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Czas ucieka coraz prędzej 

Czas dogania nas 

Czasu dajcie więcej 

Czasie daj nam szans! 
                             (fragment piosenki zespołu Akurat) 

 

 

 

 

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!  

 

 

Nieprzypadkowo rozpoczęliśmy to wydanie od przytoczenia słów piosenki, bowiem 

czas tak szybko płynie, a wokół dzieje się tak wiele, że ciężko wszystko to objąć i opisać! Od 

naszego ostatniego wydania upłynęło już trochę, ale za to mamy dla Was krótkie 

podsumowanie chwil minionych. Najpierw nasi trzecioklasiści musieli wykazać się wiedzą na 

testach kompetencyjnych, potem nadeszły Święta Wielkanocne, a po nich długi majowy 

weekend, no i czas szkolnych wyjazdów. I jak tu być na bieżąco?! A teraz z kolei zadzwonił 

ostani dzwonek, który przypomniał, że mało czasu zostało do wakacji i należy zadbać o to, by 

nasze świadectwo ładnie się prezentowało. A tu jeszcze Dzień Matki, impreza „Zachowaj 

trzeźwy umysł”, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, zakończenie roku szkolnego i nareszcieeee 

WAKACJEEEEEEEEEE!!!! Nim jednak nadejdą te upragnione, słoneczne, beztroskie dni, 

czeka nas jeszcze wiele pracy. Życzymy więc wszystkim, aby ten gorący okres zaliczeń 

przeszli pomyślnie, a na świadectwach znalazły się same piątki i szóstki  

A co w bieżącym wydaniu? Sami sprawdźcie, na pewno się nie zawiedziecie ;-) I mamy 

nadzieję, że poświęcicie nam chwilę i stwierdzicie: 

O jak dobrze jest przez chwilę 

Wolno nam teraz, czas na relaks 
                                (fragment piosenki zespołu Akurat) 

 

Szkolni Redaktorzy 
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Konkurs recytatorski  

„5. spotkania z twórczością literacką noblistów” 

Dnia 15 maja 2011 roku już po raz piąty w Gimnazjum 

nr 1 im. Noblistów Polskich został zorganizowany 

międzyszkolny konkurs recytatorski „Spotkania z 

twórczością literacką noblistów”. Celem konkursu jest 

zapoznanie uczniów z dorobkiem lirycznym i prozatorskim 

noblistów polskich oraz zagranicznych, a także zachęcenie młodzieży do samodzielnych 

poszukiwań literackich i obcowania ze słowem mówionym.  

Organizatorami „5. spotkań…” byli pani Iwona Kondratiuk oraz pan Andrzej Romek, 

nauczyciele z Gimnazjum nr 1. 

W konkursie wzięli w tym roku uczniowie z wszystkich skawińskich gimnazjów, to jest 

Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum Katolickiego.  

Młodzież zaprezentowała różnorodne utwory, dużym powodzeniem cieszyły się teksty 

Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza (ten rok jest poświęcony twórczości tego poety!) 

oraz Henryka Sienkiewicza. Jurorzy w składzie: pani Joanna Józefczyk – Janek, pani Ewa 

Mitoń oraz pan Sebastian Nowakowski oceniając dobór repertuaru, rozumienie tekstu, jego 

pamięciowe opanowanie oraz interpretację wyłonili następujących laureatów : 

Karolinę Witkowską z Gimnazjum Katolickiego, która recytowała wiersz Czesława Miłosza 

Przepis i prozę Henryka Sienkiewicza Autorki, 

Karolinę Lelek reprezentującą Gimnazjum nr 1 utworami Wisławy Szymborskiej Nic dwa 

razy oraz  Henryka Sienkiewicza Quo vadis, 

Rafała Więckowskiego z  Gimnazjum Katolickiego recytującego wiersz Wszelki wypadek 

Szymborskiej oraz fragment Latarnika Henryka Sienkiewicza.         

 Uczestnicy i opiekunowie konkursu wybrali też swojego faworyta – nagrodę publiczności 

zdobyła Karolina Witkowska. 

Po części głównej młodzież miała okazję porozmawiać z aktorką Teatru Bagatela, panią 

Ewą Mitoń. Opowiedziała ona o pracy aktora, podzieliła się anegdotami ze świata sztuki oraz 

udzieliła młodym miłośnikom żywego słowa wskazówek i 

porad dotyczących ich występów. 

