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Listopad- miesiąc spadających liści, kierowców przykro zaskoczonych 
pierwszym śniegiem i spotkań z tymi sztywniejszymi członkami rodzi-
ny. Niby nic wesołego, ale od czego mamy ''Trójkę na Gorąco''? W 
tym numerze niezwykłe opowiadania AdAma, prawda o dzisiejszej mło-
dzieży, gorąca debata nad Facebookiem i wiele innych, a wszystko to 
okraszone ilustracjami. Życzę miłej lektury tego numeru, a następ-
nego szukajcie już w grudniu! 

 Justyna 

trójka 

Szaro, zimno, mokro… 
Tak, zgadliście- to jesień. Jako że jestem rodowitą Polką, nie 
wytrzymam bez narzekania na cokolwiek. Teraz padło na tę właśnie 
porę roku. 
Ale kto lubi jesień? Z nieba leją się strumienie deszczu, drzewa 
uginają się w pół przy wietrze osiągającym maksymalną prędkość, 
szaro, ponuro i wszystkiego się odechciewa. Wstawanie rano jest 
najgorszą z możliwych kar, ubieranie się do wyjścia na zewnątrz 
zajmuje dużo więcej czasu. Tęskno do tych miesięcy, w których wyj-
ście na dwór oznaczało tylko założenie butów. 
Kierowcy samochodów również przyczyniają się do naszej jesiennej 
chandry. Nie daj Boże, gdy idziemy poboczem, przy którym są kałuże. 
Żaden fanatyk ostrej jazdy nie odmówi sobie tej przyjemności ochla-
pania nas od stóp do głów. Na usta cisną się jednoznaczne słowa. 
Komunikacja miejska też dostaje depresji, co równoznaczne jest z 
opóźnianiem się autobusów. W lecie jakoś szczególnie to nie 
przeszkadza, ale jesienią doprowadza do szewskiej pasji. Marzniemy 
na deszczu ( na ukrycie się "pod" przystankiem nie ma co liczyć, te 
5 m kwadratowych wypchane jest po brzegi ludźmi, którzy zajmowali 
sobie miejsca od rana), niekiedy odmawiamy już „zdrowaśki” w inten-
cji przybycia autobusu. Jesienna aura ma również jeden ogromny 
plus- trwa przez ok.2 miesiące, a potem narzekamy już tylko na mróz 
i śnieg. Musimy przetrwać, byle do wakacji i niech moc parasola 
będzie z wami !  

Wiola 

złotówka 
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Jakie to uczucie opuszczać rodzinny 
dom? Zostawiać za sobą wszystkie 
wspomnienia, zarówno te złe jak  
i dobre? Pozostawić rodziców i uciec 
do innego kraju aby wreszcie zacząć 
normalne życie? Ella miała się  
za chwilę przekonać. Była już spako-
wana, jej walizki stały w progu po-
koju a ona sama siedziała na nie-
wielkim łóżku w domu, w Ottawie  
i po prostu płakała. Czuła się po-
twornie z tym, że tak po prostu wy-
jeżdża, że nie powie nic rodzicom – 
lecz z drugiej strony oni i tak nie-
zbyt interesowali się jej życiem, 
dla nich istniała tylko wódka, koka-
ina i ewentualnie papierosy. 
Odpychając na bok wszelkie wątpliwo-
ści dziewczyna podniosła się z łóżka 
i po raz ostatni spojrzała na swój 
pokój. Regały stały puste, na biurku 
już nie walały się czasopisma dla 
nastolatek a z szaf nie wystawały 
ubrania i dodatki, wyglądał tak jak-
by nikt nigdy tu nie mieszkał, ale 
prawda była inna. Pokój był dla Elli 
schronieniem, azylem w którym mogła 
ukryć się przed agresywnym ojcem  
i matką-złodziejką, potrafiła tu 
przesiadywać godzinami i przeczeki-
wać ich kłótnie. Westchnęła tylko 
cicho i wyszła z pokoju zamykając 
drzwi, gdy zamknęła drzwi zamknęła 
pewien rozdział w swoim życiu i nie 
był to ten ze szczęśliwym zakończe-
niem. Dziewczyna chwyciła swoje trzy 
walizki i z wielkim trudem wytasz-
czyła je przed dom, gdzie już czeka-
ła taksówka. Gdy kierowca spostrzegł 
Ellę, która z trudem poruszała się 
przez ten ciężar szybko wyskoczył z 
auta i pomógł jej dostarczyć walizki  
do bagażnika. Szatynka otworzyła 
sobie drzwi z tyłu pojazdu i usiadła 
na obdrapanym, skórzanym siedzeniu 
po czym oparła głowę o szybę i spoj-
rzała na swój rodzinny dom, zapewne 
już po raz ostatni w swoim życiu, 
chyba nie potrafiła by wrócić do 
Ottawy a co dopiero tutaj – do miej-
sca, w którym wycierpiała więcej niż 
w całym swoim życiu. Kierowca tak-
sówki pokonał kilka zakrętów i już 
po kilkunastu minutach zaparkował 
swoją czerwoną taksówkę na parkingu 
dworca kolejowego. Wysiadł razem  
z Ellą i, ku jej zadowoleniu, po-
niósł dwie jej walizki aż do kasy 
biletowej. Podziękowała mu i wręczy-
ła zapłatę za taksówkę. Chciała do-
płacić, ale nie chciała tracić pie-
niędzy. Teraz musiała oszczędzać, 
aby znaleźć jakieś mieszkanie w Los 
Angeles. Podziękowała mu tylko i 
teraz już kompletnie sama podeszła  
do okienka, za którym siedziała 
starsza kobieta i znudzona grała  
w karty na komputerze. 
-Dzień dobry – powiedziała Ella naj-
uprzejmiej jak potrafiła, starała 
się też, aby głos jej nie drżał  
od nadmiaru emocji – Nazywam się 
Ella Gummer, miałam rezerwację  
na pociąg do Los Angeles. Wpół  
do czwartej. 
Kobieta przytaknęła tylko i wstukała 
coś na klawiaturze komputera, aby  
po chwili z małej drukarki wysunął 

