
„maluch”, wiele jedno-

śladów – motorów, mo-

tocykli, skuterów. Była 

też liczna grupa tych, 

którzy  do marszu po 

najdłuższym  w Europie 

rynku użyli nóg. 

 Myślę, że waż-

nymi wydarzeniami w 

najbliższym czasie bę-

dą: kolejny Dzień Pa-

pieski ( 22 październi-

ka, godz.9.50) oraz III 

Powiatowy Konkurs Pie-

śni Patriotycznej 

„Pieśń ujdzie cało”  15 

listopada, godz.17.00), 

na które serdecznie 

zapraszam. 

Dyrektor Szkoły 

Barbara Meredyk 

 Za nami sześć 

tygodni nowego roku 

szkolnego, a już tak 

wiele się wydarzyło. 

Najważniejszym wyda-

rzeniem z pewnością 

były w dniach 17-18 

września 2012 r. ob-

chody Roku Księdza 

Piotra Skargi – patrona 

naszej szkoły. Cieszę 

się, że na łamach na-

szej szkolnej gazety 

mogę jeszcze raz po-

dziękować wszystkim 

nauczycielom, uczniom i 

pracownikom niepeda-

gogicznym, dzięki któ-

rym dni te pozostaną w 

naszej pamięci na dłu-

go. W uroczystościach 

tych brały udział trzy 

szkoły imienia Piotra 

Skargi: z Warszawy, 

Nowego Sącza oraz 

Grójca . To ostatnie 

Liceum tydzień po na-

szej szkole również 

uczciło pamięć patrona 

– złotoustego kazno-

dziei, a poczet naszej 

szkoły, wraz ze mną 

oraz opiekunem pocztu 

– p. Janem Pieńkow-

skim, brał w nich czyn-

ny udział. 

 W dniach 21-

23 września odbyły się 

kolejne Dni Patrona 

Miasta – Św. Mateusza, 

w których obchody włą-

czyliśmy się poprzez 

udział w zawodach 

sportowych i barwnym 

korowodzie. Z pewno-

ścią słyszeli i widzieli 

nas mieszkańcy miasta, 

bowiem prowadził nas 

p i ęk n y  c zer wo n y 

Drodzy Uczniowie 
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WAŻNE TEMATY: 

 Rok ks. Piotra Skargi 

 Bollywood 

 Kącik filmowy 

 Ciąg dalszy Legendy 
Maladiusa 

W TYM NUMERZE: 

OBCHODY ROKU 
KS. P. SKARGI 

2 

OGLĄDAM BOL-

LYWOOD... 

3 

O TYM, JAK PUŁ-
TUSZCZANIE OD-

WIEDZILI RIMINI 

5 

CO TO ASG? 7 

SŁOWNICZEK 
GRACZA 

8 

LEGENDA MA-

LADIUSA  

9 

ENGLISH COR-

NER 

11 

GAZETOWY KĄ-

CIK FILMOWY 
12 

OKIEM PIERW-

SZOKLASISTY 
13 

ZAGADKA 14 

SAMORZĄD 
SZKOLNY 

14 

CZY WIESZ, ŻE... 14 

Z okazji jednego  z ważniejszych dni w całym roku szkolnym, Dnia Eduka-
cji Narodowej, składamy najserdeczniejsze życzenia całemu Gronu Peda-
gogicznemu. Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawo-
dowych oraz zadowolenia z uczniów. 

Redakcja 
 



 W dniach 17-18 września 

mieliśmy przyjemność uczestniczyć  

w obchodach Roku ks. Piotra Skar-

gi. jako jedna z trzech szkół, no-

szących Jego imię.  

 Uroczystości odbywały się 

pod patronatem marszałka woje-

wództwa mazowieckiego Adama 

Struzika. 

Nasz szkoła współorganizowała to 

przedsięwzięcie.   

 Pierwszy dzień obchodów 

poprzedziła Msza Św. w Bazylice 

Kolegiackiej, a następnie zostały 

złożone kwiaty po tablicą ks. Piotra 

Skargi w kościele pod wezwaniem 

św. Piotra i Pawła.  

 W auli Akademii Humani-

stycznej prezentowały się szkoły, 

noszące imię autora „Kazań sejmo-

wych” – LO im. Piotra Skargi w 

Grójcu, Jezuickie Centrum Eduka-

cji w Nowym Sączu, Katolicki Ze-

spół Edukacyjny im. ks. Piotra 

Skargi w Warszawie oraz nasze LO 

im. Piotra Skargi w Pułtusku.  

 Po wysłuchaniu prezentacji 

uczniowie oraz zaproszeni goście 

mieli przyjemność oglądać program 

artystyczny „Polskie drogi”, przy-

gotowany przez młodzież z naszej 

szkoły pod kierunkiem p. Wandy 

Konieckiej-Pieńkos oraz p. Jolanty 

Rutkowskiej. Dopracowany w każ-

dym detalu zaczarował i urzekł 

publiczność.   

 Tego dnia również zostały 

wręczone nagrody zwycięzcom 

ogólnopolskich  konkursów:  lite-

rackiego i plastycznego oraz  Po-

wiatowego  Konkursu Oratorskiego. 

Laureatki  tego ostatniego miały 

okazję zaprezentować się przed 

zgromadzonymi gośćmi, wygłasza-

jąc swoje oracje.  

 Ważnym wydarzeniem było 

przekazanie przez dyrektor Bar-

barę Meredyk starodruków, znaj-

dujących się w szkolnej Izbie Trady-

cji do pułtuskiego Oddziału Archiwum 

Państwowego m.st. Warszawy. Były  

to:  egzemplarz dzieła Stanisława 

Kożuchowskiego „Konstytucye, statu-

ta y przywileje koronne y W.X.Lit. na 

walnych sejmach od roku pańskiego 

1550 do 1726 uchwalone...” opracowa-

ny na polecenie sejmu grodzieńskiego 

w 1726 r. i wydany nakładem autora 

we własnej drukarni w Mokrsku w 

1732 r.,  używany  w XVIII w. w szko-

łach jako podręcznik historii Polski 

oraz poszyt,  zawierającego kore-

spondencję rektora Wojewódzkiej 

Szkoły Benedyktynów w Pułtusku z 

Komisją Rządową Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego z lat 1818-

1827 w sprawie składania egzaminów 

dojrzałości przez uczniów szkoły . 

 Drugi  dzień obchodów Roku 

ks. Piotra Skargi  to konferencja na-

ukowa pod hasłem: „Piotr Skarga SJ – 

kaznodzieja z Mazowsza”. Rozpoczęło 

ją odczytanie  listu prezydenta RP 

Bronisława Komorowskiego, skierowa-

nego do uczniów szkół noszących imię 

Piotra Skargi    

  Uczestnicy konferencji mogli wysłu-

chać  następujących wystąpień: 

- prof. dr hab. Janusza Ta-

zbira (IH PAN) - Piotr Skarga i jego 
dzieło po 400 latach,  

- dr Pawła Biesia SJ – Towa-
rzystwo Jezusowe w czasach Piotra 
Skargi, 

- prof. dr hab. Pauliny Bu-

chwald-Pelcowej (Wydział Filologii 

Polskiej AH) – Twórczość literacka 
ks. Piotra Skargi SJ na tle epoki 

- dr  Radosława Lolo (Wydział 

Historyczny AH) Ks. Piotr Skarga w 
szesnastowiecznym Pułtusku -  frag-
ment z życia człowieka i miasta, 

- dr Marii Petrovej (Instytut 

Historii Powszechnej Rosyjskiej Aka-

demii Nauk) – Instytucje szkolne je-
zuitów w Wilnie i Połocku od XVI w. 

do I ćw. XIX w. 
 

Z relacji uczniów:  

 

„Najbardziej podobał mi się pro-
gram artystyczny w wykonaniu 
uczniów naszej szkoły. Uważam, że 
artyści i osoby biorące udział w tym 
przedstawieniu dały z siebie 
wszystko. Scenografia i oprawa 
muzyczna również była fantastycz-
na. Bardzo mile byłam zaskoczona 
mową oratorską Darii Borek – była 
niesamowita!”. 

Uczennica klasy III 
 

„Bardzo podobało mi się wystąpie-
nie profesora Lolo, który opowiadał 
o Pułtusku w czasach Skargi. Cieka-
wie zostało przedstawione przez 
niego miasto w czasach średniowie-
cza. Można było bardzo łatwo wy-
obrazić sobie jak wiele dla Pułtuska 
zrobiło Kolegium Jezuickie.” 

Uczeń klasy III 
 

 

 

 

Kinga Szajczyk 
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Oglądam Bollywood… Tak, przyznaję 

się bez bicia, oglądam „te dziwne, 

głupie, strasznie długie filmy, w któ-

rych tylko tańczą i śpiewają”…  Oglą-

dam  Bollywood, bo je kocham – wła-

śnie za to, że tańczą, i że śpiewają, i 

że długie… i wcale, ale to wcale nie 

głupie (no, może niektóre :D – ale ile 

głupich, dennych, durnowatych filmów 

hollywoodzkich zdarzyło wam się oglą-

dać? Bo ja mam wrażenie, że ostatnio 

Hollywood w większości takie właśnie 

„wypuszcza” na rynek…). 

Od ponad 5  lat jestem tzw. bollyma-

niaczką – czyli osobą, która o filmach 

spod znaku Bollywood może rozma-

wiać długo, namiętnie i o każdej po-

rze. Zaczęło się tak, jak u większości 

fanów indyjskiego kina w Polsce – od 

„spotkania” z filmem „Czasem słońce, 

czasem deszcz” („Kabhi Khushi Ka-

bhie Gham” – w skrócie „K3G”) w re-

żyserii Karana Johara z 2001 roku. 

Poleciła mi go uczennica, która wie-

działa, że lubię musicale. „Musi go 

Pani Profesor obejrzeć, jest fanta-

styczny. I będzie w (tu padła nazwa 

nieistniejącej już gazety) za 1 zł.” 