 Organizatorzy bardzo dziękują jurorom oraz 

wszystkim uczestnikom konkursu za przybycie i zapraszają 

na kolejne - szóste - „Spotkania z twórczością literacką 

noblistów” za rok. 
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Cień Czarnobyla 

26 kwiecień 1986 roku – dokładnie 25 lat temu doszło do awarii w ukraińskiej 

elektrowni atomowej. W tym dniu personel elektrowni przeprowadzał test systemów 

awaryjnych. Niestety… doszło do katastrofy którą pamiętamy do dziś. 

Wzrost ciśnienia pary w reaktorze doprowadził do eksplozji, która zniszczyła osłonę 

antyradiacyjną  pokrywającą reaktor. Zniszczony 

rdzeń zetknął się z chłodziwem, co w 

konsekwencji doprowadziło do drugiego, 

poważniejszego wybuchu wodoru i tlenu, który 

zniszczył budynek reaktora. Doszło do zapłonu 

grafitowych bloków izolujących reaktor. Grafit 

płonął 9 dni wydzielając do atmosfery mnóstwo 

promieniotwórczych izotopów, które dotarły nawet 

do Polski. 

Niektóre miejsca wokół, i w samej 

elektrowni, są nadal radioaktywne przykładem jest Czerwony Las, do którego wstęp jest 

surowo wzbroniony. 

Promieniowanie miało największy wpływ na 

noworodki, u których często dochodziło do raka 

tarczycy. Zanotowano 10 tys. przypadków raka 

tarczycy, 10 tys. deformacji płodów i śmierci 5 tys. 

niemowląt. W Polsce promieniowanie nie było aż tak 

niebezpieczne jak na Ukrainie czy w Białorusi, ale 

zapobiegawczo dzieciom i młodzieży do 17. roku 

życia podano wodny roztwór jodu z jodkiem potasu, 

zwany Płynem Lugola, który hamował wchłanianie 

promieniotwórczego jodu.  

W akcji ratowniczej i zabezpieczającej 

skażony obszar brało udział około 600 tys. osób, po 

20 latach 165 tys. jest niepełnosprawnych, a 60 tys. 

zmarło. 

Każdy ochotnik, który brał udział w akcji 

likwidacji katastrofy w Czarnobylu otrzymał 

odznakę i medal.  

 

Złóżmy hołd pamięci ofiar wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. 

Opracował: Daniel z kl.1h 
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Beatyfikacja Jana Pawła II  

 Beatyfikacja jest to akt kościelny 

wydawany przez kościół katolicki, uznający 

osobę zmarłą za błogosławioną, zbawczą,  

zezwalający na publiczny kult, ale o 

charakterze lokalnym. Kluczowymi 

momentami procesu jest stwierdzenie 

heroiczności cnót sługi bożego oraz 

kanoniczne stwierdzenie, że za jego 

wstawiennictwem dokonał się co najmniej 

jeden cud. Brane są pod uwagę jedynie cuda, 

które miały miejsce po śmierci kandydata na 

ołtarze. Proces beatyfikacyjny może się 

rozpocząć najwcześniej 5 lat po śmierci 

kandydata, decyzją papieża okres ten może 

ulec skróceniu. Osoba błogosławiona może 

stać się człowiek kanonizowanym, czyli 

świętym. Obecnie kanonizacja poprzedzona 

jest procesem kanonizacyjnym, który 

rozpoczyna się dopiero po beatyfikacji danej 

osoby. Święty musi odznaczać się cnotami 

heroicznymi, a także za jego przyczyną musiał 

się wydarzyć cud - czyli zjawisko o 

charakterze nadprzyrodzonym - uznany przez 

Kościół. Wymaga się trzech cudów i bardzo 

rzadko odstępuje od tej zasady. 