się bilet dziewczyny. Ella podała 
jej jeszcze paszport i gotówkę. 
Gdy dokument został podstemplowany 
dziewczyna zabrała wszystko  
z okienka i ruszyła w kierunku 
podziemi skąd ruszały wszystkie 
pociągi. Na swój nie musiała cze-
kać zbyt długo, zjawił się już  
po kilkunastu minutach. Ella wzię-
ła głęboki oddech po czym wypuści-
ła powietrze ze świstem i weszła 
do środka z radością korzystając  
z pomocy chłopaka, który pomógł 
jej wnieść walizki do środka, po-
łożył je nawet w boksie nad miej-
scem, w którym siedziała. Ella 
wbiła wzrok za pustoszejący dwo-
rzec w Ottawie. Właśnie dotarło  
do niej, że nie ma już odwrotu. 
Tak jak w taksówce oparła głowę  
o szybę i ułożyła swoją torebkę  
na kolanach nie chcąc narażać się 
na kradzież choćby dolara. Słodką 
ciszę przerwał radosny głos blon-
dynki, która właśnie upchnęła swo-
je bagaże i usadowiła się naprze-
ciwko Elli. 
-Hej! – wypaliła blondynka po-
spiesznie i wysunęła swoją dłoń  
w kierunku dziewczyny – Jestem 
Lindsay, ale mów mi Linds.  
A zresztą sama zdecyduj, właściwie 
mi to obojętne. 
-Jasne, Linds. – odparła Ella tłu-
miąc wybuch śmiechu po czym uści-
snęła dłoń swojej nowej towarzysz-
ki – Jestem Ella, i błagam omińmy 
serię głupich, zapoznawczych py-
tań. Ella, mam dziewiętnaście lat, 
jestem z Ottawy a jadę do LA  
na studia, dostałam się na Uniwer-
sytet Kalifornijski. 
Lindsay po chwili przedstawiła 
swoją historię. Okazało się,  
że również jest studentką Uniwer-
sytetu Kalifornijskiego, z tym  
że psychologii. Będzie to jej dru-
gi rok w Stanach, dlatego zobowią-
zała się pomóc Elli w znalezieniu 
mieszkania, pracy i co najważniej-
sze pokazaniu jej miasta oraz 
uczelni. 
Blondynka okazała się dla Elli 
świetną towarzyszką. Dziewczyny 

uzupełniały się nawzajem bo wybu-
chowy charakter Lindsay kontrasto-
wał z opanowaniem Elli. Po kilku 
godzinach spędzonych razem w pocią-
gu obydwie poczuły, że zaczynają 
się zaprzyjaźniać, głupimi dowodami 
tego było chociaż to, że Lindsay 
przytuliła do siebie Ellę gdy  
ta opowiadała jej o swoim smutnym 
życiorysie.  
Los Angeles nie okazało się tak 
straszne jak Ella sądziła, może 
dlatego, ze miała u swojego boku 
Lindsay i jej chłopaka Tylera, któ-
rzy byli gotowi skoczyć w ogień za 
zagubioną Kanadyjką. Wakacje minęły 
im na wspólnych wyjściach, impre-
zach i koncertach, które co rusz 
organizowane były w mieście, lecz 
trzy miesiące wakacji minęły  
w oszałamiającym tempie i nadszedł 
październik… czas powrotów  
na uczelnię. 
Ella była potwornie zestresowana, 
otworzyła drzwi swojej szafy i szu-
kała czegoś, co mogłaby założyć  
na uroczyste rozpoczęcie roku.  
Z Kanady nie przywiozła zbyt wiele 
ubrań, ale praca w sieciowym odzie-
żowym niosła wiele korzyści. Jednym 
z nich było to, że niewyprzedane 
kolekcje były dzielone między pra-
cowników i oddawane im w charakte-
rze premii. Po kilkunastu kolejnych 
minutach przystała na prośby Lind-
say i włożyła czarne, wąskie 
spodnie, białą koszulkę na ramiącz-
ka i marynarkę, którą pożyczyła jej 
przyjaciółka.  
W hali konferencyjnej Uniwersytetu 
Kalifornijskiego kłębiły się setki 
ludzi, wśród nich studenci, pracow-
nicy szkoły, wykładowcy i oczywi-
ście dziekan. Ten ostatni wstąpił 
na scenę i rozpoczął przemówienie, 
standardowo: cieszył się z przyby-
cia nowych uczniów i życzył im uda-
nej pracy w tym roku szkolnym. 
Dla Elli to nie był tylko kolejny 
rok szkolny, dla niej właśnie roz-
poczęło się nowe życie. 
 
 

adAm 
… za szybką pomoc w doborze garde-
roby bohaterki dziękuję zawsze 
„dostępnej” Paulinie. 
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Już od początku maja, w 
kinach całej Polski po-
jawiły się zwiastuny 
filmu „O północy w Pary-
żu”, dystrybutorzy lan-
sowali się hasłami 
„najbardziej kasowy hit 
Woodyego Allena” oraz „w 
filmie występuje aż 
dwóch laureatów Oscara!” 
Po tak gorących zachę-
tach nie można było zi-
gnorować tej produkcji, 
dlatego też zdobywszy 13 
złotych w niedzielny 
wieczór wraz z rodziną 
wybrałem się do Socha-
czewskiego kina. Na po-

czątku seansu na sali siedziało może czter-
dzieści osób, lecz z czasem ta liczba regular-
nie malała. Dlaczego? To proste – większość 
ludzi oczekiwała komedii romantycznej w Alle-
nowskim stylu, a dostała cudowny, bajkowy 
film, nad którym trzeba się zastanowić, aby 
dokładnie zrozumieć jego sens. Ja osobiście 
jestem zachwycony nie tylko filmem, ale i kra-
jobrazami przedwojennego Paryża. Gorąco pole-
cam!  

adAm. 

Dawniej znajdowała 
się tu rubryka 
„warto przeczytać” 
– ale bądźmy szcze-
rzy – praktycznie 
nikt nie czyta 
książek, wtedy kie-
dy nie musi. Posta-
nowiłem zastąpić 
ją właśnie Warto 
posłuchać. Zdaje 
się, że większość 
ściąga muzykę z 
Internetu, ale 
większy sens ma 

polecenie całego albumu niż kilku pojedynczych 
utworów. Na pierwszy ogień idzie Adele. 
Krążek „21” to już drugi studyjny album Bry-
tyjskiej wokalistki, która już dwa lata temu 
zawojowała rynek muzyczny albumem „19”. 
Myślę, że albumy Adele należą do tych, które 
przypasują każdemu, bo dziewczyna dba o różno-
rodność – nawet fan Biebera znajdzie coś dla 
siebie. Oprócz świetnej muzyki oprawa graficz-
na i opakowanie to majstersztyk! A dla najbar-
dziej zagorzałych fanów piosenek znajdzie się 
też książeczka z tekstami. Polecam,  

adAm. 