Pomyślałam wtedy, że nawet jak bę-

dzie to gniot, to złotówki mi nie szko-

da. Kupiłam i postanowiłam obejrzeć 

na tzw. dobry sen. Nie wiedziałam 

wtedy kompletnie nic o kinie z Bomba-

ju, więc „zapuściłam” sobie film około 

11 w nocy z przeświadczeniem, że 

przed 1.00 spokojnie pójdę spać. Bar-

dziej pomylić się nie mogłam… :D Po 

standardowych 100 minutach filmu 

nagle pojawił się napis „Koniec części 

pierwszej” i ekran sczerniał, a ja wy-

dałam z siebie przeciągły jęk i zawoła-

łam w myślach: Zaraz, a gdzie część 

druga?! Na szczęście przerwa trwała 

tylko 10 sekund, a potem, z wypiekami 

na policzkach, to wzruszając się do 

łez (przyznaję się znów bez bicia, 

płaczę na filmach…:D), to śmiejąc do 

rozpuku, zakończyłam seans około 3 

rano z poczuciem pełnego katharsis. 

Do dziś – mimo że zdaję sobie dosko-

nale sprawę z wad tego filmu – jest to 

jeden z moich ulubionych 

„bollywoodów”, film, do którego wra-

cam wtedy, gdy mam chandrę i chcę 

poprawić sobie humor. 

Takich filmów mam dużo więcej… Bo 

w tym chyba właśnie tkwi największa 

siła tych wyśmiewanych przez kryty-

ków (którzy najczęściej żadnego z 

indyjskich filmów nie widzieli) obra-

zów pełnych tańca i śpiewu, że po-

zwalają one inaczej spojrzeć na 

świat, przepędzają chandrę, bawią i 

wzruszają… Filmy z Indii odwołują 

się do naszych emocji, nie rozumu, 

dlatego tak bardzo różnią się od 

kina europejskiego i amerykańskie-

go. Ale żeby tę prostą prawdę zro-

zumieć, trzeba spojrzeć na nie 

uczciwie, bez pogardy i nastawienia 

z góry, że „to przecież kicz”… Bo to 

zwyczajnie nieprawda. 

O kinie bollywoodzkim krąży wiele 

mitów i stereotypów. Spróbuję kró-

ciutko, w miarę mojej niewielkiej 

jeszcze wiedzy (bo chociaż obejrza-

łam już ponad 200 filmów, nadal 

jestem zaledwie pomocnikiem cze-

ladnika, nie ekspertem w tej dzie-

dzinie :D), rozprawić się z dwoma 

głównymi: 

Mit 1 – Bollywood produkuje 1000 

filmów rocznie. 

Nieprawda. „Bollywood” to określe-

nie kina z Bombaju (obecnie zwanego 

Mumbajem), gdzie produkuje się 

średnio 200-300 filmów rocznie, 

czyli mniej więcej tyle, co w Holly-

wood w USA. Owe mityczne 1000 

osiągniemy (ale też bardzo rzadko), 

jeśli do filmów produkowanych w 

Bombaju doliczymy filmy produko-

wane w innych ośrodkach filmowych 

Indii. Indie bowiem są ogromnym 

krajem, w którym każdy z 28 stanów 

ma własne ośrodki filmowe, a każdy 

z tych ośrodków tworzy i wypuszcza 

na rynek filmy kręcone w lokalnym 

języku, w stylu charakterystycznym 

dla własnej subkultury. I tak np. kino 

z Andhra Pradesh (ze stolicą w Haj-

derabadzie) to tzw. Tollywood (w 

języku telugu), a w Tamil Nadu 

(stolica – Czennaj) mamy Kollywood 

(w języku tamilskim). Razem z Bom-

bajem (gdzie filmy kręci się w hindi 

i urdu) to trzy główne i najbardziej 

znane ośrodki filmowe. A dochodzi 

jeszcze Bengal (kino głównie inte-

lektualne, niczym nieustępujące 

kinu europejskiemu), Kerala, Oris-

sa, Karnataka… Że o mniejszych 

ośrodkach nie wspomnę… 

Mit 2 – Filmy z Bollywood trwają 

po 3 godziny, zawsze są o miłości 

i nic, tylko w nich tańczą i śpie-

wają. 

Prawda i nieprawda jednocześnie. 

Są i takie, które trwają tyle, co 

przeciętny film europejski, choć 

większość filmów rzeczywiście 

trwa mniej więcej 3 godziny 

(potrafi i 4… :D) i zawsze dzieli się 

na dwie części. To po to, by widzo-

wie mogli w połowie filmu wyjść na 

papierosa lub do toalety, ale rów-

nież po to, by mogli podyskutować o 

oglądanym właśnie filmie z sąsiada-

mi z widowni. Bo wyjście do kina dla 

Indusa to jak dla nas wycieczka za 

miasto – idzie się z rodziną, ze zna-

jomymi, idzie się po to, by podysku-

tować o tym, co się widzi na ekra-

nie… Hmmm, właśnie sobie uświado-

miłam, że to trochę tak, jak u nas 

wyjście do teatru. Ale wracając do 

tematu – spora część współcześnie 

kręconych filmów jest nieco krót-

sza, oscyluje w granicach 2-2,5 

godziny, zwłaszcza, gdy przewidzia-

na jest również na rynek tzw. za-

chodni. To ukłon w stronę widowni 

angielskiej i amerykańskiej   

Nie wszystkie filmy indyjskie są o 

miłości. A jednocześnie prawie 

wszystkie o miłości są :D „No to w 

końcu jak?” spytacie. No właśnie… 

Są o miłości, ale niekoniecznie męż-

czyzny do kobiety i kobiety do 

mężczyzny. Są o miłości do ojczy-

zny, o miłości do rodziców, o miłości 

do bogów, do natury, do świata, do 

człowieka w ogóle… Tematyka fil-

mów indyjskich jest tak samo sze-

roka, jak kina europejskiego, to 

tylko do nas docierają prawie wy-

OGLĄDAM BOLLYWOOD…  
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łącznie tzw. komedie romantycz-

ne / romanse / melodramaty… Z 

małymi wyjątkami, na szczęście . 

Najwięcej filmów, które my nazy-

wamy romantycznymi, produkuje 

się w Bombaju, ale już kino połu-

dniowe to zagłębie tzw. kina mę-

skiego – np. Tollywood to mekka 

dla lubiących w kinie 

„rozpierduchy”  W żadnym fil-

mie – ani japońskim, ani chińskim – 

nie widziałam takich przedziw-

nych, wręcz poetycko rozplanowa-

nych, niewiarygodnych i tak długo 

trwających bijatyk  Chuck Nor-

ris mógłby pozazdrościć :D:D:D.  

No i ten taniec i śpiew… o kostiu-

mach i feerii kolorów nie wspomi-

nając… No tak, śpiewają. I tańczą. 

I to dużo. Ale tak ma być – bo 

kino Indii to „potomek” teatru 

Parsów i – według znawców tematu 

– spełnienie traktatu o poezji 

sprzed ponad 1000. lat. Traktat 

Natjaśastra powstał najprawdopo-

dobniej pomiędzy IV w.p.n.e. a IV 

w.n.e., a opisane są w nim reguły 

tworzenia dzieła dramatycznego, 

scenicznego. Widz, uczestnicząc 

w odbiorze sztuki, powinien po-

czuć osiem podstawowych 

„smaków” (tak określono ludzkie 

emocje): miłość, zmartwienie, 

gniew, wstręt, odwagę, zdumienie, 

strach i wesołość. Dlatego współ-

cześnie film stara się opowiadać 

historię wywołującą te uczucia. 

Teatr Parsów z kolei w ogromnej 

mierze bazował na tańcu i pieśni – 

muzyka bowiem towarzyszy Indu-

sowi od chwili narodzin do dnia 

śmierci, nie da się od niej „uciec”. 

To dlatego w większości filmów 

bohaterowie wyrażają swoje 

uczucia śpiewem i tańcem. Piosen-

ki w filmach bollywoodzkich nie są 

„wstawką” dla rozrywki – one sta-

nowią integralną część fabuły; 

dowiadujemy się z piosenek, o 

czym myślą, do czego tęsknią i 

czego pragną bohaterowie filmu… 

Zupełnie tak, jak w zachodnim 

musicalu czy operetce. Z tego też 

powodu tak trudno jest zachod-

niemu widzowi zdecydować, czy 

ogląda musical, romans, komedię, film 

gangsterski czy dramat społeczny – w 

jednym obrazie bowiem znajdzie to 

wszystko wymieszane razem – bar-

dziej lub mniej udanie, ale to już za-

leży od reżysera i aktorów.  

A za co ja kocham to kino? Za różno-

rodność i inność, za emocjonalność i 

uczuciowość, za mówienie o prostych 

prawdach prostym językiem, za niesi-

lenie się na nadmierną intelektualność 

(mówię o kinie ściśle komercyjnym, 

nastawionym na rozrywkę – bo tak jak 

w każdym innym kraju, również w In-

diach istnieje kino „trudne”, porusza-

jące problemy społeczne, czyli tzw. 

kino intelektualne – a, i wtedy ani nie 

tańczą, ani nie śpiewają, a na ekranie 

wcale nie jest kolorowo), za to, że nie 

ocenia, wręcz przeciwnie, ma ogromny 

dystans do siebie. I za to, że kocha 

siebie – w pozytywnym sensie. Im 

więcej filmów indyjskich oglądam, 

tym częściej „wyłapuję” filmowe od-

niesienia :D A jaką to sprawia satys-

fakcję. Podskakuję z radości, kiedy 

„załapuję”, że bohater oglądanego 

właśnie przeze mnie filmu „rzuca” 

tekstem z klasyki z lat 50., że boha-

ter kolejnego nuci piosenkę, którą 20 

lat wcześniej „śpiewał” w swoim hicie 

kinowym, że bohaterka „odgrywa” 

scenę z innego wielkiego przeboju 

sprzed lat. Kino indyjskie czerpie z 

wszelkich źródeł – owszem, „pożycza” 

historie z kina zachodniego i przera-

bia po swojemu (rezultaty bywają 

dużo lepsze niż hollywoodzkie pierwo-

wzory, bo zyskują pierwiastek ludzki, 

zamiast bazować na efektach specjal-

nych), ale też często sięga po własne 

dzieła literackie, teatralne i filmowe. 