 W 2006 roku uznano uzdrowienie Marie Simon-Pierre jako pierwszy cud za 

wstawiennictwem Jana Pawła II, pozwolił on przystąpić do procesu beatyfikacji . 49-

letnia zakonnica ze zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego w 

niewytłumaczalny sposób wyzdrowiała z choroby Parkinsona , którą zdiagnozowano w 

czerwcu 2001 roku. Choroba dotknęła jej lewej strony ciała, powodując poważne utrudnienia, 

zwłaszcza, że siostra jest leworęczna. Po trzech latach objawy pogłębiły się, wzmogło się 

drżenie, sztywnienie, ból i bezsenność. Od 2 kwietnia 2005 roku z tygodnia na tydzień stan 

zdrowia chorej coraz bardziej się pogarszał. Z dnia na dzień siostra zakonna st raciła zdolność 

pisania, a ból nasilał się. Przyjaciółki z klasztoru nie traciły wiary. Od 13 maja 2005 roku 

zaczęły się modlić do Jana Pawła II, by wstawił się u Najświętszej Maryi o uzdrowienie 

chorej Marie. Zakonnica była mocno związana z papieżem, który również chorował na 

Parkinsona. Dlatego bardzo mocno przeżyła jego śmierć , a jej stan zdrowia gwałtownie 

pogorszył się w dniu jego  śmierci. 13 maja 2005, w święto Matki Boskiej Fatimskiej i w 

niespełna półtora miesiąca po śmierci papieża, S. Marie Simone, zajęta pomaganiem innym, 
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usłyszała, że Benedykt XVI udzielił specjalnej dyspensy w sprawie rozpoczęcia procesu 

beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Karola Wojtyły. Nazajutrz rozpoczął się „łańcuch 

modlitw” wszystkich wspólnot tego zgromadzenia o uzdrowieni chorej. Stan zakonnicy 

pogarszał się tak, iż z trudem mogła utrzymać się na nogach, chodzić. Gdy pewnego ranka 

Marie obudziła się po dobrze przespanej nocy, przestała czuć ból i odrętwienie. Później 

odmówiła jeszcze tajemnice światła, które dodał do różańca Jan Paweł II, o 6 rano wyszła do 

kaplicy, by dołączyć do sióstr, zgromadzonych na modlitwie przed Eucharystią. Podczas 

spaceru siostra zdała sobie sprawę, że z pełną swoboda może poruszać lewym ramieniem, co 

do tej pory było nie możliwe.  W czasie liturgii  była radosna i spokojna. Po wyjściu ze mszy 

była pewna, że została uzdrowiona, jej ręka już nie drżała, a pismo było czytelne i wyraźne.   

7 czerwca, zgodnie z wcześniejszym programem, udała się do neurologa, który leczył ją od 4 

lat. On także był zaskoczony, stwierdzając nagłe zniknięcie wszystkich objawów choroby, 

mimo przerwania leczenia 5 dni wcześniej. Nazajutrz przełożona generalna zgromadzenia 

poleciła wszystkim wspólnotom odmawianie dziękczynienia. Całe zgromadzenie rozpoczęło 

wówczas nowennę do Jana Pawła II.  

W ciągu 26 lat pontyfikatu Jan Pawła II lekarze z Watykanu uznali za niemożliwe 

do wytłumaczenia w świetle dzisiejszej nauki co najmniej 2322 uzdrowienia! Jeszcze za życia 

Jana Pawła II miały miejsce niezwykłe wydarzenia, w których dopatrywano się interwencji sił 

nadprzyrodzonych. Bodaj 

najgłośniejsza sprawa dotyczy 

uleczenia pewnego bogatego 

Amerykanina. Ciężko chory na raka 

mózgu, zapragnął przed śmiercią 

spotkać się z Ojcem Świętym. 

W 1998 roku zaproszono go do Castel 

Gandolfo, by wziął udział we mszy 

odprawianej przez papieża. Przybysz 

zza oceanu przyjął nawet komunię 

z rąk papieża. I nie byłoby nic w tym 

nadzwyczajnego, gdyby nie dopuścił 

się w ten sposób świętokradztwa. Był 

on bowiem praktykującym Żydem, 

nie miał nawet chrztu. Ciężko chory 

doznał bowiem zupełnego uleczenia. 

Postulator świętości Jana Pawła II  

twierdzi, że podobnych przypadków 

jest o wiele więcej.  Nie są one jednak 

brane pod uwagę ze względu 

na specyfikę choroby nowotworowej. 

Okazuje się, że współczesna nauka 

wciąż niewiele wie o nagłych 

remisjach nowotworów i watykańscy lekarze bardzo niechętnie wypowiadają się na ten temat. 
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 Benedykt XVI wyraził zgodę na ogłoszenie dekretu o uznaniu cudu za 

wstawiennictwem Jana Pawła II, co formalnie kończy proces beatyfikacyjny pol skiego 

papieża. Beatyfikacja odbyła się 1 maja. Uroczystość wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze 

przypadła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święta ustanowionego przez papieża Polaka. 