 

Warto obejrzeć Warto posłuchać  

Pomóż Daisy dostać się do jej ulubionej poduszki 
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Opowiadanie w odcinkach, odcinek I 
 

 

-Oboo! – wykrzyknął Ceebo jedno-
cześnie wchodząc do swojego poko-
ju. Już od kilkunastu minut szukał 
swojego lisa – Oboo! Pokaż się, 
mam dla ciebie przekąskę! 
Słysząc słowo 
„przekąska” 
zwierzak wysu-
nął swój łepek 
spod łóżka i 
spojrzał nie-
ufnie na wła-
ściciela. Po 
porannej ką-
pieli wolał go 
unikać. Jego 
wątpliwości 
zniknęły szyb-
ko gdy spo-
strzegł świe-
żutką sardynkę 
w dłoni Ceebo. 
Lis wyszedł ze 
swojej kryjów-
ki i zaczął łasić się do właści-
ciela. Nagrodą za to była ryba, 
którą chłopak wrzucił mu prosto do 
pyszczka. Zwierzak odbił się na 
tylnych łapkach i wylądował w na-
gich ramionach swojego właścicie-
la.  
-Idziemy nad morze, ojciec kazał 
złowić mi parę ryb na targ. 
Rodzina chłopaka już od kilku po-
koleń zajmowała się połowem ryb, 
więc jego obowiązkiem było konty-
nuowanie tradycji i spędzanie kil-
ku godzin dziennie nad morzem z 
wędką. Mimo ostrzeżeń swojej przy-
jaciółki, Ceebo nie tylko łowił, 
ale za pomocą swojej mocy bawił 
się wodą. Tak zrobił również dzi-
siaj. Oparł wędkę na widełkach, 
stanął na wapiennym klifie i 
uniósł ręce w górę. Słona woda 
uniosła się momentalnie i stworzy-
ła wielką falę, Ceebo zacisnął 
dłonie w pięści a fala przemieniła 
się w potężny wir, który unosił 
się ponad taflą wody. Gdy chłopiec 
opuścił ręce woda z głośnym plu-
skiem wpadła do morza a on zajął 
się kolejną sztuczką, która służy-
ła mu do obrony. Skupił się i wy-
sunął dłonie do przodu, po chwili 
wystrzeliły z nich strumyczki wo-
dy, zaciskając dłonie przerwał 
zaklęcie aby po chwili utworzyć 
wodne kule. Na początku były dwie, 
potem trzy, za kilka sekund poja-
wiła się czwarta i piąta. Ceebo 
korzystając z okazji zaczął nimi 
żonglować , z rozbawieniem obser-
wując lisa, który uważnie przyglą-
dał się tej sztuczce.  
-Och, Ceebo! – wytrącony z równo-
wagi chłopak stracił panowanie nad 
kulami i wszystkie, jedna po dru-
giej roztrysnęły się na jego twa-
rzy – Wiele ryzykujesz bawiąc się 
w maga tutaj. 
-Eillin! Też się cieszę, że cię 

widzę – odparł ocierając twarz z 
wody, po czym powitał dziewczynę 
mocnym uściskiem – Zresztą wcale 
nie jesteś lepsza, uzdrowicielko 
– ostatnie słowo dodał z udawaną 

kpiną. 
Eillin swoje magicz-
ne zdolności odkryła 
znacznie wcześniej 
niż Ceebo, teraz po 
ośmiu latach trenin-
gu była w stanie 
wskrzesić zmarłego 
człowieka czy nawet 
smoka. Jej zdolności 
niejednokrotnie 
przydały się podczas 
ich wspólnych wypraw 
do lasu lub skoków z 
klifu. 
-Śmiejesz się teraz, 
ale gdy spadniesz z 
drzewa to do kogo 
pobiegniesz po po-

moc? – spojrzała na niego spode 
łba i pogłaskała Oboo, który 
ocierał się o jej nogi – Chyba 
nie do ojca. 
-Jasne, jasne –westchnął chłopak 
i podbiegł do wędki, za którą 
coś zaczęło właśnie szarpać – 
Ale moja moc i tak jest znacznie 
bardziej… przydatna, bo przecież 
nie dasz rady się obronić rzuca-
jąc we wroga uroku uzdrawiające-
go.  
Eillin nie odpowiedziała nic, 
przysiadła tylko na kamieniu i 
głaskała lisa, który wygodnie 
usadowił się na jej udach. W tym 
czasie Ceebo wyciągnął z wody 
niewielką rybę i wrzucił ją do 
wiklinowego kosza, po czym po-
nownie zarzucił wędkę. Ryby do-
brze dziś brały, bo już po kilku 
godzinach miał napełniony kosz. 
Dźwignął go z ziemi i założył 
sobie na plecy. Kiwnął głową na 
Eillin, która przez cały ten 
czas bawiła się z 
lisem. Dziewczyna 
podeszła do nie-
go, chwycił ją za 
rękę i ruszyli w 
kierunku wioski, 
która o tej porze 
zaczęła pusto-
szeć.  
Gdy dotarli do 
jej centrum więk-
szość mieszkańców 
siedziała już w 
swoich chatach, 
Ceebo pożegnał 
Eillin tak samo 
jak ją powitał – 
uściskał ją mocno 
i sadzając lisa 
na koszu ruszył w 
kierunku swojego 
domu. Był to nie-
wielki budynek 

