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TAKA JEST MYCH UCZUĆ RZEKA, 
JEJ NURT PŁYNIE KORYTARZAMI- 

MIĘDZY SALAMI, PRZYJACIÓŁMI, NAUCZYCIELAMI. 
I NIKT PRZYWIĄZANIA MEGO ZBURZYĆ NIE ZDOŁA 

TAKA JUŻ JEST MOJA DROGA SZKOŁA. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  W numerze m.in.: 
  Święto szkoły- listy do Patronki- s.2 

Caritas znaczy miłość… -s.4 
Święto Niepodległości w naszej szkole-s.6 

Tańce, hulanki swawole czyli pierwsza dyskoteka-s.7 
Już niedługo andrzejkis.8 

Wywiad z panią Mariolą Kulik, s.11 



Siedlisko 11/ 2009 

 

2 
 

Słowo Wstępne 

Witajcie Uczniowie  

I znowu mamy Święto Szkoły- dziękujemy Franciszce Siedliskiej-naszej Patronce za założenie Zgromadzenia 
Sióstr Nazaretanek, za błogosławieństwo, którym nas obdarza, za obecność w naszym życiu. 

Radość z bycia podopiecznym tak pięknej duchowo osoby, wyrażona została w listach do niej skierowanych, 
a napisanych przez szóstoklasistów.  Wyrazili  w nich swą wdzięczność bł. Franciszce, prosili o jej 

wstawiennictwo, o to, by pomogła Ona w kształtowaniu właściwej postawy wobec drugiego człowieka. 
Wyrazili też obawę związaną z pewnymi zachowaniami zaobserwowanymi na przerwach, efektem ich 

niepokoju są  apele do „szkolnego ludożercy”. 

 W numerze oprócz tego znajdziecie informacje o naszym Szkolnym Kole Caritas,  jego dokonaniach, 
historii, działalności. Z racji zbliżających się Andrzejek nie zabraknie również pomysłów na wróżby- przecież 
bez nich nie sposób wyobrazić sobie zabawy… W naszej szkole ostatnio sporo się działo, a więc są relacje 
z pierwszej szkolnej dyskoteki, z Dnia  Biblioteki czy obchodów Święta Niepodległości. Nie zabrakło także 
przejawów twórczości uczniowskiej - klasa 3b przygotowała piękne wiersze o kulturze, które przypominają 
nam bez jakich słów nie sposób się obejść! Przedstawiamy także kolejne opowiadania z zeszłorocznego 

Konkursu Literackiego. Życzymy Wam przyjemnej lektury! 

Przyjemnej lektury! Redakcja 

Franciszko SiedliskaFranciszko SiedliskaFranciszko SiedliskaFranciszko Siedliska 

Droga Franciszko Siedliska! 

Dziękujemy Ci ,że zapoczątkowałaś Zakon Sióstr 
Nazaretanek. Dzięki Tobie mamy teraz wspaniałe 
przedszkole i szkołę.   

Prosimy Cię o wstawiennictwo za nas 
do Boga, abyśmy w szkole dostawali 
dobre stopnie i  nie robili żadnych 
głupstw.  

Obiecujemy, że będziemy grzeczni 
i mili dla nauczycieli i rodziców. 

Błogosławiona Franciszko! 
Dziękujemy Ci za naszą piękną szkołę 

i za naszą udaną klasę. 
Prosimy Cię o najlepsze oceny i dobre 

zachowanie. 
Obiecujemy Ci, że będziemy grzeczni 

w stosunku do rodziców i poprawimy 
nasze wady. 

Droga Siostro Franciszko Siedliska! 
Jesteś Patronką naszej szkoły prowadzonej przez 

Siostry Nazaretanki. Dziękujemy Ci za to, że założyłaś 
to Zgromadzenie, bo dzięki Siostrom wspomagane są 
biedne rodziny. 

Prosimy Cię, aby nasza szkoła nie „zawaliła się” 
z powodu naszego rozrabiania i nauczyciele mogli w niej 
spokojnie pracować. Chcielibyśmy ciągle pogłębiać 
wiedzę o wszystkim, co nas otacza. Zaopiekuj się nami 
i naszymi rodzinami! 

Obiecujemy, że ta szkoła będzie stała, dopóki jej nie 
skończymy… Prosimy Cię o to wszyscy. 

Błogosławiona Franciszko! 