Zmarł on 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię tej uroczystości. Już teraz możn a zacząć czekać na 

cud, wymagany do następnego kroku, jakim byłaby kanonizacja polskiego papieża.  

 

Opracował Daniel, kl. Ih 
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Maj i czerwiec to miesiące, kiedy cała rodzina obchodzi swoje święto, przypominamy 

ważne daty: 

26 maja – Dzień Matki 

1 czerwca – Dzień Dziecka 

23 czerwca – Dzień Ojca 

 

Wszystkim rodzicom i dzieciom składamy najlepsze życzenia!! 

 

K. I. Gałczyński WIERSZ DLA TATY I MAMY  
  

Kiedy deszcz kapie i straszy,  

Gdy muszę zjeść talerz kaszy,  

Gdy rower wciąż łańcuch gubi,  

Gdy myślę, że mnie nikt nie lubi,  

Wtedy  

Przytulić się do taty muszę szybko,  

Tatuś nazwie mnie zwykle  

...srebrną rybką,  

pożartuje, w nos da prztyczka i pomoże.  

Rower jedzie,  

Kasza pyszna,  

A deszcz?  

Niech pada sobie na dworze.  

Kiedy zła wracam z podwórka,  

Bo w rajstopach znowu dziurka,  

Gdy mnie pani w szkole zgani,  

To co robię? Też pytanie!  

Wtedy  

Przytulić się do mamy muszę szybko,  

W jej sukience ukryć minę brzydką,  

Razem z mamą zaszyjemy wstrętną dziurę,  

A od jutra siedzieć w ławce będę murem.  

Przytulić się do taty,  

Przytulić się do mamy,  

Najpewniejszy to ratunek i pociecha,  

Przytulić się do mamy,  

Przytulić się do taty  

I już smutek, już zmartwienie,  

W mig ucieka!  
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K. I. Gałczyński MATKA 

 

Upadł jej z kolan kłębek włóczki.  

Rozwijał się w pośpiechu i uciekał na oślep. 

Trzymała początek życia. 

Owijała na palec serdeczny jak pierścionek, chciała uchronić. 

Toczył się po ostrych pochyłościach, czasem piął się pod górę. 

Przychodził splątany i milczał. 

Nigdy już nie powróci na słodki tron jej kolan.  

Wyciągnięte ręce świecą w ciemności jak stare miasto. 

 

 

Cz. Miłosz OJCIEC W BIBLIOTECE 

 

Wysokie czoło, a nad nim zwichrzone 

Włosy, na które słońce z okna pada. 

I ojciec jasną ma z puchu koronę, 

Gdy wielką księgę przed sobą rozkłada. 

 

Szata wzorzysta jak na czarodzieju, 

Zaklęcia głosem przyciszonym mruczy. 

Jakie są dziwy, co w księdze się dzieją, 

Dowie się, kogo Bóg czarów nauczy. 

 

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech 

rzeczy: cieszyć się bez powodu, być 

ciągle czymś zajętym i domagać się ze 

wszystkich sił tego, czego się pragnie. 

Paulo Coelho 

 

 

Tylko dzieci wiedzą, czego szukają. 

Antoine de Saint-Exupery 

 

Dzieci są jedyną formą nieśmiertelności, której możemy być pewni. 

Peter Ustinov 

 

 

Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy 

mówią, że je kochają. 

 Quoist Michel 
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Ciekawe strony internetowe!  

 

Często bezmyślnie serfujemy po internecie, 

przeglądając tysiące różnych stron. Ja 

chciałabym Wam polecić kilka 

interesujących pozycji, które w wolnej 

chwili możecie odwiedzić.  

 

☺http://elbaf.deviantart.com 

 

Chłopak ma talent do opowiadań, tylko, że trzeba mieć minimalne pojęcie o postaciach 

poruszanych w jego historiach.  

 

☺http://zakochana-lustrzanka.blog.onet.pl 

 

Autorka tworząca bloga ma naprawdę ciekawy pomysł na fabułę…. Blog niedawno 

założony, ale dobrze zapowiadający się.  