leżący w samym centrum wioski. 
Prezentował się trochę lepiej niż 
pozostałe chaty, gdyż jego rodzi-
ce oprócz łowienia ryb zajmowali 
się również uprawą ziemi  i ho-
dowlą bydła. Gdy przekroczył próg 
poczuł zapach pieczonego mięsa 
oraz tłuczonych ziemniaków. Ro-
dzice siedzieli już przy stole, 
 a ich talerze były wypełnione 
jedzeniem. Ojciec rzucił szybkie 
„Czekaliśmy na ciebie” i skrzyżo-
wał dłonie. Ceebo odstawił kosz z 
rybami na podłogę, założył na 
siebie czystą koszulkę i usiadł 
do stołu. 
-Odmów modlitwę – pouczyła go 
matka, która idąc w ślady męża 
skrzyżowała dłonie i przymknęła 
oczy. 
-Wszechwiedzący i wszechwidzący 
Laurilenie – zaczął Ceebo z na-
maszczeniem wypowiadając imię 
swojego Boga  -Spraw, aby ten po-
siłek nie okazał się ostatnim, 
aby miłość Twoich uniżonych sług  
do Ciebie i siebie nawzajem trwa-
ła wiecznie i aby życie nie było 
przepełnione wyłącznie porażkami. 
Chłopak chciał dodać coś jeszcze 
lecz ojciec zganił go cichym 
chrząknięciem i pochwycił w dło-
nie miedziane sztućce. Po chwili 
żona poszła w jego ślady. Ceebo 
zjadł niewielki plaster dziczyzny 
i kilka łyżek ziemniaków, obiad 
popił kuflem rozcieńczonego piwa 
i wspólnie z lisem, który pysz-
czek miał wypchany kawałkami wę-
dzonego sera poszedł do swojego 
pokoju. Usiadł na łóżku i wyjął 
spod poduszki starą książkę, któ-
rą kiedyś otrzymał od przejezdne-
go kupca. Był to zbiór legend i 
mitów z całego świata. Jego ulu-
bioną była ta o Magu Wody, który 
za ujawnienie swojego sekretu zo-
stał wygnany ze swojego kraju. 
Mimo, że przyszłość Ceebo będzie 

wyglądała podobnie,  
lubił o tym czytać. 
Gdy po kilkunastu 
minutach przejrzał 
cały tom, odłożył go 
pod poduszkę  i uło-
żył na niej głowę. 
Mimo że był potwornie 
zmęczony nie mógł 
zasnąć. Po jego umy-
śle cały czas plątała 
się ta legenda. Jej 
bohater ujawniając 
swój sekret był w 
jego wieku, pochodził 
z tego samego kraju 
lecz mimo wygnania 
poradził sobie z 
przeciwnościami. 
Chłopak odrzucił z 
siebie koc i wyszedł 
z łóżka, spod którego 
wyjął niewielką tor-



bę. Zawsze pakował się w nią gdy 
wraz z ojcem wyjeżdżali na kilka dni 
na targ. Włożył do niej trochę 
ubrań, zapasy pieniędzy oraz koc. Z 
tym pakunkiem pomaszerował do kuch-
ni. W papier owinął kilka ryb, tro-
chę sera, sucharów i kiełbasy, które 
również włożył do torby, po czym 
wszedł do pokoju swoich rodziców. 
Tak jak podejrzewał właśnie położyli 
się spać. 
-Mamo, tato. – powiedział Ceebo 
opierając się o drzwi – Mam dosyć 
tego, że uważacie mnie za kogoś in-
nego niż jestem w rzeczywisto-
ści, uważacie mnie za dobrego 
syna, zresztą czemu miało by tak 
nie być, przecież pomagam jak 
tylko mogę. Ale nie to chciałem 
wam powiedzieć – chłopak wes-
tchnął cicho – Jestem magiem 
wody. – wypalił prędko i chcąc 
udowodnić swoje słowa cisnął 
wodną kulą w ścianę ich pokoju. 
Ojciec chłopaka wydał z siebie 
gardłowy ryk i poderwał się ze 
swojego łóżka. Nim Ceebo zdążył 
zareagować poczuł twardą pięść 
własnego ojca na nosie. Wie-
dział, że nienawidzi magii, ale 
nie sądził, że zdoła posunąć się 
do czegoś takiego. Chłopak przy-
łożył dłoń do nosa. Na pewno był 
złamany, gdyż po palcach ciekła 
mu krew. 
-Wynoś się! – krzyknął ojciec i 
popchnął swojego syna w kierunku 
wyjścia – Wychowałem Cię na uczciwe-
go człowieka, a nie na jakąś ma-
giczną kreaturę! Wynoś się i nie po-
kazuj się więcej na oczy, niech Two-
ja noga nie postanie już na wyspie. 
Matka nie odezwała się ani razu, 

lecz jej tłumiony za pomocą koca 

szloch świadczył o tym, że nie po-

dzielała zdania męża. Ceebo podniósł  

swoją torbę, w której siedział jego 

lis a drugą dłonią cały czas przy-

trzymywał się za nos, nie próując 

nawet powstrzymywać strumieni łez, 

które płynęły po jego policzkach i 

pojedynczo skapywały na szyję. Chło-

pak wybiegł z domu i wszedł się na 

główną drogę, która biegła przez 

wioskę. Przeszedł zaledwie kilkana-

ście metrów i dotarł do domu Eillin.  

Dziewczyna mieszkała tylko ze swoją 

babcią, która i tak ledwie trzymała 

się na nogach, więc przez najbliższą 

noc będzie tu bezpieczny. Blondynka 

otworzyła mu drzwi ubrana w koszulę 

nocną. Najpierw z przerażeniem spoj-

rzała na jego złamany nos,   
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„Człowiek człowiekowi  
wilkiem” 

Mam nadzieję, że wszyscy znają to przysłowie, gdyż ukazuje ono 
prawdę o stosunkach pomiędzy dziewczynami w szkole. Niby to na 
chłopaków mówią, ale oni wygłupiają się na pokaz, natomiast 
dziewczyny… Powiem tak: każda dziewczyna, nawet ja, nie jest 
ideałem. Nawet ta, która super się uczy i nie zwraca na siebie 
uwagi. Mówią, że dziewczyny są gorsze od chłopaków. To jest 
akurat prawda. Mam  na myśli to, że gdyby zamknięto w szkole 
same dziewczyny, każda by się nawzajem pozabijała ( w osta-
teczności). Większość klasowych sporów jest spowodowana niena-
wiścią pomiędzy rówieśniczkami.  Najgorsze jest, to kiedy każ-
da chce wszystkim zaimponować, popisać się. Wtedy zaczyna się 
prawdziwa rywalizacja. Niekiedy kończy się to bójkami, tak jak 
niedawno w naszej szkole. Dla mnie dziewczyny, które się tak 
wobec  siebie zachowują, są po prostu wieśniarami. Każda sza-
nująca się normalna  dziewczyna nie wdałaby się  
w tzw.  „solo”. Świadczy to tylko o braku kultury. Najśmiesz-
niejsze jest to, kiedy strona, która zwyciężyła robi z siebie 
wielce wielkiego wojownika i się z innych naśmiewa, pokazuje 
różnego rodzaju ośmieszające gesty i ukazuje swoją płytkość 
oraz słabość. A już najbardziej żenujące jest to, kiedy ktoś 
donosi nauczycielowi i sprzedaje wszystko jak na pchlim targu! 
Taka jest natura dziewczyn/kobiet/wojowniczek/niedojrzałych 
psychicznie (niepotrzebne skreśl). Apel do dziewczyn: nie za-
chowujcie się jakbyście były z jakiś tropikalnych lasów, buszu 
itd. Jeśli macie do siebie jakieś sprawy, to porozmawiajcie, 
powyzywajcie się, ale z dala od bójek. W szkole powinniśmy być 
bezpieczni. Choć nie wiem czy jest to możliwe! 