Nie ma nic dziwnego w tym, że film 

tollywoodzki, który okazał się wielkim 

hitem, nagle zostaje „zrimejkowany” 

przez Bollywood i Kollywood – to nor-

malne w Indiach  Publiczność lubi 

oglądać własnych aktorów mówiących 

ich własnym językiem. W rezultacie 

powstają 3 naprawdę rożne filmy opo-

wiadające tę samą historię – i jak 

ciekawie jest porównać je ze sobą :D  

I na koniec – uwielbiam słuchać piose-

nek z filmów bollywoodzkich – chodzą 

za mną jeszcze długo po tym, jak 

skończę kolejny seans. Przyzwycza-

iłam się bardzo szybko do niezwykle 

wysokich kobiecych głosów w tych 

piosenkach (czyli tzw. „wycia” :D). I 

dodam, że współczesna muzyka fil-

mowa niczym nie ustępuje zachod-

niej muzyce rozrywkowej – ten sam 

styl, ten sam beat, tylko instrumen-

tarium inne, charakterystycznie 

indyjskie A „Chaiyya Chaiyya” – 

ogromny hit z filmu „Dil Se” (1998) 

– w niemal niezmienionej formie 

został przez Spike’a Lee wykorzy-

stany w filmie „The Inside 

Man” (poszukajcie na „tubisiach” J). 

O Bollywoodzie mogę długo i na-

miętnie – ale nie chcę was zanudzać 

  Jeśli macie ochotę na więcej, to 

polecam książkę „Bollywood dla 

początkujących” Krzysztofa Lipki-

Chudzika. Nie tylko zawiera sporo 

naprawdę ciekawych informacji o 

historii indyjskiego kina od jego 

zarania – kina niemego – aż po kino 

współczesne, ale też napisana jest 

fantastycznym, gawędziarskim ję-

zykiem. A jeśli chcecie obejrzeć 

jakiś fajny film – zajrzyjcie na bol-

lywood.pl – to najlepsza polska 

strona internetowa poświęcona nie 

tylko indyjskiemu kinu, ale też in-

dyjskiej kulturze i historii w ogóle. 

Moje typy na miły wakacyjny se-

ans (wymieniam tylko filmy wydane 

w Polsce na DVD) – wybór miałam 

bardzo  trudny, ale ta lista to chy-

ba niezły początek – są tu i 

„romanse”, i filmy bardziej dla pa-

nów  : 

„Jestem przy tobie” (Main Hoon 

Naa, 2004) – fantastyczna 

„masala”, czyli film wielogatunkowy 

– chyba jeden z najlepszych 

„masala movies” w historii kina in-

dyjskiego (w mojej opinii i opinii 

wielu innych osób :D) – przy tym 

filmie bawią się świetnie i panie, i 

panowie. Major Ram ma za zadanie 

ochronić córkę generała przed ata-

kiem terrorysty, złapać tegoż ter-

rorystę, przy okazji odnajdując 

zaginionego brata i zakochując się 

w nauczycielce chemii …  
„Lagaan – Pewnego razu w In-
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pokolenia, Kirron Kher, która w 

pewnym momencie do udawanego 

„partnera” syna rzuca tekst: „Nie 

wiem, czy jesteś moim zięciem, 

czy synową, ale witam cię w rodzi-

nie”… 

„Chak De! India” (2007 – tytuł 

pozostawiono w oryginalnym 

brzmieniu – „Chak De!” to coś, jak 

nasze „Do boju! Naprzód!”) – zno-

wu film o sporcie – i bardzo niebo-

llywoodzki – w całym filmie ANI 

RAZU nie tańczą, a piosenka 

jest tylko JEDNA – W TLE!!! 

Film zainspirowany autentycznymi 

wydarzeniami – o kapitanie mę-

skiej drużyny hokejowej, który po 

wieloletnim „wygnaniu” ze świata 

sportu wraca jako trener żeńskiej 

drużyny hokeja na trawie z zada-

niem przygotowania jej do mi-

strzostw świata… Niby wiadomo, 

jak się kończy (to taka „wada” 

wszystkich filmów „sportowych” ), 

a ogląda się jak najlepszy thril-

ler… 

„Dhoom” część 1 i 2 (Dhoom, 

2004; Dhoom 2, 2006) – komedie 

kryminalne, kryminały komediowe – 

trudno rzec… W każdym razie 

doskonała rozrywka również dla 

facetów – pościgi motorami, sku-

terami wodnymi itp. I piękne 

dziewczyny na dokładkę   
„Fanaa – Unicestwienie w miło-

ści” (Fanaa, 2006) – film, którego 

drugą połowę (tę, która następuje 

po „przerwie”) kręcono w Polsce, 

diach” (Lagaan, 2001) – film nomi-

nowany do Oskara w kategorii film 

nieanglojęzyczny – dla lubiących 

filmy o sporcie (krykiet), kostiu-

mowe (akcja toczy się w XIX wie-

ku) i społeczne (Indusi muszą stwo-

rzyć drużynę krykieta pokonując 

bariery kastowe, by wygrać mecz 

ze znienawidzonymi Anglikami i 

dzięki temu uniknąć płacenia 

ogromnego podatku od zbiorów – w 

sytuacji, gdy rejon od dwóch lat 

nawiedza susza). O krykiecie nie 

wiem absolutnie nic, ale siedziałam 

(razem z towarzystwem) 4 godziny 

zagryzając palce z przejęcia . 

„Don” („Don – The Chase Begins 

Again”, 2006) – film “gangsterski” 

– mnóstwo pościgów, efektów spe-

cjalnych, strzelanin, bijatyk, 

“podstawienie” dobrego za złego 

jako szefa gangu… Lepsze niż 

„Mission Impossible” (serio mówię). 

„Wszystko dla miłości” (Salaam-E

-Ishq, 2007) – to bollywoodzka 

wersja „To tylko miłość” – świetnie 

zagrana, świetnie wyreżyserowana, 

wciąga od początku do końca – bar-

dziej dla dziewczyn chyba jednak 

… 

„To właśnie przyjaźń” (Dostana, 

2008) – o tym, jak dwóch męż-

czyzn bez dachu nad głową musi 

udawać gejów, by móc wynająć 

pokoje w mieszkaniu ślicznej 

dziewczyny, w której oczywiście 

obaj się zakochują… Komedia roku  

I moja ulubiona aktorka starszego 

w Tatrach w okolicach Zakopa-

nego! Historia niewidomej dziew-

czyny, która zakochuje się w 

przemiłym przewodniku. Kiedy 

dzięki operacji odzyskuje wzrok, 

dowiaduje się, że jej ukochany 

zginął w zamachu terrorystycz-

nym. Kilka lat później do jej 

chatki w górach puka ranny żoł-

nierz… Pierwsza połowa to typo-

wy romans, za to druga – psycho-

logiczny film akcji na całego… i 

nietypowe jak na Bollywood za-

kończenie. 

„Athadu – Poszukiwa-

ny” (Athadu, 2005) – to jeden z 

dwóch tollywoodów wydanych w 

Polsce (drugi to „Pokiri” – 

„Wojownik” – z 2006 roku, z tym 

samym aktorem). Świetne sceny 

walk (równie „realistyczne” jak w 

filmach o Bondzie), małomówny 

główny bohater – płatny zabójca, 

wrabiany w morderstwo, którego 

nie popełnił… Męskie, mocne kino, 

świetnie się ogląda  

…. – nie umiałam się zdecydować 

– zapraszam na bollywood.pl, 

zakładka „DVD” – tam są wymie-

nione wszystkie filmy wydane w 

Polsce; o samych filmach poczy-

tajcie w zakładkach „Filmy” i 

„Forum” :D (Aha, i z daleka omi-

jajcie większość filmów, które 

wydano jako dodatki do gazet – 

choć były wśród nich również 

pozycje całkiem dobre…)

Bookworm 

STR. 5 CZASOPISMO MŁODZIEŻY LO IM. PIOTRA SKARGI  W PUŁTUSKU 

„klapkiem” (nie żeby nie podobały 

nam się jego japonki, ale bardzo za-

bawnie w nich chodził)-  nareszcie 

wyruszyliśmy. Dzięki 27-mio godzin-

nej podróży uzupełniliśmy swoje bra-

ki w filmoznawstwie i odszukiwaniu 

łazienek na przystanku. Każdy w gło-

wie tworzył sobie obraz pięknego, 

słonecznego miasteczka, złotej, 

piaszczystej plaży, ciepłego, piękne-

go morza oraz temperatury 40 stop-

ni w cieniu. To utrzymało nas przy 

życiu przez tyle godzin jazdy. Nie 

Wycieczka szkolna do słyn-

nego letniego kurortu. Niemożliwe? 

A jednak. Wyruszamy o świcie dnia 

3.09 pod opieką p. Danuty Pawlak i p. 

Michała Czarneckiego, patrząc na 

smutne i przygnębione postacie, 

które udają się na pierwszy po wa-

kacjach dzień nauki. My wakacje 

sobie nieco przedłużyliśmy.  

Po dokładnym przeliczeniu 

uczestników i zapoznaniu z naszym 

wspaniałym pilotem -  pseudo 

wspominając o tym, że kierowcy 

się lekko zapomnieli i nie zawieźli 

nas na żaden posiłek. Trudno, 

trzeba było kończyć stare kanap-

ki. Biuro zaplanowało również 

wspaniały nocny przejazd przez 

malowniczą Austrię. Jej obraz 

musieliśmy sobie namalować w 

głowach, gdyż, niestety, było zbyt 

ciemno na jakąkolwiek obserwację 

terenu. 

 Planowany przyjazd do 

O tym,  jak pułtuszczanie  odwiedzili Rimini.  



celu - godzina 8.00. Dotarliśmy na 11-

.00. Poślizg mieliśmy od samego począt-

ku. Przestaliśmy się temu dziwić kiedy 

okazało się, że nasi kierowcy nie umieją 

korzystać z GPS-a… . Ale  przynajmniej 

odbyliśmy objazdową wycieczkę po Ri-

mini.  

I tak powoli nasze wyobrażenia 

topniały, przynajmniej moje. Słoneczna 

pogoda? W snach. Duszno i zero słońca. 