 

☺http://my-novel.blog.onet.pl 

 

Ciekawy, choć rzadko ukazujący 

nowe notki… no cóż, może jak 

więcej osób zacznie komentować, to 

się rozwinie? ;) 

 

☺http://nikki1313.pinger.pl/ 

 

Fotoblog dość ciekawy…  

 

http://elbaf.deviantart.com
http://zakochana-lustrzanka.blog.onet.pl
http://my-novel.blog.onet.pl
http://nikki1313.pinger.pl/
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A może by tak popedałować? 

 

Cześć, mam na imię Krystian i chciałbym Wam opowiedzieć o moim hobby, którym jest 

jazda na rowerze. 

Na początek opowiem o przygotowaniu roweru do sezonu letniego. 

 

 

Pielęgnacja roweru 

Zawsze po zimie należy rower 

dokładnie umyć. Wydaje się to 

czynnością prostą, warto jednak 

zwrócić uwagę na kilka drobnych 

szczegółów. Roweru nie należy myć 

w pełnym słońcu, nie wolno także 

używać aparatów ciśnieniowych, 

gdyż mogą one zniszczyć uszczelki i 

woda dostanie się do łożysk. Na 

mycie należy poświęcić około pół 

godziny spokojnej pracy. Przydatne 

są: płyn do mycia naczyń, 

odtłuszczacz, kilka szmatek, 

zmiotka, gorąca woda oraz 

szczoteczka do zębów. Możesz też 

użyć irchy, aby po dokładnym umyciu, równie dokładnie nasmarować rower.  

 

Szybkie smarowanie 

Nienasmarowany rower zaczyna być hałaśliwy, a z czasem jego użytkowanie sprawia, iż 

psuje on się jeszcze bardziej. Podobnie rzecz wygląda w przypadku gdy smaru jest w rowerze 

za dużo. Szybko nagromadzi się wtedy (głównie na łańcuchu) na nim piach, kurz i brud, który 

niszczy części w naszym rowerze. Warto więc zadbać, aby nasz rower był odpowiednio 

nasmarowany, co sprawi, że będzie on chodził płynnie i lekko, a części będą się zużywać 

dużo wolniej. Czopy hamulców posmaruj smarem stałym, ale dobrze jest też prysnąć na nie 

trochę smaru w aerozolu, aby zapobiec zawilgoceniu i korozji. Pryśnij odrobinę smaru na ośki 

kółeczek przerzutki, aby obracały się lekko i cicho. 
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Przegląd w 10 minut  

Szybki przegląd roweru pozwoli wykrycie usterek i szybkie zapobieganie ich powstawaniu. 

Co prawda jest on bardzo pobieżny i nie gruntowny, ale warto wyrobić w sobie nawyk 

przeprowadzania takiego szybkiego 

przeglądu. Najlepiej zrobić to przed 

smarowaniem roweru, gdyż nie będzie 

nam wtedy przeszkadzał lepiący smar. 

Trzy pierwsze kroki tej procedury dotyczą 

hamulców. 

 

Przerzutki 

Przy każdym myciu i smarowaniu roweru 

należy sprawdzić, czy przerzutka działa 

prawidłowo i ewentualnie wyregulować 

ją. Również gdy przerzutka chodzi za 

głośno lub podskakuje na koronkach, lub 

zakleszcza się między koronką a hakiem 

widelca niezbędna jest regulacja. 

 

Wymiana linek w przerzutkach 

Postrzępione lub blokujące się linki są 

przyczyną złego działania przerzutek.  Aby temu zapobiec należy od czasu do czasu 

wymienić linki na nowe. Po wymianie linek należy często wyregulować przerzutki. 

 

Łańcuch, pedały i korby 

Konserwacja łańcucha 

Osobiście polecam i uważam za najlepsze rozwiązanie zakup przyrządu do czyszczenia 

łańcucha, dzięki któremu bez problemu i trudu umyjemy łańcuch. Po dokładnym umyciu 

łańcucha należy równie dokładnie go nasmarować, o czym pisałem już w pierwszej części 

artykułu. 

 

Hamulce 

Zawsze gdy hamulce nie działają tak jak byśmy tego chcieli lub gdy nasmarowaliśmy lańcuch 

należy wyregulować hamulce lub sprawdzić, czy działają one prawidłowo. Co jakiś czas 

sprawdzaj stopień zużycia linek, klocków hamulcowych. Kontroluj również, czy manetki są 

nasmarowane i odpowiednio ustawione. W przypadku gdy będziesz musiał wymienić linki 

postępuj analogicznie do tego jak robileś to w przypadku przerzutek. Aby wyregulować 

hamulce należy ustawić odpowiednio klocki (tył o 1mm bliżej obręczy), naciągnąć linkę i 

przesmarować manetki. 