Gossip Girl 

I co po gimnazjum !? 
 Technikum, zawodówka, liceum  … Przed tym pytaniem niedługo staną wszyscy trzecioklasiści. W ich 
życiu będzie to bardzo ważna decyzja, od której będzie zależała ich przyszłość. Ci, którzy wybiorą 
zawodówkę po skończeniu szkoły będą mieli już zawód w ręku. Będą mniej więcej wiedzieli jaka będzie 
ich praca w przyszłości. Liceum. Tu się zaczynają schody, ponieważ wybierając tę szkołę po trzylet-
niej nauce i zdaniu matury przyjdzie czas najprawdopodobniej na studia. A właśnie studia to bardzo 
ciekawy, interesujący, uczący i rozwijający okres w naszym życiu. Gorzej jeśli koś nie zechce stu-
diować. Zastało nam jeszcze technikum, które jest połączeniem zawodówki i liceum. Tutaj mamy wiele 
możliwości i duże pole do popisu. Trzecioklasiści, zwracam się teraz bezpośrednio do Was: dobrze 
przemyślcie ddo jakiej szkoły pójdziecie i mierzcie siły na zamiary. 

                                                                                 Nutka J 

potem skierowała wzrok na zapa-

kowaną torbę trzymaną w dłoni i 

przerażony wyraz pyszczka lisa, 

który w niej siedział. Dziew-

czyna wciągnęła Ceebo do chaty, 

potem do swojego pokoju. -Na 

Laurilena – szepnęła cicho i 

posadziła chłopaka na swoim 

łóżku – Opowiedz co się stało? 

Czemu się spakowałeś? – gdy 

chłopak milczał Eillin dostrze-

gła wilgotne ślady po łzach na 

jego twa-

rzy, po 

chwili 

zrozumia-

ła 

wszystko 

– Powie-

działeś 

im? 

Zresztą 

to nie-

ważne. 

Eillin 

pomogła 

mu poło-

żyć się na łóżku a sama przyklęk-

nęła przed nim i ułożyła dłonie 

nad nosem chłopaka. Spod jej dło-

ni dało się widzieć jasne, żółte 

światło, za którego sprawą po 

ciele Ceebo rozlało  się przyjem-

ne ciepło. Już po chwili po zła-

maniu nosa został zaledwie mały 

strup i szlak zaschniętej krwi 

biegnący od nosa aż pod koszulę, 

którą chłopak miał na sobie. -

Eillin! – westchnął i usiadł po 

turecku na jej łóżku – Rozumiesz, 

że nie mam nic? Musze uciekać z 

Vardy, jeśli tego nie zrobię oj-

ciec nie powstrzyma się, jestem 

pewny że zrobi coś gorszego niż 

tylko złamanie nosa. -Nie zosta-

wię Cię samego, ucieknę z Tobą, 

nie pozwolę żebyś był sam – ujęła 

jego twarz w dłonie delikatnie 

musnęła swoimi wargami jego usta. 

– Nie opuszczę cię Ceebo, nigdy.  

c.d.n. 

adAm. 
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LUBIĘ PRACĘ Z MŁODZIEŻĄ 
WYWIAD Z PANIĄ KATARZYNĄ KAŹMIERSKĄ 

1.Czy gdyby miała Pani możliwość zmiany szkoły, podjęłaby się 

Pani tego? 
- Sądzę, że nie. Bardzo lubię tę szkołę, sama do niej uczęszcza-
łam. 
2.Gdyby wygrała Pani milion w totolotku rzuciła by Pani pracę? 
- Nie, nie rzuciłabym, ponieważ lubię pracę z młodzieżą. 
3.Czego Pani oczekuje od uczniów? 
- Przede wszystkim, aby byli grzeczni i uważali na lekcji, wtedy 
o wiele łatwiej jest mi prowadzić zajęcia. 
4.Podobały się Pani obchody Dnia Nauczyciela? 
- Byłam mile zaskoczona, gdy ujrzałam tak pięknie ustrojony po-
kój nauczycielski. 
5.Co sądzi Pani o przedstawieniu, które zostało przygotowane 

przez uczniów? 
- Niestety, nie byłam na przedstawieniu, ale słyszałam, że przedstawienie było bardzo 
ciekawe. 
6.Podoba się Pani tok nauczania w naszej szkole? 
- Naniosłam bym drobne poprawki. 
7.Co sądzi Pani o języku angielskim w naszej szkole? 
- Moim zdaniem jest jego trochę za mało. Ale mam nadzieję, że się to zmieni. 
8.Czego brakuje w naszej szkole? 
- Nie mam zdania na ten temat, jednakże chciałabym, aby była specjalna sala to języka 
angielskiego, z tablicą interaktywną, dotykową. Tak, jak jest za granicą. 
9.Była Pani w Anglii? 
- Nie byłam. Ale bardzo chciałabym się wybrać. Najbardziej do Londynu, bądź Liverpoolu. 
10.Co sądzi Pani o nauczycielach? 
- W prawdzie jestem w tej szkole pierwszy rok i nie znam ich za bardzo, ale są bardzo 
pomocni i przyjaźnie spędza się z nimi czas. 
11.Co Pani chętnie by wprowadziła do naszego miasta? 
- Mógł by być McDonald, ewentualnie KFC. 
12.Czego brakuje w Chodakowie, Sochaczewie? 
- Przydała by się taka porządna biblioteka bądź księgarnia. 
13.Jakiego przedmiotu Pani nie lubiła w szkole? 
- Ogólnie nie lubiłam przedmiotów ścisłych.. Matematyki, chemii, fizyki. 
14. Jaka książka miała na Panią największy wpływ? 
- Zdecydowanie " 1984" . 
Dziękujemy za poświęcenie Nam czasu i udzielenie wywiadu. 
- Ja również dziękuję. 