W chwili przybycia do hotelu szczęki 

nam opadły. Może nie wszystkim, ale na 

pewno dwóm parom z naszego turnusu, 

które dopłaciły po X złotych, żeby 

otrzymać pokoje małżeńskie, a w hotelu 

zastali... pokoik dwa na dwa z piętro-

wym łóżkiem.  

Po kilku godzinach roszad mię-

dzypokojowych udało nam się dojść do 

jako takiego porozumienia kto z kim w 

pokoju i dlaczego. Po 30 godzinach 

prysznic był zbawieniem. Przyszedł też 

czas na kolację. Kiedy wrota jadalni się 

otworzyły, czekała na nas niespodzianka 

- na kolacje był... makaron. Tak samo 

jak i następnego dnia. No i jeszcze 

dzień po tym. I właściwie w każdy inny 

dzień. I chciałabym, żeby można było go 

nazwać spaghetti. Poznaliśmy różne 

rodzaje makaronu: świderki, rurki i 

wiele, wiele innych. Ale spaghetti jak 

nie było,  tak nie było. Musieliśmy się 

obejść smakiem. Czasami dosłownie. 

Mnie życie ratowały brzoskwinie. We 

Włoszech mają naprawdę bardzo 

smaczne owoce. I parmezan, jak wysta-

wią.  

Wieczorem urządziliśmy prze-

miły wieczorek zapoznawczy. Dołączyła 

się do niego  również obsługa hotelowa, 

czyli nasi przystojni włoscy kelnerzy, 

którzy właściwie okazali się Rumunami. 

Dołączył się również ochroniarz z tek-

stem, który później powtarzał co noc z 

tą samą miną seryjnego zabójcy : THE 

GAME IS OVER, GO BACK TO YOUR 

ROOM NOW!!!! I tak oto w przemiłej 

atmosferze zakończyliśmy dzień pierw-

szy naszego pobytu.  

Pobudka następnego dnia była 

tragiczna. Po pięciu miesiącach wakacji 

mój budzik zadzwonił o równej 7! Na 

śniadaniu  - tłumy.   Czyli 5 osób, w tym 

troje opiekunów. Pogoda niezbyt dopi-

sywała, ale udało się trochę popla-

żować za promocyjną cenę. I poo-

glądać zdechłe kraby na brzegu. 

Dużo ich było, niektórzy przywieźli 

je nawet do domu jako pamiątkę. Z 

żywymi, które chodziły po dnie mo-

rza, lepiej było nie zadzierać. Słoń-

ce prażyło, ale większość i tak my-

ślami uciekała do wieczora, gdyż 

zapowiedziano atrakcję – wyjazd na 

dyskotekę. Uzbierało się śmiałków 

16 + 1 i wyruszyliśmy specjalnie po 

nas wysłanym autobusem do klubu o 

tajemniczej nazwie Carnaby. Wcho-

dzimy, a tam... pustki. Dopiero póź-

niej ludzie zaczęli się schodzić i 

wtedy poznaliśmy uroki tego trzy-

piętrowego lokalu. Na każdym pię-

trze inny rodzaj muzyki, dla każde-

go coś dobrego. Po kilku godzinach 

tańca, wymęczeni do granic możli-

wości, wróciliśmy naszą ogórko-

limuzyną do hotelu, żeby ostatecz-

nie paść na łóżka. Oczywiście nie 

wszyscy padli. Sen tej nocy był 

dość krótki, a pobudka nieprzyjem-

na tradycyjnie. Trzeba było rozwią-

zać temat nocnych wojaży z pokoju 

do pokoju i potem dzień wrócił do 

normalnego rytmu, czyli do odpo-

czynku i plażowania do oporu. Albo 

dopóki ktoś się nie spiekł „na racz-

ka”.  

Wieczorem opieka uknuła 

podstępny spisek, którego na po-

czątku nikt nie rozgryzł.  Zabrała 

całą naszą grupkę na półtoragodzin-

ną wędrówkę,  której celem  była 

starówka Rimini i jarmark staroci i 

spacer po tejże starówce, a potem 

powrót – także na piechotę. Po dro-

dze było dużo protestów, ale w tej 

powrotnej  - tak jakby już ucichły. 

Kiedy wróciliśmy do hotelu miałam 

za zadanie sprawdzić, czy taktyka 

się powiodła i ku mojemu zdziwieniu 

na korytarzu słyszałam jedynie 

chrapanie. Mistrzowskie zagranie.  

Dalsze dni mijały dość po-

dobnie. Oczywiście, można by opo-

wiadać wiele rzeczy, ale wtedy mu-

siałabym napisać mini książkę, a nie 

artykuł do gazetki. Dlatego stresz-

czę jeszcze nasze wycieczki. Celem 

pierwszej z nich był Rzym. Poprze-

dziła ją  awaryjna sytuacja, więc 

do końca nie wiedzieliśmy kto je-

dzie, o której godzinie, że nie 

wspomnę o  wspaniałym zachowaniu 

pilota i kierowców. Ale przejdźmy 

do streszczenia.  

Wyjazd  - godzina 2 w 

nocy. Oczywiście wszyscy oczy na 

wpół otwarte, po omacku, ale do-

tarli do autobusu, chwyciwszy po 

drodze nasz przepyszny prowiant. 

Gołębie aż się o niego biły. Żeby 

tradycji stało się zadość dodam 

też, że zanim wyjechaliśmy, już 

mieliśmy z godzinę w plecy. Taki 

detal. Po 6 godzinach naprawdę 

męczącej podróży ukazał nam się 

w swojej wspaniałości Rzym . War-

to było,  żeby chociaż popatrzeć! 

Zostaliśmy wysadzeni pod słynnym 

Colosseum, które, trzeba przy-

znać, robiło wrażenie. Niestety, 

nie udało nam się do niego wejść, 

bo biuro nie umieściło go w planie 

wycieczki. Podobnie jak wielu in-

nych przepięknych atrakcji, ale 

przecież mogliśmy zobaczyć z 

zewnątrz. Dostaliśmy zestawy - 

słuchawki i radyjko, dzięki czemu 

nie musieliśmy krok w krok cho-

dzić za przewodniczką. Jej sapa-

nie w mikrofon było dość uciążli-

we, ale można było przywyknąć. 

Przechodząc w stronę antycznej 

części miasta odkryliśmy, że... 

będziemy musieli je zwiedzać sa-

mi, gdyż przewodniczkę porwali 

tajniacy. Cóż mogliśmy zrobić.. 

zwiedzaliśmy. Kiedy została nam 

zwrócona, poszliśmy dalej. Dużo 

chodziliśmy. Mijaliśmy między 

innymi fontannę di Trevi, Panteon, 

Fontannę Czterech Rzek, Zamek 

św. Anioła aż dotarliśmy do Waty-

kanu, gdzie zwiedzaliśmy Bazylikę 

św. Piotra. Mieliśmy okazję pomo-

dlić się przy grobie Jana Pawła II.  

Po wyjściu z kościoła czu-

liśmy się  tak zmarnowani, że na-

wet nie bardzo chcieliśmy ruszyć 

się z miejsca w czasie wolnym, 

dlatego poczekaliśmy na autobus i 

ruszyliśmy w drogę powrotną do 

Rimini. Problemów z zaśnięciem nie 

było. 
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 Cel naszej drugiej  wyciecz-

ki to  miejscowość Ravenna, w której 

znajduje się ogromny park rozrywki 

Mirabilandia. No i tam zabawa roz-

kręciła się na całego. Większość grupy 

zaczęła od atrakcji wodnych, co by 

szybciej wyschnąć na słońcu. Adrena-

lina skakała pod niebo, kiedy w drew-

nianym wagonie  z ogromną prędko-

ścią z przerażającej wysokości  spa-

dało się  prosto w zbiornik z wodą. 

Jeden dzień w tym parku to zdecydo-

wanie za mało, bo niektóre atrakcje 

były tak niesamowite, że chciałoby się  

bawić tu o wiele dłużej. A tu niestety 

limit czasowy.  

Największymi kolosami spo-

śród wszystkich atrakcji były dwa 

rollercoastery : katun i ispeed. Nasi 

rekordziści jeździli na tym pierwszym 

z 8 razy, co do drugiego - ja będę 

mieć traumę do końca życia.  W kilka 

sekund rozpędzał się do prędkości 

140km na godzinę. Spodziewałam się 

mdłości lub innych „atrakcji”, ale nic 

podobnego! Człowiek jest tam w ta-

kim szoku, że nie ma czasu się nawet 

zastanowić, że może rzeczywiście 

powinno być mu nie najlepiej,  kiedy 

wiruje w powietrzu do góry nogami. 

Przynajmniej filmy, kręcone każde-

mu wagonikowi oddzielnie, były cie-

kawe. Niestety, wraz z moją towa-

rzyszką nie zdecydowałyśmy się na 

jego zakup ze względu na kilka nie-

cenzuralnych słów, wykrzyczanych 

podczas przejażdżki.  

Wszyscy bawili się wybor-

nie. O dziwo, wszyscy również mieli 

siłę jechać ponownie do Carnaby na 

pożegnalną dyskotekę. I tak oto 

wyglądały nasze wycieczki.  

W międzyczasie udaliśmy 

się również do San Marino, położo-

nego godzinę jazdy autobusem od 

nas. Piękne miasto, widoki zaska-

kujące, ludzie mili, uprzejmi i, co 

mnie bardzo zaskoczyło, prak-

tycznie każdy sprzedawca znał 

polski język. Widocznie nasi roda-

cy zostawiają tam sporo pienię-

dzy… 

Ostatni nasz wieczór w 

Rimini spędziliśmy na plaży żegna-

jąc się z morzem i wymieniając 

numery z nowymi znajomymi. At-

mosfera i ludzie rekompensowali 

wszystkie niefortunne przygody, 

których i tak było niedużo. Przy-

wiozłam masę nowych wspomnień, 

które wywołują uśmiech na twa-

rzy. Aż ciężko było wyjeżdżać, ale 

wszystko co dobre szybko się 

kończy i trzeba wrócić do szkol-

nej rzeczywistości. Z katarem i 

jakąś włoską zarazą... :)  

Zuzia 

wszystkich krajów: kupują takie same 

mundury, broń, oprzyrządowanie tak-

tyczne, itp., by zwiększyć realizm i 

przyjemność grania. W wielu krajach 

ten sport jest wykorzystywany jako 

trening dla regularnego wojska i jed-

nostek specjalnych.  

