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Rys. Kacper Rygałło, kl.1e 



słowo wstępne 

 

Serdecznie witajcie, Czytelnicy! 
 

     Jeszcze tylko niespełna trzy króciutkie tygodnie, a upragnione przez nas wszystkich wakacje przez dwa długie 
miesiące wyplenią z nas wszelaką pamięć o nauce, szkole i złych ocenach. W międzyczasie rzućmy okiem na prze-
krój przedwakacyjnej Cenzurki.  
     Tym razem o zagranie z nami w skojarzenia poprosiliśmy naszego ekstrawertycznego historyka - Pana Roberta 
Pieńkowskiego. Cenzurkowa redaktorka Agnieszka wzbogaciła gazetkę opisem wycieczki-nagrody do trzech im-
ponujących polskich miast, jakimi są Malbork, Toruń i Gdańsk. Zaś swym króciutkim felietonem na temat nazw  
i słów może skłoni co niektórych z nas do refleksji nad takimi - wydawałoby się - zgoła banalnymi rzeczami.  
     Z radością niesiemy wieści o wynikach konkursu translatorskiego, w którym nasze zdolne koleżanki i kole-
dzy zmagali się z wierszem Rainera Marii Rilkego. Do tego dowiemy się też co nieco na temat przebiegu wymiany 
w ramach projektu Comenius. Tym razem w Łyku Kultury wypowiedziała się dla nas Rosjanka - choć z nieco 
mniejsza werwą, z pewnością rozjaśni mroki, jakimi w naszych oczach pogrążona jest kultura rosyjska. Jak zwykle 
nie zabraknie też recenzji, prób poetyckich naszych uczniów oraz opowiadania - przekonajmy się, jak zakończy się 
wizyta w The Lake Shrine. 
     Mimo że wakacje lada chwila, dla niektórych pozostałe dwa tygodnie szkoły nie będą sielankowym odlicza-
niem, lecz zażartą walką o oceny końcoworoczne. Oceny, które dla wielu z nas będą wyznacznikiem klasy, w któ-
rej spędzi się rok szkolny 2013/2014.  
     Uczniom ciężko pracującym przez dziesięć miesięcy już życzymy wspaniałych wakacji, natomiast do całej resz-
ty - zaciskajcie zęby mocno i naprzód po świadectwo! 
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piszę, więc jestem 

 

Jakże ciekawe, nie wiadomo co 
 

     Jakże ciekawe bywa ludzkie na świat patrzenie, kiedy w jednej chwili coś cennego w nicość zamienia. Kiedy 
jeden gest i jedno słowo, może rozum bez opamiętania odmienić. 
     Jakże kruche ludzi słowa, przyrzeczenia, które jedna błaha sytuacja w perzynę obraca i z całą mocą swoją na 
opak znaczenia odczytuje.  
     Ileż w ludziach podłości, tak szeroko rozumianej, tak często wytykanej palcem przez owych podłych. Wady 
widzących, lecz nie swoje, bo przecież wszystko, co godności ludzkiej uwłacza, dzieje się poza ich rozumami, 
pulsami, wnętrznościami, krwawymi, ociekającymi bezwartościowym łajdactwem. (Wartościowe łajdactwa pozo-
stawiam odpowiedzialnym za mistyfikacje dobru lub złu służące – jednakże mają cel, za to więc chwała).  
     Oszczercy, zadufani w sobie, wielcy w swoich lustrach, dotykowych ekranach, czterdziestocalowych oknach na 
świat, które mówią samą prawdę i tylko prawdę.  
     Fałszerze, kłamcy topiący się w swojej próżności. Typy bez osobowości, rozumów, mózgów, głów. Papierowe 
zabawki w rękach swych panów – niedających im nic, otrzymujących w zamian „ludzi”. 
 

                                                                                                                                                       Filip Słowiński, kl.1f 

Rys. Kacper Rygałło, kl.1e 



gra w skojarzenia 
 

Pan Robert Pieńkowski  
- uzależniony od książek nauczyciel historii 

 

Jestem  
      Polakiem 
Moje dzieciństwo  
     Miło wspominam 
Szkoła nauczyła mnie  
     Wielu pożytecznych rzeczy 
Autorytetem dla mnie są 
     Kolejni papieże 
Utożsamiam się z 
     Polską, Śląskiem, Wrocławiem, także Europą. Sen-    
     tymentem darzę też Kresy południowo-wschodnie –  
     krainę moich rodziców i dziadków 
Lubię w sobie  
     Pozytywne cechy 
Zmieniłbym w szkole  
     Wyeliminowałbym np. coraz głupsze pomysły kolej- 
     nych „reformatorów” z MEN 
W życiu szukam  
     Spełnienia marzeń 
Wierzę w  
     Boga 
Uczeń idealny  
     Zdolny, grzeczny, pracowity i chętny do nauki 
W szkole irytuje mnie  
     Zbędna biurokracja 
Lubię kiedy uczeń 
     Jest kulturalny i przygotowany do lekcji 
Rozważny czy romantyczny?  
     Romantyczny, choć i rozwagi mi nie brakuje 
Wymarzona podróż 
     W osiemdziesiąt dni dookoła świata 
Prawdziwe szczęście  
     Ulubiona książka, a najlepiej cała biblioteka, od- 
     ludne miejsce na łonie przyrody, góry, dzika plaża  
     (z ciepłą wodą), wspaniały zabytek architektury, np.  
     Akropol i muzeum z wartościowymi zbiorami 
Dzieci  
     Mam czwórkę: Hanna, Bogumiła, Stanisław  
     i Kazimierz 
Perfekcyjny dzień 
     Kiedy uda się mi zrealizować wszystko, co zaplano-  
     wałem 
Nigdy nie zapomnę 
     Brutalności ZOMO w czasach PRL-u 
Kiedy jest mi źle  
     Chciałbym mieć koło siebie kogoś życzliwego 
Przyjaciele  
     Dobrze mieć 
Potrafię wybaczyć 
     Nieprzygotowanie do lekcji 
W szkole boję się 
     Nie boję się szkoły 
Praca 
     Najlepsza, gdy udaje się łączyć pracę przyjem-    
     ną z pożyteczną i zabezpieczającą nas  
    finansowo 