Wywiad przeprowadziły: Klaudia Witkowska, Weronika Bargieł, Justyna Sałacińska. 

RODZINA, ACH RODZINA... 

   Rodzice nigdy nie kryli, że nie jestem  ich 
dzieckiem. Znaleźli mnie na parapecie domu, 
który właśnie kupili. Lubię te historię, choć 
wtedy nie była mi ona w smak. W wieku lat czte-
rech przeszłam przez burzliwy okres dojrzewa-
nia, kiedy to udawałam krowę, lwa i paliłam 
stare jabłkowe cygara. Rodzice z właściwym so-
bie spokojem nie zwracali na to uwagi. Potem 
trochę podrosłam i wyszło na jaw, że jednak je-
stem ich dzieckiem. 
   Nasza rodzina składa się tylko z czterech 
osób: taki stan akceptowałam i taki mi odpowia-
dał. Gdy urodziła się Julka nie byłam szczegól-
nie rozczarowana czy wściekła, po prostu bez-
brzeżnie zdziwiona. Nie sądziłam, że moi rodzi-
ce mogą mieć więcej dzieci, byli zbyt starzy. 
Gdy teraz liczę, okazuje się, że mieli po dwa-
dzieścia kilka lat. Jula na początku tez nie 
chciała być człowiekiem, to u nas nagminne. Gdy 
ludzie widzieli nas na ulicy mówili : „ O, ja-
kie ładne blond aniołki!” 

Niedługo po tym urodził się Smigol, dla którego 
długo nie mogliśmy znaleźć imienia. Miał też 
dredy i ludzie mylili go z dziewczynką. Gdyby 
któregoś dnia rodzice zdecydowali się na kolejne 
dziecko, powiedziałabym, tylko „znowu?”. Każde  
z nas wygląda tak samo i ma podobny charakter. 
Czasem nawet ja nie odróżniam siebie od mojej 
młodszej siostry. 
   Miło by było poznać korzenie mojej rodziny. 
Często się zastanawiam, dlaczego akurat Sałaciń-
scy? Czyżby moi przodkowie posiadali rozległe 
pola sałaty? Ale po co komu tyle sałaty? 
  Nie przypominam sobie jakiegokolwiek sławnego 
Sałacińskiego. W ogóle jedynie Sałacińscy jakich 
znam, to my, armia blond aniołków z niebieskimi 
oczami. 
  Być może nie napisałam zbyt wiele tego o swo-
jej rodzinie, ale tak właśnie jest. Wiele się 
nie dzieje. Strasznie lubię siedzieć w domu, 
właśnie dlatego. 

Justyna 



Uczniowie z klasy I a i Ib wraz z opiekunami  
p. Emilią Więcek i p. Kingą Zdankiewicz oraz 
przewodnikiem pełni energii wybrali się na 
wycieczkę do Telewizji Polskiej (TVP), Tele-
wizji Polsat oraz Gazety Wyborczej. Pierw-
szym przystankiem była jedna z pierwszych 
stacji telewizyjnych w kraju - Telewizja Pol-
ska. Mieliśmy przyjemność oglądać: pomiesz-
czenia archiwalne, charakteryzatornie, poko-
je, w których montuje się newsy oraz wielkie 
studio, skąd na „na żywo” emitowane są pro-
gramy. Dzięki TVP oglądamy takie programy 
jak  „Wiadomośc i” ,  „Te leexpres” , 
”Panorama”, ale również mniej znane mło-
dzieży programy, tj. „Minęła Dwudziesta”, 
„Telekurier” oraz „Info Dziennik”, „Ziarno”, 
„5, 10, 15”, „Jedynaczka”. Kolejnym przystan-
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Życie przed Fejsbu-
kiem. 
Dzień, jak co dzień. 
Zwlekamy się z łóż-
ka, trochę porannej 
gimnastyki w łazien-
ce, ubieranie, szu-
kanie planu za-
jęć...nadal szukanie 
planu-może przejdźmy 

dalej- po 30 minutach jesteśmy gotowi, aby ruszyć z 
"chęcią" i "zapałem" chłonąć "upragnioną" wiedzę. Jeste-
śmy w szkole. Matematyka, niemiecki, historia- byle do 
przerwy ! A na korytarzu tyle ciekawych rzeczy: piąto-
klasiści bawią się w berka, koledzy z gimnazjum opowia-
dają sobie żarty, niektórzy snują się bez celu, inni 
nadal poszukują planu zajęć . Zaglądamy do łazienki 
dziewczyn: przy lusterku kolejka, bo przecież każda musi 
zobaczyć jak wygląda komentując: " O ja cie, wyglądam 
okropnie. Kaśka pożycz szczotkę!" Przeciskając się da-
lej, w stronę okna słychać znajome głosy: " Widziałaś 
tego Patryka z 3c, ale wstawił foty na fejsa !", " Ta 
Karolina to chyba nie widziała tych zdjęć, które wstawi-
ła !" , " Znasz Maćka? Nie? To znajdź go sobie na fajse-
buku". Chwila zastanowienia, pierwsza myśl: „Kim jest 
Fejsbuk?”, druga myśl: „Dlaczego nie jestem tam zareje-
strowana?”. Podchodzę do grupki dziewcząt : " Ej, dziew-
czyny, co to jest fejsbuk?" Odpowiadają mi śmiechy, par-
sknięcia. "No nie mów, że nie wiesz co to jest facebo-
ok!" Z moich oczu można wyczytać wszystko. "Gdzie ty 
żyjesz?! Wejdź sobie po szkole na facebook.com  
i sprawdź". Niecierpliwie wracam do domu. Rzucam, jak 
zawsze wszystkie rzeczy i siadam do komputera. Wpisuje 
adres strony i jestem. Szybka rejestracja, potwierdzenie 
danych, regulamin. Otwiera się powitalna strona 
i...przede mną inna rzeczywistość, biało-niebieska rze-
czywistość. Szybko przeglądam podstrony, zapraszam zna-
jomych ( jest ich całkiem sporo). W oczy rzuca się przy-
cisk "Lubię to!".Klikam wszędzie, gdzie się da, gdzie-
kolwiek go zauważę. Zastanawiam się dlaczego nie ma 
opcji " Nie interesuje mnie to !", "Nie lubię tego!" ? 
Widocznie to strona dla tych, którzy zawsze wszystko" 
lubią". Jestem zalogowana już od 10 minut i jestem za-
skoczona, że nic specjalnego się nie dzieje. Nie rozu-
miem, przecież dziewczyny tak wszystko komentowały w 
szkole, co to się tu nie dzieje, itp. Trudno, może mnie 
nie dopadła ta mania "Fejsbukowa". Po pewnym czasie zła-
pałam bakcyla. Teraz życie nastolatków kręci się wokół 
Fejsbuka, a może dla niektórych jest życiem.  
W końcu fajnie wiedzieć, że inni też „lubią" te same 
śmieszne teksty, teledyski, piosenki. Moja " tablica" 
przepełniona jest wpisami z aplikacji. A moi znajomi " 
Lubią to !", więc i ja się cieszę. Ilość "lajków"  
to wyznacznik twojej fajności. Wstawiam fotki z wakacji, 
wycieczek, ogródka,trochę psa, kota, chomika, nie za-
braknie ujęć z mamą, z koleżanką, z bratem, w samocho-
dzie, na schodach. Wstawiam ich jeszcze więcej, a znajo-
mi" Lubią to". "Nie masz Fejsbuka? To ty w ogóle istnie-
jesz ?" Nie dajmy się zwariować. Wszystko jest dla lu-
dzi, ale z głową. Na koniec mogę dodać tylko, że " Lubię 
to !"  