Dziękujemy za zdrowie, dobytek i godne życie, 
a także za naszą szkołę, którą 
prowadzi zakon Sióstr Nazaretanek.   

Prosimy o dalszą opiekę i dobrobyt 
dla naszej społeczności uczniowskiej.  

Obiecujemy, że wraz z całą klasą 
postaramy się wypełniać obowiązki 
katolickie i uczniowskie: będziemy się  
modlić i chodzić do kościoła, będziemy 
się uczyć, jak również dbać o innych, 
którzy tego potrzebują.  
PS Pozdrawiamy - w szkole jest 
cudownie!!! 

Droga Błogosławiona Franciszko 
Siedliska! 

Dziękujemy Ci za to, że możemy 
uczęszczać do tej szkoły, pogłębiać 

swoją wiedzę. Siostry Nazaretanki są bardzo pomocne 
i sympatyczne. 

Prosimy Cię o to, żebyśmy byli mądrzy . Prosimy Cię 
również o błogosławieństwo dla naszych rodzin, 
nauczycieli oraz kolegów. 

Obiecujemy, że będziemy się starali dobrze uczyć. 
Będziemy modlić się rano i wieczorem oraz w każdej 
wolnej chwili. Pozdrawiamy Cię serdecznie.  



Siedlisko 11/ 2009 

 

3 
 

Błogosławiona Franciszko! 
Piszemy do Ciebie list ponieważ chcemy Ci 

podziękować za to, że żyjemy w wolnym kraju i możemy 
się nauczyć w szkole nazwanej Twoim imieniem. 

Jednocześnie prosimy Cię o modlitwę za nas 
wszystkich. Obiecujemy Ci, że będziemy się starać, 
byśmy byli coraz lepszymi katolikami i ludźmi, którzy 
szukają słowa Bożego. Pozdrawiamy Cię! 

Uczniowie klasy 6 „b” 
Kochani 

Ostatnio dużo o Was słyszę. Bardzo miło jest być 
patronką szkoły, do której chodzi tak wielu 
uzdolnionych uczniów. Widziałam jak pięknie potraficie 

bawić się  na dyskotekach oraz jak wspaniale świętuje 
ważne uroczystości. 

I choć nie zdajecie sobie  z tego sprawy to 
obserwuje was każdego dnia. Widzę, że czasem na 
korytarzu nie dbacie o Swoje bezpieczeństwo, że 
młodszym uczniom trudno obok Was przejść. Pamiętacie 
jak  byliście w klasie pierwszej, wtedy starsi byli dla 
Was tacy wielcy. Teraz Wy jesteście gigantami. 
Uważajcie na siebie i innych. Poza tym widzę, że 
w szkole jest dobra atmosfera. Naprawdę jestem 
dumna z tego, że mogę być tutaj. 

Mam nadzieję, że Dyrektor -  Siostra Natalia nie ma 
z Wami kłopotów. Pozdrówcie ją ode mnie. Dla Was 
i Waszych nauczycieli śle uściski. 

Wasza Franciszka Siedliska 

 
 

APEL DO CZŁOWIEKA 
Kochani Czytelnicy- uczniowie klas szóstych (zainspirowani wierszem Tadeusza Różewicza  

pt. „List do ludożerców”) ostatnio obserwowali wszystko, co  dzieje się  w szkole, na szkolnym 
korytarzu, a także  wzajemne uczniowskie  relacje. Efektem ich obserwacji są  apele skierowane 
do całej społeczności szkolnej , a zatem przeczytajcie, zastanówcie się nad sobą, nad innymi… 

 

Drodzy Ludożercy Szkoły 164 w Krakowie 
Dlaczego biegacie po korytarzu jak po dzikiej dżungli? 

Dlaczego krzyczycie jak lud pierwotny? Dlaczego nie 
szanujecie się nawzajem, bijecie się i przepychacie jak 
byście toczyli walkę o ogień ? 

Przecież żyjecie w cywilizowanym świecie, który zna 
kulturalne zwyczaje. Czy myślicie, że ktoś za Was będzie 
sprzątał?!Że będzie znosił Wasz terror?! NIE ! Proszę 
Was rozejrzycie się dookoła, a dostrzeżecie innych 
członków szkolnej gromady.  Nie przepychajcie się , nie 
śmiejcie, nie bijcie innych! Starajcie się dawać przykład 
młodszym, którzy powinni przychodzić do szkoły z 
uśmiechem na ustach, a nie ze strachem, że tłum „dzikich” 
ludzi stratuje ich na przerwie. ZMIEŃCIE SIĘ PROSZĘ! 