Kiedy potrzebuję adrenaliny  
      Przełączam telewizor na pu-   
      blicystykę stacji TVN24 (np.    
      „Szkło kontaktowe”) 
Jestem uzależniony od  
     Książek 
Rozśmieszają mnie  
     Programy satyryczne Jana Pietrzaka oraz „Posie-  
     dzenia rządu” Roberta Górskiego 
Wzruszają mnie  
     Miejsca i pamiątki po ludziach, którzy oddali swe    
     życie w obronie Ojczyzny (np. cmentarz Orląt  
     Lwowskich) oraz miejsca i przedmioty związane  
     z Wielką historią Polski (np. Zamek Królewski na  
    Wawelu) 
Moje śniadanie  
     Bladym świtem przed wyjściem do pracy kawa  
     z mlekiem, potem zazwyczaj kanapka 
Niebo w gębie czuję 
     Gdy zajadam się słodyczami Lindta.  
     A z dań obiadowych: ruskie pierogi 
Miejsce we Wrocławiu 
     Rynek, Ostrów Tumski, Ogród Japoński i okolice    
     pergoli  
Film, który mnie ostatnio zachwycił 
     „Cristiada”- jeden z najpiękniejszych i najwarto-   
     ściowszych filmów, jakie widziałem w życiu.  
Aktualnie czytam 
     Ostatnio T. Mierzwińskiego „Alfabet Seawolfa”,   
     K. Kalinowskiego „Gloryfikacja panującego i dyna- 
     stii w sztuce Śląska XVII i XVIII wieku” i „Moneta  
     w kulturze wieków średnich” R. Kiersnowskiego. 
     Z beletrystyki lubię powieści F. Forsyth'a 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój 
      „Niewygodna prawda” Tadka,  „Myśmy rebelian- 
     ci”  De Press, „Uprising” zespołu Sabaton. Cieka- 
     wie zapowiada się płyta „Panny Wyklęte”. Z klasy- 
     ki lubię piosenki Jacka Kaczmarskiego oraz Marka  
     Grechuty. W samochodzie słucham współczesnej  
     anglojęzycznej muzyki rozrywkowej.  
Gdybym nie robił tego, co robię 
     Byłbym zawodowym pilotem – to moje niespełnione  
     marzenie z dzieciństwa 
Najbardziej szalona rzecz w szkole 
     Czas dla wychowawcy tuż przed wystawieniem ocen  
     oraz cała biurokracja związana z tzw. klasyfikacją  
     oraz wypisywaniem świadectw 
Nigdy nie zrobiłbym 
     Wydaje mi się, że nie skoczyłbym na bungee 
Gdybym miał życzenie do złotej rybki 
     Prosiłbym o spełnienie kilku moich marzeń 
Ostatnie zdanie  
     Jeszcze nie powiedziałem 
 

Opracował : Aleksander Skiba, kl.2b



z życia szkoły 

 

Konkurs translatorski 
 

Jak co roku w maju odbył się w naszej szkole  
Konkurs Translatorski. Wzi ęło w nim udział 10 osób.  

Uczniowie mieli za zadanie przetłumaczyć  
wiersz Liebeslied von Rainera Marii Rilkego.  
Ogłoszenie wyników odbyło się 21.05.2013 r.  

Nagrody wręczyła p. dyrektor Małgorzata Iwankiewicz.  
Wszyscy uczestnicy wykazali się ciekawym, poetyckim 

podejściem do swojego przekładu. 
 

Wyniki na najlepszą interpretację wiersza: 
 

I miejsce     - Maria Szwaj  kl. 2 D 
II miejsce   - Kacper Rygałło  kl. 1 E 
III miejsce   - Karolina Chmielewska  kl. 1 A 
        - Aleksandra Sawczyszyn  kl. 1 A 

 

Pozostali uczestnicy konkursu:  Julia Bortnik – 2 E, 
Zuzanna Dobrzańska – 1 A, Karolina Kołodziej – 
2 D, Marcelina Kopeć – 2 E, Magdalena Woźniak 
– 1 A, Kamila Zatońska – 2 E. 

 

Rainer Maria Rilke 
Liebeslied 

Wie soll ich meine Seele halten, daß 
sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie 
hinheben über dich zu andern Dingen? 
Ach gerne möcht ich sie bei irgendwas 
Verlorenem im Dunkel unterbringen 

an einer fremden stillen Stelle, die 
nicht weiterschwingt, wenn deine Tiefen 

schwingen. 
Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, 
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, 

der aus zwei Saiten eine Stimme zieht. 
Auf welches Instrument sind wir gespannt? 
Und welcher Spieler hat uns in der Hand? 

O süßes Lied. 
 

I miejsce - Maria Szwaj  kl. 2 D 
                   
                  Pieśń miłosna 

Jak mam trzymać swoje ciało, 
by do Ciebie się nie rwało? 

Jak mam się unieść ponad pożądanie, 
kiedy lekarstwa nie mam na nie? 

Och! Tak bardzo bym chciał zaspokoić 
swe pragnienie, w ciemnym, cichym 

miejscu dać duszy ukojenie 
i pozostać tak w bezruchu 

słysząc pieśń Twą w sercu, w uchu. 
Pragnę pieścić Twoje struny, 
by nie wyrwać się z zadumy. 

Wszystko, co łączy mnie i Ciebie, 
mówi mi, że pasujemy do siebie. 

Twoje struny, moje ręce, 
czegóż można chcieć więcej? 
Jesteś w każdym instrumencie, 
wskaż mi drogę mój talencie. 

O słodka pieśń. 

 
 

II miejsce - Kacper Rygałło  kl. 1 E 
 

Piosenka o miłości 
Jak mam trzymać swoją duszę, 

aby nie poruszyć Twojej? 
Jak mam ją unieść nad Tobą ku innym sprawom? 

Ach, chętnie ulokowałbym ją gdzieś 
W zagubionym wśród ciemności, obcym,  

cichym miejscu, 
Które nie drży, gdy słychać twoje głębokie tony ... 

Ale wszystko co porusza, Ciebie i mnie, 
Złącza nas jak smyczek, 

Który w obie strony wydobywa dźwięk. 
Na jakim instrumencie jesteśmy naprężeni? 

I jaki muzyk trzyma nas w swej dłoni? 
O słodka piosenko. 

 
Organizatorzy:  

D. Milewska–Skotny i E.Kucharczyk 



Malbork zdobyty!  
Relacja z wycieczki-nagrody. 

W dniach od 10 do 12 kwietnia 2013 roku, 
odbyła się wycieczka–nagroda dla uczniów  

z najlepszymi wynikami w nauce i najwyższą 
frekwencją. Rankiem 10 kwietnia, 40 uczniów 
i 4 nauczycieli (Pan Dyrektor Roman Kowal-
czyk, Pan Robert Pieńkowski, Pani Margerita 
Niwelt i Pani Barbara Mikuczewska) wyru-

szyli w podróż na północ naszego kraju  
– do Malborka, Gdańska i Torunia. 

     Atrakcją pierwszego dnia był zamek w Malborku  – największa ceglana budowla w Europie.  Jego powstanie 
ściśle wiąże się z Zakonem Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego - znanym w Polsce jako Zakon 
Krzyżacki. Otoczeni średniowiecznymi wieżami uczniowie naszej szkoły, poznawali historię zabytkowej budowli  
i sekrety skrywane przez niezdobyte mury. Późnym wieczorem, już po zakwaterowaniu, ruszyli nad morze – które 
(ok. 30 m od ośrodka) powitało ich miarowym szumem i chlupotem niebieskich fal. 