 

Opony i dętki 

Są to jedne z tańszych części w rowerze, jednak dobrze użytkowane i zadbane spełniają swoje 
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zadanie przez długi czas. Należy sprawdzać stan ogumienia, po każdej jeździe na rowerze. 

 

Łatanie dętek 

Jeśli jesteśmy w trasie łatka jest często jedyną możliwością, aby pojechać dalej. W przypadku 

gdy dopiero po dojechaniu do domu zeszło nam powietrze z opony, należy kupić nową dętkę, 

gdyż załatana traci swe właściwości i staje się coraz słabsza. Po zakupie łatek w środku 

znajdziemy instrukcje obsługi, według której należy postępować przy łataniu dętki.  

 

Rama i widelec 

Ramy rowerowe są bardzo mocne, lecz poważna kraksa może spowodować skrzywienie rur. 

Nie zawsze można zlokalizować uszkodzenie, warto jednak podjąć taką próbę. Warto 

przyjrzeć się ramie naszego roweru, gdy "zaliczyliśmy" poważniejszą kraksę, bądź kupujemy 

rower z drugiej ręki. 

 

Kiedy już rower jest przygotowany do jazdy możemy udać się na wycieczkę rowerową: 

 

1. TYNIECKA TRASA ROWEROWA 

Przebieg trasy rowerowej ma na celu połączenie centrum miasta Skawina z Tynieckim 

Parkiem Krajobrazowym. Trasa rowerowa prowadzi: ul. Mickiewicza, ul. Tyniecką, koroną 

wałów przeciwpowodziowych rzeki Skawinka, ul. Tyniecką do granicy Krakowa. Na odcinku 

wzdłuż ul. Mickiewicza trasa rowerowa prowadzona jest jako wydzielone z jezdni 

jednokierunkowe pasy rowerowe.  Przekroczenie torów kolejowych na ul. Tynieckiej 

odbywać się będzie w ruchu ogólnym. Na dalszym odcinku ul. Tynieckiej trasa rowerowa 

prowadzona jest jako wydzielony ciąg pieszo-rowerowy do wałów Skawinki, a następnie jako 

ciąg pieszo rowerowy po wałach rzeki. Odcinek trasy od wałów Skawinki do granicy 

Krakowa prowadzony jest jako szlak rowerowy w ruchu ogólnym. 

 

Można wybrać się tez za miasto np.: 

 2. TRASA KRAKÓW - OJCÓW 

Łatwa nawet dla osób, które nie często wsiadają na rower. W samym Ojcowie do wyboru jest 

wiele ciekawych tras. Można udac się pod Maczugę Herkulesa, czy do zamku w Pieskowej 

Skale. 

 

3. LASEK WOLSKI 

Las Wolski należy do największych w Polsce parków leśnych. Wytyczono w nim 6 szlaków 

spacerowych w łącznej długości około 16 km oraz szlak rowerowy i szlak konny. Przy 

ścieżkach spacerowych i kilku polanach rozmieszczone są ławki i schrony przeciwdeszczowe. 

Bliskość miasta, dobra komunikacja i odpowiednie zagospodarowanie Lasu Wolskiego 

sprzyja rekreacji. 

Krystian, kl. 1h 
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Część trzecia 

I tak bracia wpadli sobie w ramiona przekonani o swym końcu.  

 

Po paru chwilach chłopcy stracili przytomność. Ostatnim, co poczuli były silne, ale dziwnie 

delikatne dłonie. 

- Ej, no! Obudźcie się!- blondwłosy chłopak pochylał się nad zmokłymi i lekko podpalonymi 

wampirami. 

- Generalnie jak nie kijem to pałą - mruknął do siebie. Po czym wyciągnął z bliżej 

nieokreślonego miejsca (czyt. kieszeni) manierkę, by nalać im po równo do otworów 

gębowych. 

- Łaaaaaaaa!!- bracia z wrzaskiem poderwali się i pobiegli w stronę wody.  