Mariusz Duplaga, kl.6 „b” 

Drogi Ludożerco! 
Nie uśmiechaj się pod nosem, nie oglądaj za siebie, tak do 
Ciebie pisze, do Ciebie się zwracam- Uczniu Szkoły 
Podstawowej nr 164 i Gimnazjum! 

Nie niszcz mleka! Ty się świetnie bawisz, a gdzieś na 
świecie umiera głodne dziecko. Mleko to białko, witaminy i 
tłuszcze. 

Nie jesteś na bezludnej wyspie. Przesuń się na korytarzu, 
zrób miejsce. Nie trenuj swoich łokci i ramion na 

mniejszych od Ciebie. Uważaj! Zawsze się znajdzie ktoś 
większy od Ciebie. 

Naucz się myśleć nie tylko o sobie. Zacznij od dziś. 

Piętaszek 

Moi Drodzy Ludożercy 
Chcę uwagę zwrócić Wam, 
Że to jest kompletny żal! 
Wy do szkół Sióstr chodzicie, 
Nad młodszymi wciąż się mścicie. 
Już dzień dobry nie mówicie, 
Popychacie się co dnia, 
Przecież to nie żadna gra. 
Zawsze coś dogadujecie, 
Bo Wy wszystko lepiej wiecie. 
Zatrzymajcie się na chwilę 
I przyznajcie, że się mylę. 
Niech szacunek w Was zagości, 
Niech go wchłoną Wasze kości. 
Proszę i dziękuję, 
Niech pod ręką się znajduje. 
Z nauczycielem sam na sam, 
Oko w oko już dziś stań! 

Wiktoria Dennis, kl.6 „b” 
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Kochani Ludożercy! 

Piszę do Was, aby coś Wam uświadomić, dzieje się źle. 
Wszyscy jesteśmy ludźmi, a popatrzcie... Liczę się 
tylko JA. Bo muszę przejść- naprawdę się śpieszę, 
jestem spóźniony. Zatem przesuń się. Mnie nie 
obchodzi co Pan, Pani , Ty chciałeś, chciałaś. Zrozumcie 
każdy ma prawo do życia, do szczęścia. Nie jesteśmy 
sami! Każdego dnia rodzi się nowy człowiek, który też 
ma swe prawa. Zrozumcie, gdy będzie tak, zamienimy 
się w stado, w którym każdy będzie chciał być 
przywódcą. Czy o to chodzi? Na świecie jest coraz 

mniej miłości- ona wymiera. Zastępuje ją egoizm, 
egocentryzm, agresja, nienawiść. A czy my będziemy 
lepsi jeśli ulegniemy tym uczuciom? Nie będziemy tylko 
gorsi. Przegramy walkę, będziemy na dnie. Czego? 
Swego życia. Zatem poprawmy swe zachowanie. 
Jeszcze możemy coś zmienić! Zmienić tak, by nie było: 
Ja, Mój, Moja, Dla Mnie! Niech zamiast tego pojawi 
się : My, Nasze, Nasza, Twoje, Twój.  

Wtedy będziemy razem dla siebie! Musimy tylko 
chcieć! 

Monika Trybuła, kl.6 „b”

 
 