Wiola 

  Kolonie. Po-
dróż była długa 
i dość męcząca. 
Po rozpakowywa-
niu niemal bez 
życia rzuciłyśmy 
się na łóżka w 
o b s z e r n y m , 
śmierdzącym na-
miocie. Warunki 
były polowe, rzekłabym wręcz przetrwaniowe, ale i 
tak po chwili byłyśmy bliskie snu. Nagle z łóżka 
obok mnie poderwał się jakiś cień.  
Spali mi się ciasto!-zawołała przerażona Dominika. 
- Jak to, ciasto?-pytałyśmy osłupiałe. Dominika ob-
rzuciła nas spojrzeniem zarezerwowanym dla babć, 
które nie wiedzą, gdzie jest spacja i co im tu wy-
skoczyło 
Ciasto na Facebooku, no przecież-mruknęła i opadła  
z powrotem na łóżko, najwyraźniej pogodzona z per-
spektywą nieudanego wypieku.  
  I tu może, w nieco spóźnionym wstępie wspomnę, że 
nie mam absolutnie nic do internetowej społeczności, 
gdzie ludzie pieką sobie ciasta, rozmawiają i upra-
wiają ogródki. Facebook to bardzo przydatne narzę-
dzie i sposób na budowanie relacji międzyludzkich 
nie ruszając się z fotela. Zdecydowana większość  
z was za pewne ma tam konta i nie jesteście maniaka-
mi bez uczuć. Chodzi mi o to, że nie ma mundurka,  
w który można wcisnąć każdego człowieka na świecie  
i nikogo nie będzie uwierało pod pachami. 
  Facebook, oprócz niewątpliwych zalet, ma parę wad, 
ale ja za zasadniczą uważam kolekcjonowanie i prze-
chowywanie ogromnej liczby naszych danych. W sumie 
co szkodzi, że 500 znajomych wie, że wczoraj upadłam 
i kolano mnie boli, mam suche, zniszczone włosy,  
a poza tym za najlepszy papier toaletowy uważam 
"Reginę'', bo jest mocny, ma fajne niebieskie kwiat-
ki i genialny zapach. Problem w tym, że wiedzą  
to nie tylko nasi znajomi, ale i Facebook. A kim,  
do jasnej panienki, dokładnie jest Facebook? Nie 
wiadomo, wiadomo, że to on ma informacje o twoim 
ulubionym papierze toaletowym i może ją sprzedać 
komu zechce. Nie da się tego ukryć żadnym '' pokazuj 
tylko znajomym'', czy ''załóż hasło'', bo to tak, 
jakbyś próbował ukryć swoje sekrety u kogoś w pa-
miętniku. I tak, któregoś dnia, zamiast reklamy 
''Regina -papier, o którym każdy marzy'' odkryjesz  
u siebie reklamę ''Wiemy, o czym marzysz i w związku 
z tym mamy dla Ciebie 8 zmysłowych rolek papieru 
Regina''. To się zwie zaawansowany marketing i marzy 
o tym każdy marketingowiec, krok po kroku zagarnia-
jąc naszą prywatność. 
  Nie namawiam do masowych kasacji kont na Facebo-
oku. Po prostu, na portalach społecznościowych le-
piej umówić się z przyjaciółmi w realu i nie przeno-
sić się z życiem tam, gdzie każdy ma na nas oko. 
 

Justyna 

   FACEBOOK  

p. Stefan (54 l.) 

- Młodzież jest bardzo rozwydrzona. Często używa 
wulgaryzmów. Brakuje jej rygoru. 
p. Maria (49 l.) 
- Młodzież była i jest fajna. 
p. Kazimierz (76 l.) 

-  Z tego co słyszałem młodzież jest paskudna. 
p. Katarzyna (36 l.) 
- Jestem nauczycielką i dużo czasu spędzam w oto-
czeniu młodzieży. Lubię ich! 
p. Bożena (60 l.) 

- Młodzież powinna być pełna energii no i taka 
jest. Mają lepsze warunki do zabaw niż my kiedyś. 
Chciałabym być znowu młoda.. 
p. Marcin (40 l.) 
-  Mam córkę i jestem dość wymagającym i surowym 
ojcem. Młodzież powinna bardziej szanować ludzi 
starszych od siebie! 
Adrian, Hubert, Patryk (14 l.) 

- Młodzież jest zaj*b*sta!  

p. Wojciech (50 l.) 

- Nie mam zdania... 
p. Ewa (29 l) 

- Tak niedawno sama byłam nastolatką... Lubiłam to, te-
raz niestety jest trudniej... 
p. Sylwia (30 l.) 