Osoba, która potencjalnie 

chciałaby uprawiać ten sport musi być 

ułożona i zrównoważona psychicznie 

(wszyscy „wariaci” są najczęściej 

usuwani natychmiast poza teren gry). 

Musi też mieć wystarczającą kondy-

cję i siłę fizyczną, gdyż ASG oznacza 

bieganie razem z całym sprzętem 

(którego waga waha się od 3 kg do 

18kg) po kilkunastu hektarach przez 

kilka godzin bez odpoczynku.  

 Ale na czym konkretnie pole-

ga ta „zabawa”? Zazwyczaj ludzie 

dzielą się na dwie grupy (przykładowo 

czerwonych i białych), z których każ-

da ma za zadanie wyeliminować 

wszystkich członków grupy przeciw-

nej. I gra toczy się do chwili, gdy 

warunki zwycięstwa zostaną spełnio-

Na pewno na odpustach i 

różnych festiwalach wszyscy wi-

dzieliśmy na straganach pistolety 

sprężynowe, które dzieci kupowały, 

by potem do siebie strzelać. ASG to 

właśnie taka zabawa w strzelaninę, 

tylko na o wiele wyższym poziomie. 

ASG (Air Soft Gun) to te-

renowo-kooperacyjny sport, który 

polega na wyeliminowaniu wrogiej 

drużyny lub wypełnieniu określonych 

celów zadań. Absolutną podstawą w 

tym sporcie jest broń (z której 

strzela się do przeciwnika), będąca 

wierną repliką broni palnej w skali 

1:1, strzelająca kompozytowymi po-

ciskami o średnicy 6mm i wadze od 

0.12g do 0.50g. Broń może być napę-

dzana trzema siłami: elektryczną, 

gazową lub siłą mięśni i posiadać moc 

wylotową od 280 do 650 FPS’ów.  

Fani tego ASG biorą udział 

w większości rekonstrukcji wojen-

nych, poczynając od I Wojny Świa-

towej aż po czasy współczesne. 

Wzorują się na siłach specjalnych 

ne. Jednak wielu graczy lubi, gdy 

zabawie towarzyszy jakieś tło 

fabularne i gdy warunki zwycię-

stwa są nieco bardziej wysublimo-

wane:  może to być np. przykład 

zdobycie jakiejś walizki, obronie-

nie jakiegoś punktu strategiczne-

go bądź przetransportowanie VI-

Pa.  

Ważne jest tu przestrze-

ganie zasad fair play, aby można 

było jak najpełniej cieszyć się grą. 

Ponieważ w ASG nie da się dokład-

nie sprawdzić czy ktoś „dostał”, 

czy nie, dlatego tak ważne jest, 

by przyznawać się do trafień, a 

osoby, które oszukują, są bardzo 

piętnowane przez całą społeczność 

airsoftową. 

       SŁOWNICZEK ASG 

Gun - broń. 

FPS (feet per second) - Jed-

nostka prędkości wylotowej kulki. 

1 fps = 0.3048 m/s 

HOP-UP -  System mający na 

CO TO ASG? 
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celu wprawienie kulki w rotację, 

zwiększając jej szybkość wylotową 

oraz precyzję strzału. Ten system 

zastępuje gwintowaną lufę w broni 

ostrej. 

Hi/Mid/Low-cap - Magazynki do 

broni i ich pojemność: Hi - od 60 do 

450, Mid - od 0 do 150, Low - od 0 do 

80. Do Hi-cap’ów zalicza się też ma-

gazynki bębnowe, które posiadają 

pojemność nawet do 5000 pocisków. 

Terminator – Osoba, która została 

trafiona, ale dalej nie schodzi z gry. 

Takie osoby są bardzo piętnowane w 

społeczności ASG oraz zazwyczaj źle 

się dla nich takie akcje kończą. 

Lans Time – Czas, w którym gracz 

zakłada cały swój sprzęt i pokazuje 

go światu. Niektórzy często się 

chwalą, że ich broń jest „droższa niż 

twoje dwie nerki i wątroba razem 

wzięte”. Tacy ludzie zazwyczaj 

„wyglądają jak choinki” i boją się 

ubrudzić, bo mają za drogi sprzęt. 

 

Gracz 

 

Słowniczek gracza 

bardzo rozbudowanym uniwersum 
oraz często skomplikowanym rozwo-
jem postaci. Wymaga kreatywnego i 
strategicznego myślenia, wyobraźni i 
skupienia.  
Strategia (często strategia turowa) 
– to gra opierająca się na umiejętno-
ściach zarządzania posiadanymi za-
sobami surowców i ludzi. Wymaga 
bardzo logicznego myślenia.  Często 
polega na stworzeniu własnej armii 
(po wcześniejszym rozbudowaniu 
zaplecza gospodarczego) i pokonaniu 
przeciwnika. 
 

Słownik: 

Lvl (level) – oznacza poziom gracza 

lub postaci, którą gramy. 

Exp (experience) – doświadczenie – 

niezbędny element gry; po zdobyciu 

określonej puli punktów doświadcze-

nia gracz osiąga nowy poziom oraz 

nabywa/odblokowuje nowe umiejęt-

ności. 

Gold, silver, copper (złoto, srebro, 

miedź) – najczęstsza „waluta” w 

grach MMO i RPG 

Quest/mission – tych pojęć można 

używać zamiennie, chociaż obecnie 

częściej spotyka się tę pierwszą 

formę. Oznacza ona zadanie, za któ-

re zdobywa się kasę, doświadczenie 

i poziom. 

Skill – umiejętność, pasywna lub 

aktywowana. Zwiększa statystyki, 

daje dodatkowe możliwości i zwięk-

sza pole działania gracza/postaci. 

Frag – Jak Indianie zdobywali skal-

py swoich wrogów, tak gracze zdo-

bywają fragi. 

Hero/character/player (bohater/

charakter/gracz) – określenie po-

staci, którą gramy. 

NPC (Non-player charakter) – Po-

stać, którą steruje komputer – 

czyli sztuczna inteligencja. 

Ban – Można być zbanowanym, czyli 

wyrzuconym z serwera, na nieokre-

ślony czas (np. za zachowania nie-

zgodne z regulaminem gry). Naj-

częściej Ban = koniec gry. 

Farm/drop - „Farmienie” to nabija-

nie, zbieranie czegoś na czymś lub 

na kimś. „Dropienie” to wypadanie 

czegoś (najczęściej jakichś przed-

miotów). Farmi się po to, żeby coś 

dropnęło. 

Bug – błąd w skryptach, czyli w 

programie gry. Powoduje irracjo-

nalne zachowanie NPC, błędy gra-

ficzne lub blokowanie różnych 

czynności w grze. 

PvP ( Player versus Player) – „gracz 

kontra gracz”; system gry, w któ-

rej gracze rywalizują ze sobą bez-

pośrednio. 

PvE (Player versus Environment) – 

„gracz kontra otoczenie”; gracz 

gra najczęściej sam, stawiając 

czoła komputerowi, aby zdobyć 

jakiś tytuł lub by delektować się 

fabułą gry. 

Real - świat realny, nie komputero-

wy. 

Achievement / Title – osiągnięcie/

tytuł. Często po to się zdobywa w 

grach osiągnięcia, żeby dostać za 

nie tytuł jakiś i móc pokazać innym 

graczom, jakim się jest pro-

(fesjonalistą). 

Każdy gracz gier sieciowych 

powinien opanować podstawowy za-

kres slangu, który pomoże mu w 

szybszym i łatwiejszym porozumie-

waniu się. Poniżej przedstawię tro-

chę takich słów i zwrotów. 

Zacznę od samych rodzajów gier: 

FPS – First Person Shooter – czyli 

„strzelanka” z widoku pierwszooso-

bowego. Gracz wciela się bezpośred-

nio w postać, czyli widzi to, co widzi 

postać, ma ograniczoną widoczność. 

Gra polega na strzelaniu do innych 

graczy i uzyskiwaniu najlepszych 

wyników statystyk. Charakteryzuje 

się dynamiczną akcją oraz wymaga 

dużego skupienia, szybkości w podej-

mowaniu decyzji oraz ogromnej 

zręczności. 

MMO – Massive Multiplayer Online – 

polega na graniu razem z graczami z 

całego świata i współpracowaniu, aby 

osiągnąć wspólny cel. Charakteryzuje 

się częstokroć rozbudowaną fabułą i 

uniwersum oraz możliwością stałego 

rozwoju własnej postaci. Wymaga 

znajomości języka angielskiego, 

umiejętności szybkiego przetwarza-

nia informacji, logiki (często plano-

wania działań z wyprzedzeniem oraz 

przewidywania późniejszych sytu-

acji). 

RPG – Role Playing Game – W tej 
kategorii gier wcielamy się w  jakąś 
postać, która ma własną historię, i tę 
h i s t o r i ę  k o n t y n u u j e m y 
„przechodząc” fabułę (trochę jak w 
książce lub filmie:D). Jak w MMO 
(gdyż częstokroć gry MMO to 
MMORPG), gra charakteryzuje się 
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Kilka określeń na graczy: 

 

Pro – gracz, który doszedł niemal do 

perfekcji w jakiejś grze i któremu 

trudno znaleźć w niej równego sobie. 

Noob – osoba, która jest nieobezna-

na w grze i która się dopiero uczy 

(jest to dosyć obraźliwe określenie). 

Reta rd  –  o s o b a  w yb i t n i e 

„nieogarniająca gry”, pomimo posia-

dania już pewnego stażu w grze 

nadal niemająca pojęcia, co robić 

(również obraźliwe określenie). 

Dziecko neo(…strady) – czyli osoba 

(niekoniecznie dziecko), która jest 

uzależniona od Internetu. Charakte-

ryzuje się nadpobudliwością, niesta-

bilnością psychiczną, brakiem kon-

taktów interpersonalnych, jest uza-

leżnione od komputera. 

Dziecko wojny - osoba, która by 

tylko lała, siepała, rąbała, rozrywała 

i niszczyła, czyli ktoś uzależniony 

od przemocy i agresji (często 

przekłada się to na świat rzeczywi-

sty). 