CARITAS ZNACZY MIŁOŚĆ - MIŁOŚĆ ZNACZY POŚWIĘCENIE 
 
Poświęcać można się różnie. Można żyć pokornie, można 
wyrzekać się  przyjemności dnia codziennego , można 
oddać się Bogu i bliźniemu, wreszcie można pomagać,  
nic w zamian nie oczekując. Działalność charytatywna 
jako miłość miłosierna realizowana była w Kościele 
zawsze - od momentu jego założenia przez Chrystusa. 
To On sam pomagał chorym, cierpiącym, będącym w 
potrzebie. Polecił to czynić Apostołom i wszystkim 
członkom swojego Kościoła. Na przestrzeni wieków 
pojawiły sie różne sposoby kościelnego organizowania i 
współpracy charytatywnej. Na przełomie XIX i XX w. w 
wielu krajach świata zaczęło zaznaczać sie dążenie do 
ujednolicenia struktur charytatywnych Kościoła. Pomoc, 
życzliwość, poświęcenie, wiara, miłość to główne 
założenia, realizujące się w charytatywnych 
organizacjach. Wszystkie te postawy wobec świata i 
ludzi  zawarte są w działalności naszego Szkolnego Koła 
Caritas i w osobie jego opiekunki s. Judyty Kramarz. 
Koło jest częścią wielkiego dzieła-  Caritas Polska. Jest 
to katolicka organizacja charytatywna, działająca w 
wielu krajach. Jej celem jest pomoc materialna i 
duchowa potrzebującym ludziom, niezależnie od 
wyznania, narodowości, rasy i światopoglądu. Działalność 
Caritasu opiera się w dużej mierze na pracy 
wolontariuszy.  
W Polsce powstała w okresie międzywojennym, a w 1950 
r. została zdelegalizowana przez komunistów. Ponownie 
rozpoczęła działalność w 1990 r. Obecnie Caritas Polska 
udziela pomocy bezrobotnym, bezdomnym, chorym, 
niepełnosprawnym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich 
a także imigrantom i uchodźcom oraz ofiarom wojen, 
kataklizmów i epidemii. Prowadzi Domy Pomocy 

Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodki dla 
Osób Dotkniętych Przemocą, Domy Samotnej Matki, 
Domy Dziecka, kuchnie dla ubogich, ośrodki 
rehabilitacyjne, schroniska dla bezdomnych, oraz 
świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w 
podeszłym wieku. Organizuje programy:  
- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
- Kromka Chleba 
- Jałmużna Wielkopostna 
- Okno życia 
- Adopcja na odległość 
- Edukacyjny Program Skrzydła. 
 Od momentu  założenia naszego Szkolnego Koła 
Caritas, a więc od października roku 2007 działa 
bardzo intensywnie, włączając się w akcję pomocy 
bliźniemu, zarówno na terenie szkoły, jak również poza 
nią. Caritas pomaga rodzinom na Ukrainie- 
przygotowuje dla nich świąteczne paczki, dzięki temu 
niejedno dziecko uśmiechnie się i spałaszuje czekoladę. 
Koło też wspiera dzieci z dalekiego Kamerunu, przybliża 
nie tylko sytuacje tego kraju i jej mieszkańców, 
członkowie objęli duchową adopcją dwójkę tamtejszych 
dzieci.  
 Co roku wszyscy z niecierpliwością czekają na 
kramiki ze świątecznymi stroikami, kartkami, barankami 
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czy bombkami. Ozdoby te przygotowywane są przez 
uczniów na  zajęciach z Siostrą Judytą. Swej pomocy 
nie odmawiają również rodzice, oni także robią kartki, 
dziergają serwetki, organizują  zajęcia. Na uwagę 
zasługuje również Akcja Znicz. Uczniowie bardzo  
zaangażowali się w nią, udało się sprzedać wiele świec, 
zarówno w szkole, jak także przy kościele parafialnym. 
Nikt nie zważał na to, że poświęca swój wolny czas, 

również w niedzielę, z niesłychanym zapałem 
i entuzjazmem dzieci sprzedawały znicze. 

Od dwóch lat w czerwcu odbywa się Rodzinny Piknik, 
którego organizatorem jest Caritas.  W słoneczną 
niedzielę ( niebiosa są łaskawe) dzieci, rodzice, 
nauczyciele wspólnie spędzają popołudnie na szkolnym 
boisku. Jest koncert ( do tej pory chór dzieci 
niewidzących oraz  pan Janusz Radek), są zabawy, 
konkurencje sportowe, loteria fantowa, no i oczywiście 
coś pysznego do zjedzenia. Czas ten upływa na 
wspólnych rozmowach, na które czasami nie ma czasu, 
na byciu ze sobą. Koło Caritas organizuje również 
wyjazdy na ferie i wakacje, które są  z wielkim 
sentymentem później wspominane przez uczniów. 
Ostatnio Koło włączyło się w akcję zbierania 
plastikowych nakrętek , mogących pomóc 
niepełnosprawnemu chłopcu. 