     Drugi dzień, był pełen niezwykłości. Celem zwiedzania było jak 
najlepsze poznanie wspaniałego miasta, jakim jest Gdańsk. Rozpo-
częło się ono od Westerplatte, gdzie nad horyzontem króluje Po-
mnik Obrońców Wybrzeża. ,,Nigdy więcej wojny” głosi napis ku 
pamięci potomnych, ku naszej 
pamięci, byśmy nigdy nie dopu-
ścili do podobnej tragedii. 
Następnie zwiedzanie starówki: 
Złota Brama, Długi Targ, Dwór 
Artusa, Ratusz i Fontanna Neptu-
na. Władca mórz stoi dostojnie na 
podwyższeniu w środkowej czę-
ści Rynku. Nie ma osoby, która 
choć na chwilę nie zatrzymałaby 

się, by popatrzeć mu w oczy. Sama fontanna ma podkreślać związek miasta z 
morzem. Niesamowity klimat tego miejsca uzupełniały stragany z bursztynami 
różnych wielkości i kolorów, mieniące się złociście w promieniach słońca. Na-
stępnie Żuraw i Stocznia Gdańska – jedne z najbardziej znanych miejsc w Gdań-
sku. Na koniec, obejrzenie wystawy ,,Droga do wolności”, poświęcona czasom 
od 1956 do 1989 roku.  

     W dniu trzecim, który niestety zwiastował również ko-
niec wycieczki, uczniowie poznali Toruń – miasto z czer-
wonej cegły, miasto studentów, Mikołaja Kopernika i – 
oczywiście – pierników. Można powiedzieć, że pierniki  
i Kopernik, są tam nieodłącznym elementem krajobrazu.  
W tamtejszym Planetarium, uczniowie zobaczyli seans 
,,Makrokosmos”, który był wyświetlany przez specjalny 
rodzaj rzutnika na kopule budynku. Gwiazdy, planety prze-
suwały się po suficie w tańczącym korowodzie, a wykła-
dowca objaśniał uczniom tajemnice wszechświata. 
W mieście, zwiedzono także Dom Mikołaja Kopernika  
i Starówkę, a także niezliczone sklepy piernikowe, kuszące 
zapachem goździków i czekolady oraz niezliczonymi słod-
kościami stojącymi w witrynach.  

Po zjedzeniu obiadu, zaczęła  się podróż powrotna do domu i trzydniowa przygoda dobiegła końca.  
 

                                                                                                                               Agnieszka Billewicz,kl.1a 
                                                                                                                                Zdjęcia Marlena Kuriata                           
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poezja 

 

* * ** * ** * ** * *    
czemu się trudzisz, o dziecię? 
jeno Bóg twą duszę przeczyta 
jesteś tylko marnym pyłem 
na policzku Eos Czasu 
i choćbyś skrzydła wypiął 
twemu sercu woli brak 
stoisz nad przepaścią życia 
niczym chory ptak 
 

ku niebiosom nie unoś wzroku wszak 
gdzie Hyperion złocisty swój zatacza łuk 
głos twój przemówić nie będzie mógł 
gdy gładkość kości twych wypełni ból 
odbierze Żmij gorąc ludzkich serc 
zostawi jeno ciemność, 
ciemność ziemskich kul 
 

czarny anioł zyszczy gniew swój 
jego łzy ocalą mnie 
a na świecie jakim Ziemią zwiesz 
pozostanę ledwie ja 
oraz Przeznaczenie me 
 

w ciemności igram niczym zło 
na Ziemi z Przeznaczeniem mym 
ma Ono ręce, nogi dwie 
i dziewczęcy uśmiech Swój 
czy Samotność to? 
czy albo Cierpienie?... 
 

jego imię to Miłość 
po prostu większa niż to 
co zna ludzki ród. 
    

                                                                                                                    Soul StälkerSoul StälkerSoul StälkerSoul Stälker 

Gwiezdna miłośćGwiezdna miłośćGwiezdna miłośćGwiezdna miłość    
    

Nawet największe gwiezdne miłości nie przetrwają 
Jeśli się ziemi mocno nie trzymają.  
Jeśli wzajemnie się nie szanują 
I w wielkim tłumie nie odnajdują.  

Bo to nie miłość będzie, taką prawdę zdradzę, 
Lecz co z tym zrobić, już nie poradzę. 
Różne są sposoby, różne rządzą prawa, 
A wszystkie zrozumieć, ważna jest to sprawa.  

Energia nie ginie, miłość nie umiera, 
Lecz przebiegły czas wnet wszystko zabiera… 
 

AgnieszkaAgnieszkaAgnieszkaAgnieszka    
 

 
    
Okno duszyOkno duszyOkno duszyOkno duszy    
    

Otworzyłeś na świat okno mej duszy. 
Znalazłeś klucz do mego serca. 
Przebyłeś kilometry niezliczonych i zawiłych korytarzy moich myśli. 
Sprawiłeś, że każdego dnia na mojej twarzy pojawiał się promienny uśmiech. 
I teraz chcesz to wszystko rozgnieść w pył? Zapomnieć i zniszczyć? 
Ale pamiętaj raz stłuczonej szklanki już nie posklejasz… już nigdy nie będzie taka sama. 
 
Kłamałeś wiele razy a ja za każdym razem coraz bardziej się od Ciebie uzależniałam. 
Byłeś moim całym światem.  
Myślałam, że nareszcie odnalazłam w życiu szczęcie, że odkryłam złoty skarb leżący gdzieś w otchłani głębin oceanu.  
Niestety to było tylko niepotrzebne złudzenie. 
Niczym fatamorgana rozpłynąłeś się w powietrzu… 
Zostawiając mnie jedynie z przekonaniem, że miłość nie ma w życiu najmniejszego sensu. 
                                                                                                                                                                               IssIssIssIss    
 

Rys. Iss 
 



Jestem uległy, czyli cholera znowu upadłemJestem uległy, czyli cholera znowu upadłemJestem uległy, czyli cholera znowu upadłemJestem uległy, czyli cholera znowu upadłem 
 

Krew mi kapie z nosa, siedzę w kącie... moim kącie 
Cień mój już mieszka tam, nie rusza się na krok 
Nie mam siły, choć nigdy nie próbowałem 
Wszystko przychodziło z taką łatwością... 
Widać, każdy w końcu upada 
Nie poda nikt ręki, bo o rękę się boi 
Nie podaruje uśmiechu, bo strach nim miota 
Mędrcy Babilonu co grzechy rozdajecie  
jak prezenty 
co się stało z dniem dzisiejszym? 
Tylko mi się wydaje szary?  
Tylko mi szkarłat do twarzy? 
Mój cień się wstydzi swojego właściciela 
plecami do mnie siedzi, gęby nie otwiera 
Niech go szlag, słyszycie?! 
Niech się wstydzi jeśli chce!  
Nikt mu przecież nie zabroni... 
Tylko czemu mi łzy płyną po policzkach... 
Cholera, znowu upadłem - uśmiecham się przez łzy 
 

        Wariacje na temat zielonegoWariacje na temat zielonegoWariacje na temat zielonegoWariacje na temat zielonego 
 

Jadę tramwajem numer sześć 
Komu popadnie mówię cześć 

Biegnie dziewczyna  
w żółtym swetrze 

u mnie głośno niby w metrze 
Nagle dziewczyn jest już osiem 

Kurka wodna, jestem łosiem 
Patrzą na mnie jak na ćpuna 

A ja czujny niczym kuna 
Tak właściwie o czym piszę? 

Nie wiem, gdzieś na niebie wiszę 
Już pamiętam - o kokosach 

co się topią w miejskich fosach... 
To mój wierszyk był zjarany 

Teraz jestem zakochany! 
    