Camper  – osoba, która się „campi”, 

czyli chowa. Jest to chyba najbar-

dziej znienawidzony typ gracza, 

który nie gra normalnie, tylko 

ukrywa się przed innymi graczami i 

czeka, aż któryś podejdzie na tyle 

blisko, by „camper” mógł go po ci-

chu „sprzątnąć”… 

Troll – nie jest to zielony troll ja-

skiniowy, ale osoba, która gra po 

to, aby zniszczyć przyjemność 

grania innym ku uciesze własnej. 

Wymyśla różne sytuacje lub wpro-

wadza bugi, aby wywołać w innym 

graczu zażenowanie, wściekłość czy 

nawet depresję. 

  

Z takim słownikiem możecie śmiało 

grać we wszystkie gry wiedząc, co 

inni gracze do was mówią. Te okre-

ślenia funkcjonują globalnie, więc 

nieważne, z kim gracie – inni powinni 

was zrozumieć.   

    

Gracz 

 

w tył głowy pozbawił go przytomno-
ści. Maladius osunął się na ziemię.  

*** 

- Czego ode mnie chcecie?! – rzekł 

Atalar. Głowa podskakiwała mu od 

wybojów na drodze. Jechał związany 

na wozie ciągniętym przez siwego 

konia. Nie był to najwyższy  stan-

dard, jaki poeta mógłby sobie wyma-

rzyć. Ogromne, iglaste drzewa jakby 

nasłuchiwały rozpoczynającej się 

rozmowy: 

- Lepiej siedź cicho i  nie próbuj  

zwrócić na siebie uwagi kapitana– 

opowiedział jadący przy wozie męż-

czyzna. Ubrany był w długą kolczugę 

z żelaznych kółek. Sięgała mu od 

szyi, aż do kostek. Jego hełm nie-

osłaniający twarzy miał kształt jele-
niej głowy. 
 - Widzę, żeś za głupi,  by ze mną 

rozmawiać! Wiesz w ogóle z kim 

masz do czynienia? Jestem Atalar!  

Najsłynniejszy bard całego króle-

stwa, nosiciel czystej prawdy, naj-

odważniejszy łowca, niezrównany i 

niezastąpio... – kolejne słowo zostało 

przerwane przez mocne uderzenie w 

Słońce mozolnie wyłaniało się znad 

horyzontu, a światło przywracało 

życie po nocnej ciszy. Maladius nie 

myślał o budzącym się świecie, jego 

umysł skupił się jedynie na ostatnich 

wydarzeniach. Nie mógł uwierzyć w 

to co się stało… Mimo doznanego 

szoku wiedział, że nie jest bezsilny. 

Nie należał do ludzi, którzy łatwo się 

poddają. Nie czekając ani chwili 

dłużej, błyskawicznie ruszył w kie-

runku stajni. Na uliczkach zauważył 

jedynie stadko kur z napuszonym 

kogutem na czele. Prócz jego piania i 

echa swych kroków nie słyszał nawet 

śpiewu ptaków. Kiedy wybiegł zza 

zakrętu  jego oczom ukazały się 

dwie postawne sylwetki. Zrozumiał,  

czego chcą, gdy obydwaj położyli 

ręce na głowicach mieczy. Maladius 

sięgnął po swój, lecz ręka napotkała 

jedynie opór powietrza. Zaklął, gdy 

dopadła go myśl o broni, zostawionej 

przy końskim rzędzie. Natychmiast 

stanął bokiem i przyjął postawę 

obronną. Jego jedyną szansą było 

rozbrojenie wrogów. Na nic jednak 

przemyślenia i chęci, gdyż silny cios 

twarz. Bard poczuł w ustach krew, a 

uszy wychwyciły kilka zdań wygło-

szonych niskim, ponurym głosem: 

- Nie rozśmieszaj mnie, karle, bo 

jeszcze oddam Cię królowi jako bła-

zna. Do niczego innego i tak się nie 

nadajesz. Teraz słuchaj uważnie, bo 

następnym razem,   gdy śmiesz się 

odezwać, będziesz zbierał swoje 

zęby z drogi – rzekł bez żadnych 

emocji, ani śmiechu, ani strachu, ani 

pewności – twoja wola nie jest już 

ważna, należysz do cesarza. Powinie-

neś odczuwać zaszczyt, że musieli-

śmy się fatygować taki kawał dla 

takiego ścierwa jak ty. Lepiej nie 

sprawiaj kłopotów. Mam Cię dostar-

czyć żywego, ale nikt nie powiedział, 

w ilu kawałkach. 

Wypowiadając tą przestrogę odje-

chał, by prowadzić eskortę. Bard 

wychylił się za drewniane boki wozu, 

by dobrze zobaczyć kapitana. Sta-

nowczo odróżniał się od innych wo-

jowników. Jechał dumnie na swym 

czarnym koniu, całkowicie wyprosto-

wany, zakuty w przyciemnianą zbro-

ję. Od folg odstawały liczne ostre 

Legenda Maladiusa 

Rozdział 2 
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zakończenia. Jego hełm był pełny, miał 

kształt wilczej głowy, a plecy okrywało 

mu  długie, czarno-szare futro. Przy 

bokach  wierzchowca zwisał wyjątko-

wo długi jednoręczny miecz  oraz du-

ża, prostokątna tarcza. Kiedy się od-

wrócił, Atalar poczuł jego spojrzenie. 

Było niczym wejrzenie w duszę przez 

samą śmierć, przed którą nie ukryje 

się żadnego grzechu. „Może to i dziw-

ne w moim wypadku, ale chyba zwrócę 

się do bogini matki” – pomyślał śpiewak 

i skulony powtarzał w głowie zapamię-

tane z dzieciństwa formułki modlitew-

ne. 

*** 

Podłoga była twarda i brudna. Po-

mieszczenie miało trzy ściany kamien-

ne  i jedną ze stalowych krat. Skrom-

ne ilości światła wpadały przez okna, 

obsadzone w sąsiednim pokoju. Mala-

dius zauważył w nim opartą o ścianę 

nieruchomą postać. Odgłos pochrapy-
wania  uzmysłowił mu, że  nieznajomy 
śpi.  
- Hej Ty! Zbudź się! – energicznie 

wykrzyknął najemnik. – Nie mam cza-

su, by tu przesiadywać! 

- Ale co? – niepewnie odpowiedział 

zaspany  strażnik. 

- Wypuść mnie stąd! 

- Ciebie? Ha ha! Postradałeś zmysły? 

- Niby dlaczego? Ten budynek przypo-

mina więzienie, a ja nie zrobiłem nic 

złego! 

- Po pierwsze to jest więzienie, a po 

drugie zostałeś oskarżony o zdradę 

stanu. Zaatakowałeś  cesarskich żoł-

nierzy. 

- Bzdura! To oni zaatakowali mnie i 

mojego przyjaciela. Nie  pozwolę im go  

skrzywdzić! 

- Tylko się pogrążasz głupcze! Nie 

sądzę, byś miał jakieś szanse. Oskar-

żył cię sam namiestnik,    i  to on,  jako 
sprawujący w imieniu cesarza władzę 
sądowniczą, wyda wyrok . 
Wtem otwarły się sąsiednie drzwi. W 

świetle ukazała się mała, gruba postać. 

- Spotykamy się ponownie, najemniku – 

rzekł z uprzejmym uśmiechem na 

ustach. 

- Namiestniku, jak mogłeś? Nic złego 

nie uczyniłem, a ty kazałeś  zamknąć 

mnie tu niczym pospolitego łamacza 

prawa.   

- Mam żonę i dzieci do wyżywienia, 

nie chcę zawisnąć na pierwszym lep-

szym drzewie,  za  okazanie braku 

szacunku dla woli cesarza. Zrozum, 

nie miałem innego wyjścia, jak cię 

schwytać i pozwolić gwardzistom do-

starczyć  to, czego jego miłość tak 

bardzo pragnie. 

- Jesteś słabą i nic nie wartą mario-

netką w rękach władcy. Sam nie wi-

dzisz, jak nieodpowiedzialnie włada 

krainami? 

- Może i największy majestat bierze 

czego zapragnie, ale przynajmniej 

utrzymuje pokój i porządek. Nie miej 

mi tego za złe, to nic osobistego. 

Powiedziawszy te słowa podszedł do 

celi Maladiusa, nachylił się i rzekł: 

„głupcze, czystość dająca życie ofia-

ruje początek potężnemu płomieniowi 

”, po czym szybkim krokiem skierował 

się prosto do wyjścia. Najemnik długi-

mi godzinami rozmyślał nad tajemni-

czymi słowami. Za nic nie mógł zrozu-

mieć, o co chodziło. Może zbyt duża 

ilość wina uderzyła tugorskiemu na-

miestnikowi do głowy? Przemyślenia 

przerwał mu dochodzący z dworu za-

pach spalonych włosów i mięsa oraz 

dramatyczny krzyk. Strażnik opuścił 

swe stanowisko i wybiegł zobaczyć co 

się dzieje. Maladius zerwał się na 

równe nogi i chwycił za kraty. Wytę-

żył słuch. Krzyk narastał, a powoli 

jego oczom ukazał się gęsty, szary 

dym. Poczuł wzrastającą temperatu-

rę, robiło się coraz goręcej. Najemnik 

wiedział, że jest w pułapce bez wyj-

ścia. Energicznie począł szarpać za 

kraty, szukał słabego punktu celi. Na 

próżno. Izba wyglądała na zadbaną i 

konserwowaną. Mimo to jeden z za-

wiasów wyglądał na podpiłowany, praw-

dopodobnie przez poprzedniego loka-

tora. Maladius próbował wyważyć kop-

nięciem drzwi, lecz noga zsuwała się 

ze stalowych prętów. Cofnął się pod 

przeciwległą do krat ścianę, rozpędził 

i natarł na drzwi barkiem. Po nieuda-

nych dwóch próbach taktyka przynio-

sła skutek – jeden z zawiasów pękł. 