Koło Caritas nie zapomina o tych najbardziej 
cierpiących, potrzebujących nie tyle materialnej, co 
duchowej pomocy, a mianowicie ludziach i dzieciach 
z hospicjum. Wspiera ich modlitwą, życzliwością, a tego 
oni najbardziej potrzebują.
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Odzyskanie Niepodległości 

Święto Odzyskania Niepodległości  jest najważniejszym  polskim świętem narodowym związanym z odzyskaniem 
w 1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodległości. Historia wyjaśnia nam skąd się wzięło to ważne dla nas- 

obywateli państwa polskiego, tak więc w  XVIII w. 
silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku 
upadkowi, co doprowadziło do trzech rozbiorów 
Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975, 
przez 123 lata, aż do 1918 roku kiedy to, 
11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący 
władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę 
nad wojskiem, Józefowi Piłsudzkiemu, który dzień 
wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, 
a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu 
pełną władzę,  ustanawiając go Naczelnikiem 
Państwa. Tak powstała Druga Rzeczpospolita. Dzień 
11 listopada ustanowiono świętem państwowym po 

raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 
1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, 
ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym 
świętem państwowym, a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto obchodzone jest w całym kraju, 
lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudzkiego pod Grobem Nieznanego 
Żołnierza. 

    Święto Niepodległości oczami uczennicy… 

 Marsz , marsz Dąbrowski… Wolność i odzyskanie niepodległości to sprawa bardzo ważna dla wszystkich 
Polaków. W roku 1918 po 123 niewoli  latach odzyskaliśmy  wolność. Polska znowu pojawiła się na mapach świata.  
Kolejna rocznice  tego wydarzenia świętowaliśmy 12 listopada w naszej szkole. Wszyscy uczniowie pojawili się w 
strojach galowych. Zdawali sobie sprawę jak wielu musiało poświęcić swe życie, abyśmy teraz mogli mówić po 
polsku, uczyć się polskiej historii, czytać arcydzieła polskiej literatury. Klasa IV „a” pod opieką pań: Marii Gniadek, 
Dominiki Koppens, Joanny Dywan przygotowała i zaprezentowała przedstawienie, jego tematem były rozbiory Polski 
– wynikiem których była utrata autonomii kraju. Całość była okraszona piosenkami o wymowie patriotycznej. 
Wszystko utrzymane było w atmosferze niesłychanej powagi. Uczniom przedstawienie bardzo się podobało, 
wrażeniami dzielili się jeszcze długo. 

Zuzanna Oleniacz, kl. 5 „a” 
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Dyskoteka 
29 października odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym  dyskoteka. Było bardzo zabawnie, choć początek na 

to nie wskazywał.  Jak zwykle Szkolne Koło  Caritas zorganizowało barek z słodyczami i napitkami pod  wiele 
mówiącą nazwą: „Pod Rozbrykanym Kucykiem” . Nowością, która pojawiła się w barku był eliksir Afrodyty i tosty.  

Na początku w sali  było nieciekawie, ale zaraz DJ rozruszał atmosferę różnymi zabawami takimi  jak: taniec na 
gazecie czy pociąg. Nie zabrakło też najsławniejszej piosenki Michaela Jacksona, która „leciała” aż trzy razy. 
Oczywiście u DJ-a można było zamawiać dedykacje, bo dyskoteka nie byłaby dyskoteką ,gdyby ich nie było. Choć 
realizowane one były  z pewnym opóźnieniem. W połowie zabawy wszyscy się rozkręcili i zaczęli tańczyć. Chłopcy 
i dziewczyny z piątej „a” urządzili bitwę na balony, a z kolei dzieci z piątej „b” utworzyły krąg, w środku którego 
tańczyła jedna osoba. Natomiast pewną nieruchliwością ( przynajmniej na początku) wykazywali się uczniowie klas 
6- może to nieśmiałość, a może zmęczenie? Niestrudzeni byli uczniowie klasy 4 – biegali, biegali, biegali. Dopiero 
pod koniec zorientowali się, że to nie piąta godzina wychowania fizycznego, tylko coś co dyskoteką zwą… 

Gdy impreza się kończyła wszyscy byli już zmęczeni . Kiedy zapalono światła, okazało się, że sala gimnastyczna 
jest strasznie zadymiona. Stało się tak, ponieważ  DJ miał niezły sprzęt – również taki do robienia dymu. Parę 
dzieci zostało, aby pomóc przy  sprzątaniu, ale większość wróciła do swoich domów, w końcu pora już była dosyć 
późna. To była udana dyskoteka.    