- Eee… chłopaki, tak właściwie to przed chwilą, prawie się w tej wodzie nie spaliliście - 

odparł tajemniczy blondyn patrząc na nich. 

Popescu zatrzymali się jak oparzeni. 

- Tak jakby, to trawa powinna wam pomóc, słabeusze - zaśmiał się chłopak. 

-Nie jesteście Polakami, co?- spytał patrząc jak bracia objadają się trawą. Pokiwali tylko 

głowami. 

- Ha! To, wszystko tłumaczy! Kurczę! Jeszcze beczcie i niech wam wyrosną rogi, to tak jakby 

barankami będziecie - zachichotał. Luke tylko spiorunował go wzrokiem, za to Alex głośno... 

zabeczał!  

- Bee, bee! Szkoda, że nie jesteśmy w Tatrach! Totalnie poznalibyście Ciapka! To mój psiak! 

Taaki, totalnie poolski! - zacieszał się chłopak. 

- A jakiej rasy? - zainteresował się Luke. 

- Noo owczarek podhalański, taki generalnie miśkowaty jest! 

- Owczarek? Hmmm… trochę za dużo futra. 

- Paciemu? Przecież, chyba nie będziesz chciał z niego wyssać krwi, ne? 

 Wampir przybrał barwę dojrzałego pomidorka. 

- Ee, no, nie. Oczywiście, że nie. O co ty mnie posądzasz? Ehehehehe - zaczął się plątać, po 

czym uraczył świat swoim firmowym zestresowanym chichotem. 

- No i zaleliście! - ucieszył się blondyn. 
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- A tak, generalnie, to jestem doktor Honoris Causa- przedstawił się chłopak. 

- Aha, ja jestem Luke, a tamten baran, to mój brat Alex.  

- Wiem, a tak generalnie, to wy z Rumunii jesteście, co? Dawne terytorium Węgier, co? A 

poznaliście Elcię? - trajkotał dalej. 

- Ee, tak, tak, nie - spróbował nadążyć Luke. 

- Szkoda, Elcia to totalnie fajna babka jest – zmarkotniał blondynek. 

- O! A jak tam u Vlada i Rozalie? Dobrze sobie radzą? - ożywił się ponownie. 

- E!? Skąd ich znasz?!- krzyknęli bliźniacy patrząc na dziewiętnastoletniego blondyna. 

- Aaaa, stara znajomość - uśmiechnął się tajemniczo. Po chwili nad ich głowami zaczął 

krążyć biały orzeł. 

- Jak to stara!?   

- O! Muszę lecieć papasie - wymigał się od odpowiedzi blondyn. 

- E!? Czekaj! - krzyknął wampir widząc, że chłopak się oddala. 

Luke pobiegł za nim, jednak stracił go z oczu, gdy wszedł do pobliskiego lasu.  

- Are!? Gdzie on jest!?- ryknął wampir rozglądając się do okoła. Po chwili powrócił do brata.  

- Hmm… wiesz, Czesiek, wreszcie zaczyna robić się ciekawie, ne?- spytał domniemany 

dziewiętnastolatek  swojego orła. 
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I jeszcze mały dodatek w formie profili bohaterów!  

 Dzisiaj nasze kochane rodzeństwo: 
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Dziękujemy za uwagę, co nie chłopaki? 

 

Tekst i szkice: Ola 

Wypełnienie kolorem: Ania 
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Nie wyobrażam sobie świata bez uczuć. 

Ludzie jak kamienie, bez zło ści czy 

luzu. 

Chodziliby po ulicach, bez wyrazu 

twarzy. 

Nikt by się nie witał, nikt by nie 

kojarzył. 

Wszystko byłoby już ciche, nikomu by 

nie zależało. 

Są też plusy, zero gniewu, nic złego by 

się nie stało. 

Pusty człowiek, bez strachu, odwagi czy 

złości. 

Przed swoim domem, czy na dachu, 

człowiek bez godności. 

To wszystko siedzi we mnie, troch ę Się 

boję. 

Czasami czuję gniew, budzę w sobie 

zmorę. 

W sumie, czemu piszę o uczuciach, skoro 
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nic o nich nie wiem. 

Niebo płacze, to chyba gorycz, ta kartka 

to mój teren... 

Więc zbuduję na niej miasto i ludzi bez 

uczuć. 

Obserwuję ich życie, to miasto bez luzu... 
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