Cela nie stanowiła już problemu, lecz 

w całym więzieniu poczęły pojawiać się 

pierwsze płomienie. Nie czekał, nie 

myślał, nie zastanawiał się – działał 

instynktownie. Natychmiast biegł 

do drzwi najszybciej jak tylko 

mógł. Wyjście zdążyły już pieścić 

ogniste jęzory. Będąc dwa metry 

przed progiem wybił się z prawej 

nogi. Zamknął oczy, by żar nie 

mógł dostać się do oczu. Kiedy 

podpalone drewno rozpadło się 

przy zderzeniu wykonał wyuczony 

przewrót szermierczy, by bez-

piecznie wylądować na ziemi. Prze-

toczył się kilka razy,  gasząc  w 
ten sposób płomienie obejmujące 

jego koszulę. Energicznie wstał i 

rozejrzał się wokół. Jedyne, co 

zobaczył to strach, panika, chaos i 

ogień. Strażnicy byli zajęci gasze-

niem pożaru, inni ludzie uciekali w 

popłochu ratując bliskich i cenne 

rzeczy. Nikt nie zwracał uwagi na 

Maladiusa. Wykorzystując dany 

mu moment ruszył w kierunku 

stajni. Otuchy dodawała mu na-

dzieja, że jego koń nie stał się 

jeszcze smakowitą pieczenią. 

Wejście stało całe, lecz strzecha 

zajmowała się od sąsiedniego da-

chu. Trzeba było szybko reagować. 

Wpadł  jak błyskawica i   poszukał 
wzrokiem swego wierzchowca.  

Dostrzegł go, wyjął swój miecz i 

przeciął powrozy. Wtem Maladius 
usłyszał głos Namiestnika: 

„Nigdzie się stąd nie ruszysz! 

Ściągnąłem was w pułapkę, spe-

cjalnie by przypodobać się potęż-

nemu Cesarzowi” – rzekł uderzając 

nabijaną kolcami pałką o rękę.  

Najemnik stanął do niego bokiem, 

ugiął lekko nogi przyjmując dogod-

ną postawę, by być zwinniejszym 

od grubego człowieczka. Gdy ten 

się zamachnął, Maladius kucnął, 

robiąc unik od wychodzącego cio-

su. Broń wbiła się w słup podtrzy-

mujący zadaszenie. Namiestnikowi 

zniknął zapał z oczu, a płocha od-

waga pognała w bezkres. Błyska-

wicznie otrzymał kilka prostych 

ciosów, ostatecznie upadając na 

ostre końce pałki. Maladius nie 

chciał tego ani widzieć, ani tym 

bardziej zrobić. Wiedział, jakie 
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konsekwencje i zarzuty zostaną mu 

przedstawione. Życie od tej pory 

nie będzie wyglądać jak kiedyś. 

Dopiero teraz, zdając sobie spra-

wę z czynu, dostrzegł, jak spokoj-

nie i dobrze mu się żyło. Czemu 

musiało spotkać to akurat jego? 

Czemu los grał z nim w nieuczciwie 

rozdane karty? Nie mogąc się dłu-

żej nad tym zastanawiać oczyścił 

umysł skupiając się na ucieczce. 

Wsiadł na swego konia i pognał galo-

pem, chcąc oddalić się od tego peł-

nego przeżyć miejsca. Wiatr, gła-

dzący krople potu ściekające po 

skroniach delikatnie studził głowę, 

pozwalając pozbierać myśli. Rozpo-

ścierający się przed nim widok zie-

lonego lasu uspokajał, lecz niezatar-

te ślady gwardzistów przyspieszały 

rytm bicia serca. W podświadomości 

wciąż rozbrzmiewała ta sama mantra 

– uratowanie jedynego przyjaciela i 

tajemnicze słowa Namiestnika Tugo-

ru. 

 

CDN 

Maciej Duda 

ENGLISH CORNER 

shopping centre is very large. Or a 

politician, telling voters about an 

investment project that will bring 

new jobs to his town, might say: 

“We’re talking mega-dollars here.” 

stress sth – podkreślić coś, 
zwrócić na coś szczególną 
uwagę 

 

Glastonbury 

Glastonbury, in south-west England, 

has long been a place of myth and 

legend. Archaeological finds sug-

gest that midsummer festivals were 

held there in prehistoric times. In 

the 12th century, King Arthur and 

Queen Guinevere were said to have 

been buried on the grounds of Glas-

tonbury Abbey. According to an-

other legend, St Joseph of Arimat-

hea came to Glastonbury, carrying 

the chalice of the Last Supper of 

Christ’s blood from the crucifixion. 

In the 1960s and 70s, the area be-

came a home to hippies and others 

seeking to escape the stresses of 

city existence. The town is also the 

scene of a yearly festival of music, 

theatre, cabaret and circus enter-

tainment. 

archaeological finds – znalezi-
ska archeologiczne 

buried – pogrzebany, pochowany 
grounds – teren będący własno-

ścią danej instytucji/osoby 
chalice – kielich 
crucifixion – ukrzyżowanie 

Wild at heart 

A person who is “wild at heart” has a 

wild side. The phrase “at heart” is 

often used for people who are not 

always what they seem to be. You 

might say, for example: “John acts 

tough, but he’s kind at heart.” Or, 

“Kathy looks like a model, but she’s a 

farm girl at heart.”  

 

Bats in their belfry 

The phrase “to have bats in one’s 

belfry” means to be eccentric or 

crazy. Bats have become so popular 

in Texas, for example, that people 

are even building homes for them. 

Those who have not yet discovered 

how useful bats are might consider 

this to be rather eccentric behav-

iour. By the way, if you describe 

someone as “batty”, you also mean 

that he or she is crazy. 

belfry – dzwonnica 
Content provider 

The term “content provider” comes 

from the computer industry. 

“Content” can be software, informa-

tion on an Internet site, or data 

provided by online services. Firms 

such as America Online or Compu-

Serve used to be known as “online 

service providers”. Today they are 

often called “content providers”. 

Especially in North America, 

“content” and “content provider” 

also refer to other forms of infor-

GMT 

Greenwich, in the south-east of 

London, became the site of the 

Royal Observatory in 1675. Its 

astronomers used their location to 

represent the 0° line of longitude, 

which came to form the basis for 

navigation and timekeeping. Other 

parts of Britain used their own 

local time systems, and other 

countries placed the 0° or prime 

meridian elsewhere. However, the 

expansion of the railways and an 

increase in global travel made a 

standard necessary. In 1880, the 

prime meridian was declared to run 

through Greenwich, and the local 

time there was made the standard 

time in the whole of Britain. The 

Greenwich meridian was interna-

tionally accepted in 1884, and 

Greenwich Mean Time was used as 

the basis for all other time zone. 

“Mean” here means “average”, as 

the true length of the day varies 

throughout the year. 

site – siedziba 
longitude – długość geograficzna 
prime meridian – południk zerowy 

 

“We’re talking…” 

This slang phrase is often used by 

people who want to stress a point 

or to convince someone. For exam-

ple, an architect describing a new 

shopping centre could say “we’re 

talking big”, meaning that the 
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mation or services. For example, US 

film companies that decide to make 

films in British Columbia (Canada), are 

the “content providers”. The screen-

plays are the content they provide, 

which Canadian workers help turn into 

movies. 

content - zawartość 
provided – dostarczony, zapewniony 
Kew Gardens 

The Royal Botanic Gardens, Kew, are 

on the River Thames between Rich-

mond and Kew in south-west London, 

on land that used to belong to the 

royal family. The gardens were es-

tablished in 1759 by Princess Au-

gusta, mother of King George III. By 

1904, the gardens had reached their 

present size of 120 hectares. With 

its many outdoor gardens and 

greenhouses, Kew aims to educate 

the public and to train botanists and 

horticulturalists. 

established – założony, 
ustanowiony 

horticulturalist – ogrodnik 
The road less travelled 

The phrase is taken from a poem by 

Robert Frost (1874-1963). In “The 

Road Not Taken” (1916) the Ameri-

can poet describes how the course 

of his life changed because he had 

to choose between two roads. He 

“took the one less travelled by, / 

And that has made all the differ-

ence.” 

course of someone’s life – bieg 

czyjegoś życia 
Old boy 

The term “old boy” is used to 

describe a former pupil of a par-

ticular school, as in: “Author A. 

A. Milne is one of the most fa-

mous old boys of Westminster 

School.” The “old boy network” is 

an informal system of support 

and friendships, through which 

men help others who went to the 

same school or university. 

Bookworm 

 

 

więźniami. W końcu wydostaje się z 

niewoli i wyrusza wraz z napotkanymi 

w czasie wędrówki krzyżowcami do 

Ziemi Świętej. Towarzyszy mu mały 

chłopiec, który przynosił mu jedzenie 

jeszcze w czasie niewoli. Już wtedy 

nawiązała się między nimi przedziwna,  

tajemnicza nić  porozumienia.                                                                                                                                

Jednooki jest niezwykle tajemniczą 

postacią filmową. Nie mówi, nie 

uśmiecha się, nie płacze ani nawet nie 

porozumiewa się gestami z innymi 

ludźmi. Osoba, która mówi w filmie w 

jego imieniu to chłopiec, dla którego 

Jednooki jest jak ojciec. Bardzo 

trudno ocenić gatunek tego filmu. 

Niektórzy mówią, że to dramat, dru-

dzy, że thriller, a dla innych jest to 

po prostu film akcji. Moim zdaniem, 

chociaż ,,Valhalla” posiada elementy 

wszystkich wcześniej wymienionych 

gatunków, jest dziełem, dla którego 

powinien powstać nowy gatunek filmo-

wy: film Tajemniczy. Głównie dlatego, 

że motywy postępowania postaci są  

często zupełnie niewytłumaczalne, a 

niewielka liczba dialogów wcale nam 

tego zrozumienia nie ułatwia. O samej 

głównej postaci wiemy tyle, że jest 

Valhalla: mroczny wojownik 

Witajcie. Na łamach „Carpe diem” 
jestem po raz pierwszy i mam na-
dzieję  - nie ostatni. Chciałbym w 
tym „kącie”  gazety zachęcić Was 
do tego, co ja lubię najbardziej- 
oglądania filmów. Postaram się 
prezentować filmy warte obejrze-
nia, filmy ciekawe i wyjątkowe lub 
takie, które, nie zwracając na 
siebie większej,  uwagi „przeminęły 
z wiatrem”. Dziś to moja pierwsza 
recenzja. 