- Swoje dzieci uważam za dobrą młodzież. Nie mam zamia-
ru oceniać innych. 
p. Karol (41 l.) 

- Młodzież powinna być sobą. I szaleć póki może. 
p. Maciej i p. Ewa (29 i 34 l.) 

- Nie mamy dzieci, więc nie spędzamy z nimi dość dużo 
czasu. Więc nic o nich nie wiemy... 
p. Grzegorz (36 l.) 

- Lubię młodzież  
p. Krystyna (60 l.) 

- Młodzież jest bardzo fajna i nowoczesna. Jest lepsza 
niż kiedyś. 
 

SONDA — DZISIEJSZA MŁODZIEŻ JEST... 



SPOSOBY JEDZENIA KANAPEK WEGŁUG ADAMA 

Czytając tytuł może wydać się,  że to 
głupi pomysł, że tracenie czasu na czyta-
nie nie ma sensu, ale mimo wszystko – po 
prostu muszę! 
Idąc szkolnym korytarzem obserwuję 
uczniów i nauczycieli jedzących kanapki, 
bułki czy inne frykasy, mimo że to tak 
powszednia i banalna czynność – to i tak 
każdy robi to w swój sposób. Za przykład 
posłużą mi dwie koleżanki X oraz Y. 
X bierze kanapkę w obydwie dłonie 
(oczywiście nie wyjmując jej z sreberka) 
i z wielkim namaszczeniem odgryza maleń-
kie kęsy, po każdej takiej porcyjce sta-
rannie wyciera kąciki ust. Zjedzenia ka-
napki zajmuje jej zazwyczaj 15 minutową 
przerwę. Za to Y nie oszczędza się – wy-
ciąga bułkę z torebki i ze smakiem się 
posila, zazwyczaj ogromnymi kęsami  tak, 
że wszystko znika po pięciu minutach, a 
torebka ląduje na podłodze lub pod kalo-
ryferem. 
Zastanawia mnie czy ta różnorodność wyni-
ka z apetytu czy z wychowania i savoir 
vivre’v? 

adAm  

Znajdź kurze udko:              

Łamiszczęki  
Pchła pchłę pchała, a ta pchła płakała. 
Butelka oetykietkowana, butelka nieoetykowana. 
Archawiniminiłokotoczenepawiczeobstykulty. 
Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjozmowanego tłumu. 
Na wyrewolwerowanym wzgórzu, przy wyrewolwerowanym rewolwerowcu, 
leży wyrewolwerowany rewolwer wyrewolwerowanego rewolwerowca. 
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 Baran  21.03-20.04 
Być może obawiasz zmian, dokonujących się w twoim życiu. Nie 
bój żaby - każda zmiana jest dobra, a przynajmniej jest 
zmianą. Nie krzycz w kółko do osób stojących metr od ciebie. 
 Byk     21.04-20.05 
 Właśnie w listopadzie najmocniej odczuwasz bezsens codzien-
nych wycieczek do szkoły, a rutyna i wczesne wstawanie kom-
pletnie cię dobija. Aby cię pocieszyć, wspomnę, że po gimna-
zjum zaczyna się liceum, studia, a potem praca. Więc zacznij 
odliczać dni do emerytury i nie pal tyle, to może jej doży-
jesz. 
 Bliźnięta 21.05-21.06 
 Dopiero listopad, a ty już załapałeś tyle jedynek? Wszyscy 
wiemy, że to nie twoje lenistwo, tylko spisek FBI, UFO i 
papieża. Nie ma sensu poprawiać sprawdzianów, lepiej dołącz 
do kościoła scjentologów i spróbuj przejąć władzę nad świa-
tem. 
 Rak    22.06-22.07 
 Wszyscy dokoła mają ciebie dosyć i odwracają się do ciebie 
plecami? Nic dziwnego, jesteś denerwujący niczym deszcz ze 
śniegiem w poniedziałkowy poranek. Jeśli jednak masz zadatki 
na geniusza, możesz spokojnie dalej ich ignorować.    
 Lew    23.07-22.08 
 Dieta, której używasz fatalnie wpływa na twoje zdrowie. Ale 
nie szkodzi, wyglądasz świetnie. Zwłaszcza w tych nowych 
skarpetkach. Tak jest, wiem o tobie wszystko. 
 Panna 23.08-22.09 
 Właśnie dziś, teraz, gdy czytasz to zdanie, poznasz abso-
lutną miłość swojego życia. Jest to osobnik piękny, przein-
teligentny, miły i uprzejmy, do szaleństwa wręcz zakochany w 
tobie. Nie zmarnuj tego, stary/a. 
 Waga  23.09-22.10 
 W twym wyważonym życiu dalej nic się nie zdarzy. Na twoim 
miejscu nie oczekiwałabym, że zdarzy się w ogóle. Kup sobie 
kota, paprotkę, czy coś, bo już nie można patrzeć jak się 
miotasz w desperacji. 
 Skorpion 23.10-21.11 
 Nikt nie chce zrozumieć, że muzyka, której słuchasz to me-
tal, a nie „jakieś rąbanie”, a ty nie jesteś emo 
czy satanistą, tylko po prostu metalem. Nic się w tej spra-
wie nie zmieni, you know it’s sad but true, and nothing else 
matters. 
 Strzelec 22.11=21.12 
 Obowiązki towarzyskie i sprawy szkolne zaczynają ciebie 
ciut przytłaczać, w dodatku znów nikt nie urządzi ci przyję-
cia-niespodzianki. Osoba obok ciebie jest zamachowcem-
samobójcą, masz więc niepowtarzalną okazję zbawienia świata. 
 Koziorożec 22.12-19.01 
 Lepiej rzuć środowisko, w które się wplątałeś/aś. Wszyscy 
tam tylko czyhają, żeby cię zdemoralizować. No, chyba że to 
ci nie przeszkadza, jak większości demoralizowanych osób. 
 Wodnik   20.01-18.02 
 Sekret który ktoś ci zdradził powoli zaczyna parzyć cię w 
język. Opanuj się, błagam, i absolutnie nie wyszeptuj  
 tajemnicy do dołka w ziemi, jeśli wiesz co przydarzyło się 
fryzjerowi króla Midasa.             
 Ryby      19.02-20.03 
 Głowa do góry, bo bardziej widać twoją wiecznie niezadowo-
loną i zakompleksioną minę, niż jej powód. 


