 g drobinek 

czekoladowych (chocolate chips) 
lub posiekanej czekolady 
mlecznej lub gorzkiej.

Wszystkie składniki powinny 
mieć temperaturę pokojową. 

Mąkę i proszek do pieczenia  należy przesiać i odstawić. W misie 
miksera utrzeć masło z cukrem na jasną, puszystą masę. Dodawać jajka, 
jedno po drugim, miksując je po każdym dodaniu. Dodać odłożone 
wcześniej suche składniki, ekstrakt z wanilii i wymieszać szpatułką do 
połączenia się elementów. Na końcu wmieszać drobinki czekoladowe. 
Blachę do muffinów wyłożyć papilotkami, ciasta nałożyć do 3/4 ich 
wysokości. Piec około 25 minut w temperaturze 170ºC lub do 
tzw. suchego patyczka. Wyjąć, wystudzić na kratce.

Maślane 
ciasteczka                                                                                       

Składniki:
 250g mąki pszennej,
 90g cukru pudru,
 1 żółtko,
 190g masła.

Składniki na ciasto kruche 
zagnieść na jednolitą masę 
(masło pokroić uprzednio na 
małe kawałki). Owinąć w folię 

spożywczą i wstawić do lodówki na ok. 1 godzinę. Schłodzone ciasto 
krótko zagnieść i rozwałkować na posypanym mąką blacie na grubość 
ok. 5 mm. Z ciasta wykrawać dowolne kształty foremką i układać je 
w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia (wychodzą 
3 blachy ciasteczek). Piec w nagrzanym piekarniku ok. 10 minut, jedną 
blachę po drugiej, w temperaturze 180°C (grzałka góra - dół), aż 
ciasteczka lekko się przyrumienią. Po upieczeniu pozostawić do 
ostygnięcia.                  

Babeczki 
bounty

Składniki na 6 babeczek:
• 60 g masła,
• 130 g drobnego cukru do 

wypieków,
• 1 duże jajko,
• pół szklanki wiórków 

kokosowych,
• 3/4 szklanki + 1 łyżka 

mąki pszennej tortowej,
• 2 łyżki skrobi ziemniaczanej,
• 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia,
• 50 ml mleka,
•  dodatkowe 2 łyżki mleka.
  Wszystkie składniki 
powinny być w temperaturze 
pokojowej. Mąkę pszenną, 
skrobię ziemniaczaną i proszek do pieczenia należy przesiać i odstawić. 
W misie miksera umieścić masło oraz cukier i utrzeć do powstania 
jasnej, puszystej masy maślanej. Dodać jajko i zmiksować do połączenia 
się elementów. Dosypać wiórki, zmiksować. Dołożyć przesiane suche 
składniki na zmianę z mlekiem, mieszając szpatułką tylko do 
połączenia.Foremki na małe babeczki posmarować masłem i oprószyć 
mąką pszenną lub zmielonymi migdałami lub kaszą manną. Przelać do 
nich ciasto (1cm od górnej granicy foremki), wyrównać. Piec 
w temperaturze 160ºC, bez termoobiegu, przez około 25 minut lub do 
tzw. suchego patyczka. Wyjąć, wystudzić.
             Kamila Nazarko

Wielkanocne słodkości

Zwyczaje i tradycje wielkanocne
  Wielkanoc to czas starych tradycji, które lubimy obchodzić niezależnie od wieku. Jedną z nich są 
palemki na szczęście.

  Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową, niegdyś nazywaną kwietną lub wierzbną. Palemki 
mogą składać się z różnych materiałów, są zazwyczaj ozdabiane kwiatami, ziołami, baziami 
i kolorowymi piórkami. Po poświęceniu palemki uderzało się nią lekko w głowę domowników, by 
zapewnić szczęście na cały rok.

 Świąteczne porządki robione są przed Wielkanocą nie tylko dla czystości, lecz też symbolicznie. 
Oznacza to pożegnanie zimy i przywitanie wiosny.

 W Wielką Sobotę święci się święconkę, czyli kosz, do którego wkładamy figurki baranka, różne 
mięsa, wędliny, chrzan, masło i jajka. Święconkę je się następnego dnia.

 Lany poniedziałek, czyli śmigus-dyngus, święto lejka jest zabawą, w której każdy brał udział choć 
raz w życiu. Zabawa polega oczywiście na polewaniu się wodą. Kiedyś przesądnie wierzono, że oblane 
wodą panny miały większą szansę na zamążpójście. 

        Laura Androsiuk