  Są filmy proste i przejrzy-

ste, są też filmy skomplikowane, ale 

logiczne. Są też takie, jak ,,Valhalla: 
mroczny wojownik”. Film, który w 

2012 przeszedł przez polskie kina 

praktycznie niezauważony.  Sam do-

wiedziałem się o nim właściwie przy-

padkiem. 

 Akcja filmu toczy się w 

mrocznych czasach wypraw krzyżo-

wych. Głównym bohaterem jest męż-

czyzna nazywany Jednookim. Pozna-

jemy go , gdy przetrzymywany jest 

w obozie, daleko w górach. Musi tam  

walczyć  na śmierć i życie ze współ-

świetnym wojownikiem i ma tylko 

jedno oko. Tajemniczy  jest na-

strój ponurych dość zdarzeń  i 

aura otaczająca bohatera.                                          

  O czasami pojawiających 

się w filmie scenach  walki trzeba 

powiedzieć, że reżyser i scenarzy-

sta filmu - Nicolas Winding Refn - 

zastosował do nich ten sam styl, co 

w swoim poprzednim filmie -  

,,Drive”.  Są one krótkie, brutalne i 

bardzo realistyczne. Zdecydowanie 

dla ludzi o mocnych nerwach. 

 ,,Valhalla: mroczny wo-
jownik” jest filmem zdecydowanie 

nie dla wszystkich. Jeżeli w fil-

mach interesują cię głównie pościgi 

i wybuchy , na które tylko patrzysz 

i nie zastanawiasz się nad nimi lub 

jesteś osobą o słabych nerwach - 

nie oglądaj tego filmu, bo zrażą cię 

do niego już pierwsze minuty. Kie-

dy widz ogląda ten film, nieustan-

nie myśli o jego bohaterach, roz-

waża ich położenie, motywy podej-

mowania różnych decyzji, zastana-

wia się, co by zrobił w ich położe-

niu.  

Moim zdaniem ”Valhalla: 

GAZETOWY  KĄCIK  FILMOWY 
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mroczny wojownik” to genialna hi-

storia o poświęceniu, innym spojrze-

niu na religię chrześcijańską, nieuf-

ności, niosącej za sobą niepotrzebną 

przemoc oraz więzi, rodzącej się 

pomiędzy brutalnym, jednookim wo-

jownikiem a małym,  bezbronnym i 

nic nie wiedzącym o nim  chłopcem. 

Przesłania te są przedstawione w 

sposób zaiste artystyczny. 

Film ,,Valhalla: mroczny wojownik’’  
jest niepodważalnym dowodem na to, 

że sztuka jest jak zapach - jej nie 

trzeba rozumieć, wystarczy CZUĆ. 

Czas trwania: 1 godz. 30 min.                         

Reżyseria: Nicolas Winding RefnOb-

sada: Mads Mikkelsen, Maarten 

Stevenson, Ewan Stewart 

Produkcja: Dania ,Wielka Brytania              

Scenariusz: Nicolas Winding Refn, 

Roy Jacobsen  

 

Aktualności filmowe:  

- W kinie warto zobaczyć film 
„Jesteś bogiem”,reż. Leszek Dawid 

- W każda sobotę oglądajcie w TVP 
2 Weekendowy Magazyn Filmowy, 
którego redaktorem i współprodu-
centką jest Marysia Gołoś, absol-
wentka naszej szkoły (2003r.) i 
wydziału teatrologii Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej                    
w Warszawie 
 

                                                                                               

Szymon Wotawa 

 Pierwszy tydzień był pełen 

nowości. Nowi ludzie z klasy, na-

uczyciele, przedmioty i zupełnie inne 

zasady niż w gimnazjum. Nie sposób 

było to wszystko od razu zapamię-

tać, ale z każdym dniem szło mi co-

raz lepiej. 

 Na lekcjach jest tak swo-

bodna  i miła atmosfera, że nawet o 

takiej nie marzyłam. Co prawda ilość 

nauki w porównaniu z gimnazjum jest 

dużo większa i każdy z nas zdaje 

sobie sprawę, co nas czeka w naj-

bliższej przyszłości, ale nie  przej-

mujemy się tym. Tę, jeszcze powa-

kacyjną beztroskę, próbują nam 

wybić z głowy nauczyciele, a przede 

wszystkim moja wychowawczyni, ale 

jak na razie są to nadzwyczaj nie-

skuteczne próby... 

Uważam, że to Liceum było napraw-

dę dobrym wyborem. Lekcje są cie-

kawe, a przerwy mijają błyskawicz-

nie. Warto także wspomnieć o słyn-

nych licealnych zapiekankach, które 

 

 Od rozpoczęcia roku 

szkolnego minął zaledwie  miesiąc, a 

ja już mam świadomość, że wszyst-

ko się zmieniło. Przekraczając progi 

naszego liceum po raz pierwszy, 

czułam z jednej strony niepewność i 

lekki strach, ale przede wszystkim 

byłam dumna i szczęśliwa. Wiedzia-

łam, że właśnie zaczyna się najlep-

szy okres mojego życia. 

 Pamiętam dobrze rozpo-

częcie roku szkolnego, kiedy pa-

trzyłam na twarze innych pierwszo-

klasistów, a w ich oczach dostrze-

gałam jedynie lęk. Słyszałam poje-

dyncze pytania: „ona jest w naszej 

klasie?”, „to nasz wychowawca?” i 

podświadomie uśmiechałam się. Całe 

to zamieszanie sprawiło, że czułam 

się jeszcze bardziej podekscyto-

wana. Nie mogłam się doczekać na-

stępnych dni spędzonych w tym 

miejscu. 

 

(na moje nieszczęście) są po pro-

stu wyśmienite i aż szkoda ich 

nie jeść. Jedną z atrakcji w 

szkole jest także radiowęzeł, 

dzięki któremu aż miło wyjść na 

korytarz i ponucić pod nosem 

najlepsze piosenki. 

 Nie wiem, jak inni pierw-

szoklasiści, ale ja szczerze się 

cieszę, że tu trafiłam. I myślę, 

że ci, którzy jeszcze się co do 

tego nie przekonali, zdadzą sobie 

wkrótce sprawę, że jest tu faj-

nie. Naprawdę fajnie.  

 I niezależnie od tego,  

jak wiele określeń kryje się pod 

słowem „fajne” to myślę, że każ-

de z nich będzie jak najbardziej 

poprawne, aby opisać Liceum im. 

Piotra Skargi w  Pułtusku. 

Iga Zielińska 
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Magiczny zamek czyli zagadka dla Ciebie 

Południe. Dzień targowy. Przechodnie wzbijają tumany kurzu przy kra-

mach. Twoja kolczuga ciąży na ramionach, jest potwornie gorąco. Nagle 

czujesz jak tajemnicza postać ciągnie Cię za rękę. Jest gorąco. Nie 

masz pieniędzy, gardło wysycha. Bez namysłu idziesz za prowadzącym 

Cię człowiekiem. Ma na sobie głęboki kaptur, chroniący przed palącym 

słońcem. W tłumie widzisz tylko jego plecy, na których z połyskiem wid-

nieje herb gildii kupców. Gdy zatrzymaliście się w ciemnej uliczce, 

przewodnik ukazał swą blado-trupią twarz. Ze smutkiem w słowach za-

pytał Cię, czy możesz mu pomóc. Co Ci zależy? Przecież słońce praży 

jak na pustyni, chcesz się napić, lecz nie masz za co. Twój namysł przy-

spiesza nagłe wspomnienie o nagrodzie. Kiedy pytasz co go trapi, on z 

żalem odpowiada: „Wczoraj kupiłem od Ferona pewien magiczny za-

mek. Poprosiłem, by założył go na skrzyni z moimi rodzinnymi klej-

notami. Niestety, nie pamiętam otwierającego szyfru! Proszę, pomóż 

mi! Feron wyjechał, a ja nie mam jak go dogonić. Zamek ma cztery 

otwory, z czterema kolejnymi kolorami: czerwonym, niebieskim, 

zielonym i żółtym. Otwiera go pięć kluczy, które działają tylko w 

odpowiadającej każdemu dziurce. Chwilę potem nieszczęśnik klasnął, 

po czym pojawiła się skrzynia z magicznym zamkiem. Skrzyła się fiole-

towym poblaskiem. Tajemniczy człowiek dał Ci wszystkie klucze, na 

których wyryto numerki: 5,8,2,4,9. Kiedy próbujesz podejść, poty-

kasz się o wystający z ziemi kamień. Upadasz obok kufra. Gdy się pod-

nosisz, zauważasz wygrawerowany z tyłu skrzyni napis: „Czerwony z 

dodanym Niebieskim, pomnożony przez zielony, oraz odjęty od tego 

żółty, wyda liczbę 30”. Czyżby los się do Ciebie uśmiechnął? Czyżby 

dane Ci było zaspokoić pragnienie? Ale najpierw, zmierz się z zagadką! 

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra 

Skargi w Pultusku 

ul. P. Skargi 2 

06-100 Pułtusk 

 

Samorząd szkolny 2012/2013 
W październiku wybraliśmy nowy Samorząd 
Uczniowski.   

Przewodnicząca — Oliwia Farska 

Wiceprzewodniczący — Marek Przybysz 

Skarbnik — Łukasz Rurant, Oskar Sawicki 

Członek — Karolina Piotrowska 

 

DEWIZA GAZETY: CARPE DIEM 

Carpe diem, czasopismo młodzieży 

LO im. Piotra Skargi w Pułtusku. 
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Opieka: Marta Juzepczuk, Agnieszka 

Burczyńska 

Czy wiesz, że… 

 Ślimak posiada aż 25.000 zębów. I jest 

wiele rodzajów mięsożernych ślimaków. 

 Gwiazdy świecą różnym światłem w za-

leżności od ich wieku. 

 Statystycznie gracze grający w gry 

wojenne są gorszymi żołnierzami niż 

osoby nie grające. 

 Ziemniaki są zdolne wytworzyć wystar-

czającą ilość prądu, by zapalić żarówkę. 