JuiceWolf96JuiceWolf96JuiceWolf96JuiceWolf96

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            JuiceWolf96’JuiceWolf96’JuiceWolf96’JuiceWolf96’    
    

 

mówimy po angielsku 

 

Comenius – Maths and Science for Better Understanding 
the World We Live in 

From 6th to 10th of May we participated in the meeting of Comenius Project. This time Italy was 
a host country and  we were invited by Istituto D'Istruzione Superiore Liceo Classico Statale 

"G. Leopardi”, which is in a beautiful seaside town – San Benedetto del Tronto. 
 

     On Monday morning we arrived in Rome. And 
there we had to wait for our bus to San Benedetto del 
Tronto. About 5 p.m. we reached the hotel. We were 
tired so we decided to take some rest . In the evening 
we went for a walk to “Lungomare” – the street along 
the seaside and then we had supper. While walking 
along Lungomare we met our Comenius friends. 
What a surprise! It was so good to see good them 
again! We were overwhelmed with joy!  
On Tuesday we did sightseeing of two picturesque 
towns, Ascoli Piceno and Offida. In Ascoli Piceno 

we could see Cattedrale Sant ‘Emilio’, Battistero, 
Piazza del Popolo, Chiesa di San Francesco and the 
museum. Next we went to chemical- enological lab at 
Insituto Agrario ‘Ulpiani’ where we could listen to 
the lecture on wine manufacturing process and a brief 
history of the towns around Ascoli Piceno. After that 
we could taste original Italian cuisine (some kinds of 
meat and cheese, two types of lasagna, olives in the 
dough, special roast with potatoes and strawberry 
dessert).  

Rys. Natalia Łaskarzewska, kl.2c 
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     After we had tried all these delicacies we went to 
Offida. There were a lot of monuments: Mura castel-
lane (town walls), Palazzo Comunale and the Church 
of Santa Maria della Rocca. One of the most impres-
sive arts and crafts  in Offida is the tradition of mak-
ing the pillow lace. It is a which has been passed on 
from generation to generation, from mother to daugh-
ter since 15th century up till now. The craftsmanship 
of making the pillow lace is based on manual skills, 
artistic gift and accuracy  in interlacing the threads. 
I had an opportunity to learn  this and I can say that 
I had been successful just after three attempts but for 
sure I wasn’t as fast as the woman who taught me  
how to do it. 

     On Wednesday we visited the school of our Italian 
partners. We could see and try Geogebra (a computer 
program for creating  geometry constructions).  After 
that teachers had a special meeting, and at the same 
time students had  integration activities. When teach-
ers came back, the Math competition started. Exer-
cises were at different levels of difficulty. I was in the 
team with Ömer (Turkey), Jesús (Spain), Cristiano 
(Italy) and Océane (Guadeloupe/France) … and we 
won! We got gold medals. 
     Next event which took place  
on Wednesday  was Science 
Fair. Each partner school carried 
out a scientific experiment. We 
presented an experiment about 
finding a starch in food. Of all 
the experiments I really liked 
Turkish research  -  the way the 
sound can paint and Italian expe-
riment  - about microwaves. 
Late evening everybody was 

invited to ‘Comenius Dinner’ in the exclusive restau-
rant. There I could try seafood. I must confess  that it 
was a difficult experience for me as  I have never 
eaten seafood before. My Italian friends had a lot of 
fun  explaining to  me ‘how to eat a shrimp’ but when 
I managed to eat it I was proud of myself! 
     On Thursday we went to Saltara to visit the inter-
active Science Museum known as “Museo del Bali”. 
It’s one of the most amazing museums which I’ve 
ever seen! You can make science and math experi-
ments by yourself. It’s similar to Museum of Koper-
nik in Warsaw. We also went to planetarium and to 
a special science lecture, also dealing with experi-
ments. After arrival at San Benedetto del Tronto, we 
and  our teachers had a stroll to a harbour, pier and 
city centre. 
     The last day of the meeting was the time of cultur-
al  events . We went to Grottamare, where each part-
ner of the Comenius project  had to make a show 
connected with the culture of the country they came 
from. Polish team presented first. I recited a poem 
“Coś ty Atenom zrobił Sokratesie” written be Cy-
prian Kamil Norwid, and I sang “Ostatni Mazur”. 
Next Karolina sang "Zostań razem ze mną" compo-
sed by Cree and Dżem’s “Wehikuł czasu”. After our 
performance  we asked some volunteers to read some 
Polish tongue twisters.  
     In my opinion the best show was prepared by girls 
from Guadeloupe. They danced and sang. 
As soon as all presentations were over it was the time 
for lunch and farewell. It was really sad but some 
partners had to leave next day, so we could go for 
a walk and dinner with Guadeloupe team. 
     On Saturday morning we left  sunny San Benedet-
to del Tronto and spent 25, 5 hours on the bus. It was 
exhausting  but we could see Rimini, Bologna, amaz-

ing  Alps and Berlin.  
     Poland welcomed us with 
cold and rainy weather. We 
were happy that we reached 
home but at the same time we 
miss San Benedetto del Tron-
to so much! 
  
      Aleksandra Wrona,  kl.2a 



Fot. na lic. CC; Flickr.com/by _Zeta 

  

 

          Odcinek 3 – Rosja    
 

Rassija, Rassija... dla rzesz Polaków, zwłaszcza starszego pokolenia, zniena-
widzony i godny pogardy kraj oraz ludzie. Dla tych, którzy nie odczuli na 

sobie zbrodniczego piętna ZSRR aż tak dosadnie - bratni słowiański naród, 
zamiłowany w biesiadach i dobrym alkoholu. Tak chyba najzwięźlej można 
opisać Rosję, czyli państwo, o którym opowie nam Sveta, dumna i dobrze  

nastawiona do Polski Rosjanka z okolic Moskwy. 
 

 
Ja: Jak ogólnie czujesz się jako Rosjanka? Jesteś 
dumna z racji swojej narodowości, zawstydzona czy 
może jest ci to kompletnie obojętne? 
Sveta: Oczywiście jestem dumna z bycia Rosjan-
ką, bo to moja ojczyzna. Jestem też dumna z hi-
storii, chociaż jestem w mniejszości, ponieważ 
wielu Rosjan w ogóle nie docenia swojego kraju. 
Zresztą nie jest łatwo być Rosjaninem, zwłaszcza 
w dzisiejszych czasach. Wiele młodzieży chciałoby 
wyjechać do Anglii, Ameryki, ponieważ w ich 
mniemaniu jest tam "lepiej". No, ale przecież sa-
mi tam nie byli. A jeśli chodzi o mnie, to nie chcia-
łabym całe życie mieszkać w Rosji, lecz nie dlate-
go, że nie podoba mi się tu. Nie, po prostu chciała-
bym zwiedzić trochę świata, nienawidzę monoto-
nii... ale to już inna historia. 
Ja: Opowiedz coś o historii Rosji, jak się z nią czu-
jesz? Czy, gdy słyszysz, o jakichś wielkich czynach 
historycznych, przepełnia cię ciepło w sercu, duma? 

Sveta: 
Wielkich 
czynach? 
Tak, było 
ich wiele; 
wystarczy 
wymienić 
chociażby 
drugą 
wojnę 
światową, 
lot w ko-
smos  

                  i wiele innych. 
Ale najważniejsi w historii są ludzie - kiedyś byli 
całkiem inni. Dzisiaj dzieci nawet nie wiedzą, kie-
dy druga wojna światowa się rozpoczęła, a dla nas 
to świętość. 
Ja: Masz na myśli całkowity początek wojny, czy 
atak nazistowskich Niemiec na ZSRR? 
Sveta: Oczywiście atak Niemiec. Poza tym, Rosja 
boryka się z innymi problemami, jak nadmierne 
picie i palenie, ale to akurat jest obecne na całym 
świecie. Chociaż... "ruska wódka" nie cieszy się 
najlepszą opinią. 
Ja: Jak wygląda wpływ Zachodu na Rosję? Jest on 

wyraźny, czy też Rosja chroni się od tego? 
Sveta: Właściwie to mało jest już w Rosji zarówno 
prawdziwych Rosjan, jak i prawdziwie rosyjskich 
rzeczy. W telewizji oglądamy amerykańskie filmy, 
w lodówkach trzymamy niemieckie jedzenie. Dzi-
siaj kupiłam polskie jabłka. Choć ironicznie, dwa-
dzieścia lat temu praktycznie nie było w Rosji 
takiego słowa jak "import".  
Ja: A środowisko? Rosja w końcu słynie ze swojej 
"niezwykle gościnnej" pogody. 
Sveta: A tak, rosyjska pogoda nie podoba się na-
wet mnie samej. W centralnym rejonie to jeszcze, 
szkoda jednak mówić o Sybirze oraz Władywo-
stoku. Współczuję ludziom, którzy tam mieszkają! 
Nie wiem jak jest w Polsce, ale w styczniu -20 
stopni, w samej Moskwie, to norma. 
Ja: Dobra, chyba teraz czas na najważniejsze pytanie 
- jak Rosjanie postrzegają Polaków? 
Sveta: Hmm... osobiście nie znam nikogo z Polski, 
oczywiście poza tobą, niczego też w sumie nie 
wiem o tym kraju.  A jeśli chodzi o takie bardziej 
ogólne skojarzenia, to w pierwszej kolejności 
przychodzi mi na myśl film Pianista" z Adrienem 
Brodym (uśmiech). Ale poza tym naprawdę mało 
mówi się o Polsce, Polakach. Nie ma tu żadnych 
stereotypów. Pamiętam, że jakiś czas temu w tele- 
wizji była awantura o pomnik Hitlera w Warsza-
wie (chichot). Dzisiejsi Rosjanie niewiele wiedzą  
o Polakach. Moja mama kojarzy Barbarę Brylską 
z filmu „Ironia losu”, Adama Mickiewicza oraz 
niezliczoną ilość wojen, jaką Polacy prowadzili  
z Rosją. 
Ja: A co ze sprawą smoleńską? Dużo się o tym mówi 
w Rosji, czy nie za wiele o tym słychać? 
Sveta: To ta sprawa z tym, jak rozbił się samolot  
z prezydentem na pokładzie? Nie, ludzie ogólnie  
o tym nie mówią. Jakiś czas temu coś było, obec-
nie - myślę, że nie, nic nie słyszę o katastrofie smo-
leńskiej. Nawet gdy było o tym głośno, cały szum 
medialny trwał ledwie parę dni. Rząd bardziej 
interesują sprawy w Briańsku i na Kamczatce. 
Zazwyczaj ważniejsze wydarzenia, jak nowy pre-
zydent Francji albo nowy papież, są rozgłaszane 
właśnie przez parę dni.  
 

                      Aleksander „Polishchuk” Skiba, kl. 2b 



 
     W dniach 8-15 maja 2013 r. po raz dziesiąty obchodziliśmy Tydzień Bibliotek - 
program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli bibliotek 
w poprawie jakości życia, edukacji oraz zainteresowania książką szerokich kręgów 
społeczeństwa. Tegoroczne hasło święta to  
                            Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych.  
Dzisiaj biblioteka staje się bowiem miejscem realizacji pomysłów na promowanie 
literatury i zachęcanie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wy-
kształcenie, wiek czy światopogląd, ale także  miejscem inspiracji oraz rozwijania 
talentów.    
     Z tej okazji w bibliotece prezentujemy wystawę rysunków naszych kreatywnych 
uczniów, których prace możecie również oglądać w każdej Cenzurce.  
 

 

recenzja filmu 

 

Piętno. Reż. Takashi Miike. Prod. USA, 2005. 
 

     Są ludzie, którzy kochają horrory. Są ludzie, dla których dobry horror to coś 
naprawdę wielkiego, niekoniecznie przerażającego do najdalszych zakamarków 
duszy, ale po prostu interesującego i dającego trochę do myślenia. Przeciwnicy 
tego gatunku filmowego uważają, że są to bezmózgie, kompletnie pozbawione 
większego sensu i potencjału filmy dla znudzonych życiem dzieciaków. Niestety, 
w przypadku całkiem sporej ilości straszydeł kinowych, ten stereotyp jest praw-
dziwy. Ale nie w stosunku do tego, co pewnej piątkowej nocy w cyklu Mistrzo-
wie horroru miałem zaszczyt obejrzeć, bowiem japoński pół-thriller, pół-horror 
zatytułowany Piętno absolutnie od tegoż pozoru odbiega i nadaje kinu dla doro-
słych kompletnie nowego wymiaru. 
     Przełom XVIII i XIX wieku. Akcja zaczyna się w nocy, na niewielkiej barce 
przepełnionej kilkoma zamożnymi oraz mniej zamożnymi mężczyznami. W wo-
dzie dostrzeżone zostaje martwe ciało ciężarnej kobiety, zdające się przyciągać 
uwagę głównego bohatera, amerykańskiego dziennikarza Christophera. W chwilę 
potem wątek przenosi się do burdelu na tajemniczej orientalnej wyspie, gdzie 
przybysz ma zamiar odnaleźć Komomo, swoją miłość z przeszłości, której przy-
rzekł niegdyś wyciągnąć ją stamtąd, celem zaczęcia nowego życia w Amery-

ce. Mężczyzna nie odnajduje swojej ukochanej, zamiast tego jednak spędza bezsenną i wegetariańską noc z tajem-
niczą, okaleczoną na twarzy prostytutką, która opowiada mu o sobie, swojej historii oraz horrorze, jaki spotkał jego 
kobietę w domu publicznym. Ilustrowana obrazami sprzed lat opowieść niepokojącej dziewczyny, wypeł- 
niona po brzegi rozdzierającą nerwy groteską i niewyobrażalnym złem, naprawdę potrafi wpłynąć na wyobraźnię 
widza – tym bardziej, że w filmie brakuje jakichkolwiek fantastycznych elementów. Gdy opowieść ladacznicy 
dobiega końca, Christopher – pełen podejrzeń co do prawdziwości opowiedzianych wydarzeń – nalega na powie-
dzenie mu właściwej prawdy. W odpowiedzi pokaleczona kobieta wyjawia nowe fakty, jeden po drugim, wysta-
wiając wreszcie na światło dziennie jeden makabryczny sekret… 
     Rzeczą zasługującą w Piętnie na wielką uwagę, poza genialną grą aktorską oraz dogłębnie przejmującymi uję-
ciami, jest fakt, iż cała makabra przedstawionych wydarzeń nie zawiera żadnych elementów fantastycznych. Sam 
w to nie mogłem co prawda uwierzyć, lecz wszystko, co zostało na ekranie przedstawione, jedynie poza spora-
dycznymi omamami bohatera, jest jak najbardziej wytłumaczalne naukowo i występujące w przyrodzie. Naprawdę 
rzadko się zdarza w filmie, aby coś, co tak bardzo napełnia widza niepokojem, było jednocześnie rzeczywiste. 
Piętno nie jest jakąś bajką o duchach, wilkołakach i wynaturzeniach. Jest to wybitnie dobrze wykreowana opo-
wieść o złu w najczystszej postaci, żyjącym w ludzkich sercach. Film przesyła za pomocą swoich dramatycznych 
scen ten rodzaj horroru i niepokoju, który pozostaje w człowieku na dłużej, skłania go do zastanowień oraz pozo-
stawia w sercu pewien nieuchwytny, dojmujący niepokój, jakiego nie posiadał żaden film w moim życiu. 
 

Aleksander Skiba, kl.2b 
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http://tatawtarapatach.com/nowe-slowa-w-mowie-przedszkolaka/ 

recenzja książki 

 

Anderson J. W.: Spotkanie z Aniołem. Prawdziwe historie. Kraków : Wydawnictwo Wam, 2007. 
 

     Czy wierzycie w istnienie Aniołów Stróżów? Jeśli nie, to na pewno pozycją godną 
polecenia jest książka J.W. Andersona pt.: ”Spotkanie z Aniołem”. Jest to zbiór ponad 
30 niezwykłych historii ludzi z każdego miejsca na świecie, którzy opowiadają o inge-
rencji tych właśnie istot nadprzyrodzonych w swoje życie. Zaskakujące jest to, że po-
mimo odmiennych wyznań religijnych i różnic kulturowych ludzi opisujących te wyda-
rzenia, pojawiają się pokrywające ze sobą szczegóły, co do wyglądu, jak i zachowania 
aniołów. 
     Zamach na World Trade Center, wypadki drogowe, tajemnicze zaginięcia ludzi  
i cudownie odnalezieni krewni, to są tylko przykłady zdarzeń, w których brały udział 
Anioły. Szczególnie zapadła mi w pamięć historia  pewnej kobiety pracującej w jed-
nym z wieżowców  WTC. W dniu zamachu na ten budynek, niczego niepodejrzewająca 
bohaterka jak zwykle wjechała na 30.  piętro, aby nie spóźnić się do pracy. Nagle usły-
szała alarm i zarządzenie o ewakuacji. Razem ze swoimi koleżankami udała się do 
przejść ewakuacyjnych, ale okazało się, że zostały zniszczone przez eksplozję. Zostały więc tylko schody ewaku-
acyjne. Gdy była już na przedostatnim piętrze, usłyszała ogromny wybuch i siła eksplozji zmiotła ją z nóg , pozo-
stawiając na prawie 12 godzin przywaloną gruzem. Zaczęła się więc modlić do swojego anioła stróża. Kilka minut 
potem pojawił się pewien mężczyzna podający się za strażaka znającego jej imię, choć wcześniej nie powiedziała 
jak ma na imię. Ponieważ kobieta była przygnieciona odłamkami ściany, nie mogła zobaczyć tego człowieka, mo-
gła go tylko usłyszeć. Utrzymywał on, że jest strażakiem i już wezwał pomoc do miejsca, w którym się znajduje. 
Powiedział  jej też, że zostanie z nią do momentu przyjazdu posiłków. Tak się też stało, jednak potem nie mogła 
odnaleźć tego mężczyzny, gdy chciała mu podziękować na okazaną jej pomoc.  
     Polecam tę książkę wszystkim tym, którzy jeszcze nie odnaleźli sposobu na komunikowanie się ze swoim Anio-
łem Stróżem. Książka jest dostępna w bibliotece szkolnej.  
                                                                                                                                                                       Justyna 

 

felieton 

 

Słowa 
 

Kilka słów o słowach i ich znaczeniu. Bo czymże jest 
słowo i jak się ma do niego jego znaczenie? Czy nazwa 

(tj. odpowiednie słowo) warunkuje znaczenie, a co z nim 
idzie - funkcje i cechy określanego przedmiotu? 

 

     Bo jakbyśmy się czuli pijąc z filiżanki zwanej widelcem? Czy 
herbata nazywana solą smakowałaby inaczej? (,,Mamo, nalejesz 
mi trochę soli do widelca?”). Czy stół, nazywany krzesłem stra-
ciłby coś na swojej stołowatości? (,,Córuś, nakryj do krzesła.”). 
Czyż nazwy nie są tylko umowne, lecz przy tym - warunkujące?  
Nic nie byłoby takie samo, gdyby nazywało się inaczej.  
     Dobrze widać tę zależność przy imionach. Czasem trudno sobie wyobrazić najlepsza przyjaciółkę, która z do-
brze znanej nam Kaśki stałaby się na przykład Zosią. Imię to do niej jakoś nie pasuje. Trzeba przyznać, że istotne 
jest tu przyzwyczajenie, nawyk, lecz czy ta nasza Kaśka, nazywając się od dziecka Zosią, nie byłaby wtedy inną 
osobą? 
     Kto wie? Może dobrze nam znana szafa, gdybyśmy nazywali ją od zawsze łóżkiem, nie służyłaby do przecho-
wywania ubrań, lecz do spania? Powiecie, że to niemożliwe, w końcu, byłoby niewygodnie! Ale słowa mają moc 
zmieniania rzeczywistości, widać to dobrze w literaturze: bo czymże innym są czary, jak nie naginaniem rzeczywi-
stości do woli człowieka za pomocą słów? 
     Patrząc z innej strony, jak dobrze, że jest coś tak pewnego w życiu. Stół będący stołem, krzesło, które służy do 
siedzenia, są jednymi z nielicznych, niezmiennych elementów naszej rzeczywistości.  
                                                                  Ale pomyślcie tylko: co by było, gdyby tak nie było…?  
 

                                                                                                                                                               Yennefer 
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Rys. Aleksander Skiba, kl. 2b 

opowiadanie 

The Lake Shrine 
Rozdział 2. Lake Shrine Interior 

 
     Drzwi rozsunęły się i dziewczyny znalazły się  
w przestronnym, dobrze oświetlonym wnętrzu, lecz  
z dominacją ciemnych, bardziej surowych barw niż 
dotychczas. Wszystko wydawało się tutaj być jakby  
o kilka odcieni surowsze, choć może 
było to tylko wrażenie spowodowane 
oświetleniem. W zasadzie niczego nie 
można było być do końca pewnym po 
tym miejscu i młodsza zaczynała mo-
mentami wątpić w ogóle, czy samo to 
oświetlenie aby na pewno jest prawdzi-
we, a nie jedynie rezultatem jakiegoś 
omamu albo sztuczki. Starsza chwilę 
lustrowała wzrokiem pokój, jakby go 
nie pamiętała, lecz było absolutnie pew-
nym, że prawda jest inna. Pocią- 
gnęła za niewielką dźwigienkę za któ-
rymś z kwiatów rosnących na podwyż-
szonych kwadratowych wgłębieniach w 
białym kamieniu. Jedna ze ścian rozsu-
nęła się z ponurym jazgotem, otwierając 
wejście do kolejnego pomieszczenia. 
     Obie znalazły się teraz w mniejszej sali, 
obłożonej szaroburymi kamieniami. Na całej szerokości 
długiej ściany widniała narysowana ołówkami ilustracja 
jak  
z podręcznika do anatomii. Przedstawiała stojące prosto 
obok siebie kobiety w różnym wieku, ubrane jedynie  
w bieliznę. Pierwsza po lewej była mniej więcej w wie-
ku pokwitania; przypominała dziewczynce ją samą. 
Obok stała dorosła, młoda kobieta; cała reszta była dość 
podobna do niej. Przybyszka patrzyła na to, niewiele 
rozumiejąc. 
– One wszystkie są tak samo piękne – powiedziała Go-
spodyni. – Zarówno ona – wskazała rysunek kobiety  
o malutkich piersiach, ledwie mieszczących się w stani-
ku – jak i ona – skierowała dłoń na kobietę o wydatnych 
piersiach – są tak samo przepiękne. Te wszystkie kobie-
ty obdarzone zostały wielką urodą. 
Dziewczynka przyglądała się uważnie kobietom na 
obrazkach. 
– Nieważne, jaki masz nos – dłoń dziewczyny wskazała 
kolejno kobietę o prostym orlim, chudym, szerokim  
i całkiem małym nosku – wzrost, kolor oczu, włosów – 
mówiąc to, wskazywała kolejne ilustracje kobiet o róż-
nych cechach budowy ciała. – Nie każdy mężczyzna 
zobaczy twoje piękno. Ale również nie każdemu męż-
czyźnie podobają się wysokie dziewczyny z wydatnym 
biustem i doskonale płaskim brzuchem. Nie musisz być 
Azjatką ani Murzynką, blondynką, niebieskooką, brą-
zowooką, kociooką... – pomachała głową. - Choćby nie 
wiem, co się działo i jak wielu chłopców śmiałoby się  
z twojego wyglądu, ty nie uginaj się. Bo na każdą ko-
bietę czeka mężczyzna, który prawdziwe piękno dojrzy 
tylko w niej jedynej. Wszystko inne, co będą mówili ci 
nieżyczliwi ludzie, będzie próbowało zwieść cię do zła. 

   
 
Starsza lekko chwyciła młodszą za ramiona.  
– Duże piersi podobają się mężczyznom z powodu po-
żądania, jakie rozbudzają w nich. Nie myl tego z miło-

ścią. 
     Za pomocą schodów w podłodze zeszły do 
bardziej ponurego, ale wciąż dobrze ilumi-
nowanego pomieszczenia. Przez jego środek, 
do pliku małych kartek na blacie, prowadził 
granatowy dywan z gęstymi falbanami. Pode-
szły do niego. 
– To wszystkie twoje sprawdziany  
i kartkówki ze szkoły. 
  Mała spojrzała na papierki. Pokryte subtel-
nym pismem ręcznym prace były w większo-
ści opatrzone ocenami niedostatecznymi, 
choć było też kilka piątek. 
– Naukowiec Albert Einstein, zanim stał się 
naukowcem – mówiła starsza – miał z mate-
matyki, z której idzie ci najgorzej, w wię- 
kszości jedynki. Gdyby oceny w szkole znie-
chęciły go do tego, czym lubił się zajmować, 

człowiek nie poleciałby nigdy w kosmos! Żad-
ne oceny nie definiują, jaka jesteś – Gospodyni spojrza-
ła małej głęboko w oczy. – Żadne oceny nie powiedzą, 
czy jesteś mądra, czy głupia. I nigdy nie wierz tym, 
którzy mówią inaczej! 
     Dziewczyny przeszły do kolejnej komnaty. Było tu 
ciemno, panował półmrok, a udekorowanie pomiesz-
czenia tworzyło z lekka mroczny klimat. Na oświetlo-
nym piedestale pośrodku czterech kolumn leżała mała, 
pleciona laleczka przebita cienkim nożem. Młodsza, aż 
się wzdrygnęła na ten widok. Szczególnie w kontraście 
do tego, co do tej pory widziała, ten pokój wydawał się 
jej wręcz straszny. Drżącym wzrokiem spojrzała na 
starszą. Nie odpowiedziała, tylko zachęciła gestem 
dłoni i po chwili obie przyglądały się z bliska grote-
skowej laleczce.  
– Niezależnie jak nisko upadasz, jak bardzo się zata-
czasz... – dotknęła końca ostrza. – Dotknij. Śmiało, 
dotknij. 
Mała nieśmiało położyła palec na krańcu noża. Nie 
zabolało, ale w jednej chwili przeszył ją straszny, mro-
żący krew w żyłach lęk. Zaszczękała zębami, błyska-
wicznie cofając dłoń. 
– Tak strasznie właśnie smakuje rezygnacja. Rezygna-
cja z marzeń, z walki o lepsze jutro, z życia. Jesteś doj-
rzała, choć niedoświadczona i jeszcze wiele przed tobą 
zwątpienia. Ale pamiętaj – nigdy się nie poddawaj – 
położyła jej dłoń na tyle głowy. 
     Odprowadzając laleczkę wzrokiem skierowały się do 
kolejnego pomieszczenia. Było tu już jaśniej i przyjem-
niej, przy ścianach znajdowały się szeregi kwiatonów,  
z których spływały wręcz pokryte pękami pnącza. Zro-
zumiała, że kontrast poprzedniego pokoju z tym oraz 
innymi służył podkreśleniu wagi tego, co tam ujrzała. 
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Większość poruszanych przez Gospodynię Sanktuarium 
problemów nie dotyczyło jej, ale to, co ujrzała w ostat-
nim z pokojów było szczególnie dotkliwe i przygnębia-
jące. Nigdy co prawda nie miała myśli samobójczych, 
czasem tylko rozmyślała o śmierci. W życiu ten temat 
nie był jej tak bliski i tak namacalny jak w chwili, gdy 
dotknęła ostrza. Weszły po bardzo długich marmuro-
wych schodach na oświetlony parkiet pokryty czymś  
w rodzaju tafli mlecznego szkła. I wtem ukazały się 
przed nimi przeolbrzymie wrota przyozdabiane wielki-
mi diamentami, szafirami i całymi kaskadami innych 
kamieni szlachetnych. Harmonijne maźnięcia, esy-
floresy oraz rytualne znaki pokrywały dwa skrzydła 
śnieżnobiałych wrót niemal zewsząd. Nawet najmniej 
rozgarnięty człowiek na świecie nie miałby choćby 
cienia wątpliwości, że znajduje się tu coś nad wyraz 
ważnego. Starsza wolnym krokiem podeszła do wrót i 
otworzyła je bez trudu. Dziewczyny przeszły pod 
ogromną złotą framugą okalającą drzwi i rozciągnął się 
przed nimi ponowny widok na całą okolicę Sanktu-
arium Jeziora od strony północnej. Starsza zaprowadziła 
ją na jeszcze jedno wzniesienie, niewielki kwadratowy 
placyk z małą balustradą, skąd można było wzrokiem 
ogarnąć całą posiadłość i wszystkie tereny wokół obiek-
tu. Stąd dopiero młodsza ujrzała, jak wspaniałe było to 
miejsce; na tafli wody widniały złociste refleksy słońca, 
gdzieś w oddali jezioro łączyło się wodospadem z gór-
skim strumieniem. Chmury zakrywały odległy o wiele 
kilometrów las i zamykały jedną ze stron łańcucha gór-
skiego. Był to prawdopodobnie najpiękniejszy widok, 
jaki mógł w ogóle istnieć, lecz było w nim coś, co na-
pawało młodszą grozą. 
– Pięknie, czyż nie? – spytała retorycznie Gospodyni – 
Cóż jednak może wykreować widok taki piękny, jak nie 
wyobraźnia człowieka niepokalanego pychą, lenistwem 
czy gniewem? To, co dane ci jest zobaczyć, to owoc 
trzech największych cnót w życiu człowieka: czystości, 
miłości i pracowitości. Nic więcej nie trzeba ci w życiu 
poza tymi trzema rzeczami. Nie możesz kochać, gdy 
twoje sumienie zagłusza płacz za utratą czystego serca; 
nie możesz pracować, gdy rezultaty twojej pracy nie idą 
na czyjeś dobro; nie możesz zachować czystości serca, 
gdy twe uczynki przepełnia lenistwo. Trzy diamenty, 
trzy cnoty. To wszystko – dziewczyna zatoczyła szeroki 
łuk nad całym krajobrazem – to te trzy elementy upo-
rządkowane w jedną całość. Naturalna personifikacja 
tego, co najpiękniejsze w ludzkiej duszy, tego co każdy 
tak bardzo pragnie, a nie potrafi osiągnąć przez swoje 
cierniste serce. Niechaj twoja droga doprowadzi nas 
kiedyś do ponownego spotkania. Będę tutaj na ciebie 
czekała. Zawsze – powiedziała i nic więcej już nie mó-
wiła. Jej twarz rozświetlił jedynie blask promiennego 
uśmiechu. 
     Nagle coś zmieniło się. Mała poczuła, jakby grunt 
pod jej stopami lekko uciekał, a ona sama znikała. Ob-
raz stawał się chwiejny, jej ciało spadało w dół, chociaż 
wciąż widziała uśmiechającą się radośnie Gospodynię i 
taras, na którym stały. Choć coraz słabiej. Aż w końcu 
wszystko znikło. 
     Stała teraz w tym samym miejscu, gdzie na samym 
początku, kilkanaście metrów przed wejściem do Sank-
tuarium. Wszystko wydawało się być takie jak poprzed-

nio, gdy nagle zorientowała się, że... pałac się zapada. 
Tak, Sanktuarium zatapiało się. Drewniany pomost 
łączący ziemię z podstawą wielkiego budynku runął do 
wody, podobnie jak wrota wejściowe, które po chwili 
również były już zatopione. Wszystko działo się dość 
szybko, ale ponieważ Sanktuarium było ogromne, nie 
miało to większego wpływu na końcowy efekt. Po pro-
stu budynek się uniżał, piętro po piętrze, taras po tara-
sie. Mała patrzyła na to widowisko w osłupieniu. Prze-
piękny pałac, którym przed chwilą kroczyła, zapadał się 
na jej własnych oczach. A co z Gospodynią? Była tam? 
Dalej tam jest? Czy ona umrze? Dziewczynka próbowa-
ła ujrzeć ją na punkcie widokowym, w którym przed 
chwilą dopiero co były, ale nie dało się w końcu ocenić, 
czy ktokolwiek tam stał. Był za daleko. Wieże zanurza-
ły się pod taflą wody, jakby ktoś zjadał ich podstawy 
głęboko na dnie jeziora. Dewastacja była jednak bardzo 
harmonijna – nic nie upadało przypadkowo, każde pię-
tro zalewało się równomiernie, wszystko było niszczone 
zgodnie z jakimś tajemniczym planem. A może tak 
naprawdę nic nie było niszczone? Może Sanktuarium 
po prostu ulegało czemuś w rodzaju hibernacji? Niezro-
zumiałe uczucia targały dziewczynką przez cały czas aż 
do chwili, w której najwyższe wieże monumentalnej 
budowli znalazły się pod wodą.  
     Nastała cisza. Brzęk upadającego kamienia ustał. 
Tak jak przed dziesięcioma minutami rozciągał się 
przed nią widok na najpiękniejszy pałac, jaki w życiu 
widziała, tak teraz na jego miejscu było jedynie mrocz-
ne, cieniste jezioro, które teraz utraciło jakby swój 
blask. Ujrzała, że ziemia pod jej stopami nagle stawała 
się szorstka, trawa nie była już tak miła w dotyku, a po 
chwili w ogóle jej nawet już nie było. Usychała, ob-
umierała i rozpadała się na drobne kawałeczki, jakby 
ktoś dramatycznie przyspieszył jej starzenie się. Obej-
rzała się – lasu za nią już nie było. Słońce przestało 
świecić. Widnokrąg ogarnęła ciemność. 
     Otworzyła oczy. Poczuła na swoim ciele dotyk 
miękkiej, bawełnianej kołdry. Astralne uczucie, jakie 
towarzyszyło jej przez ostatnie... godziny, minuty, se-
kundy... dni?...powoli odpływało. Nie potrafiła teraz 
właściwie określić, co takiego niezwykłego się ostatnio 
właściwie wydarzyło, chociaż czuła się nieporówny-
walnie inaczej niż poprzedniego dnia. Odkryła się. Wy-
gładziła swoją długą, białą koszulę nocną z koronkami  
i od razu skierowała się do łazienki. Była sobota, ale  
i tak warto było już wziąć prysznic i nie marnować 
dnia. Weszła do pomieszczenia, spojrzała w lustro  
i zamarła. W lustrzanym odbiciu, jakie ujrzała, znajdo-
wała się... jakaś znajoma dziewczyna. Te same falowa-
ne ciemne włosy, te same niebieskie oczy. Tylko była 
młodsza o kilkanaście lat. Nie była w stanie przypo-
mnieć sobie, gdzie je ostatnio widziała. 
  Niby było to zupełnie to samo odbicie, które widziała 
każdego dnia. Ale jednocześnie było w nim coś innego. 
Ona, jej własna twarz. A zarazem widok jej własnej 
twarzy stał się w tej samej chwili widokiem jeszcze 
kogoś innego.  
  Tylko... kogo?... 
                                                  Aleksander Skiba, kl.2b 
Z dedykacją dla japońskiego kompozytora, Pana Kōhei 
Tanaki, za odrobinę magii w moim dzieciństwie. 
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