Ula Filipowicz, kl. 5 „a”
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Już niedługo w naszej szkole dyskoteka andrzejkowa, a więc niewątpliwy znak , że zbliża się czas wyciszenia, 

refleksji. Zanim jednak to nastąpi będą andrzejki- dzień zabawy, wróżenia, uciechy.   Dzień Świętego Andrzeja 

Apostoła, najhuczniej świętowany w Szkocji, w kraju, którego Św. Andrzej jest patronem. W Polsce w wigilie tego dnia , 

lub w tym dniu, w zależności od regionu, wróży się przyszłość, szczególnie matrymonialną. Święty Andrzej Apostoł był 

bratem Św. Piotra, uczniem Jana Chrzciciela, prowadził działalność misjonarską nad Morzem Czarnym. Zginął 

ukrzyżowany na Peleponezie w mieście Patras 30 listopada 30 roku na krzyżu w kształcie litery X (stąd nazwa Krzyż 

Świętego Andrzeja). Jest patronem Szkocji i Rosji.  

 

Zwyczaje i wróżby andrzejkowe 

Do najbardziej znanych wróżb andrzejkowych należy 
oczywiście lanie roztopionego wosku na wodę. Wosk 
można lać bezpośrednio lub przez dziurkę np. w kluczu. 
Na podstawie kształtu woskowej figurki lub kształtu cienia 
rzucanego przez nią przewidujemy przyszłość lejącego. 
Większość wróżb andrzejkowych ma na celu 
przepowiedzenie, która z panien pierwsza wyjdzie za mąż i 
tak na przykład : 

• Każda z panien bierze kość i układa w pokoju w dowolnie 
wybranym miejscu, następnie do pokoju wpuszcza się 
psa, której kość wybierze ta może szykować się już do 
ślubu. Co przebieglejsze panny smarowały kość masłem 
aby dodatkowo zachęcić czworonoga. 

• Innym sposobem wywróżenia szybkiego zamążpójścia 
jest zabawa z butami. Panny ustawiają buty z lewej nogi 
jeden za drugim w pokoju po czym ostatni przestawiają 
na początek tak długo aż pierwszy but nie dotknie progu. 
Panna, której but pierwszy dotknie progu, pierwsza 
wyjdzie za mąż. Aby wróżby się sprawdziły w niektórych 
rejonach Polski, panny przez całą noc pościły po czym 
wieczorem zjadały słonego śledzia i bez popijania kładły 
się spać z męskimi spodniami pod poduszką. W tę noc 
miał im się przyśnić przyszły mąż. 

• Inne wróżby andrzejkowe, to na przykład wróżenie 
z obierki: należy obrać jabłko tak żeby powstała jedna 
obierka poczym rzucić ją za siebie, kształt obierki ma 
oznaczać pierwszą literę imienia przyszłego męża. 

• Można też położyć pod trzy filiżanki monetę, obrączkę, 
listek czwartą zostawiając pustą. Po przemieszaniu 
filiżanek wybieramy jedną z nich i jeśli trafiliśmy na 
monetę wróży to bogactwo, obrączka przepowiada 
zamążpójście, listek-miłość zaś pusta filiżanka oznacza, 
że w nowym roku nie wydarzy się nic nowego. 

• A jak poznać imię przyszłego małżonka/żony?. 
Wkładamy pod poduszkę karteczki z wypisanymi 
imionami rano po przebudzeniu się wyciągamy jedną 
z kartek i odczytujemy z niej imię lubego.  

• Inny sposób na poznanie imienia ukochanego jest 
wycięcie z papieru serca napisanie na nim imion, po 
czym przebicie go igłą od tyłu. Imię na jakie trafi igła to, 
oczywiście, imię przyszłego narzeczonego.  

• Ale Andrzejki to nie tylko wróżby, w niektórych rejonach 
kraju np. na Rzeszowszczyźnie wierzono, że w tą noc 
schodzą na ziemię dusze potępieńców. W celu ich 
odstraszenia rozpalano niewielkie ogniska tzw. "ognie 
Świętego Andrzeja". 

Przysłowie prawdę ci powie - tak mawiają najstarsi górale, oto przed Wami te ludowe 
mądrości, które związane są z  imieninami  Andrzeja.  
A poza tym wszystkim dużym i małym   Andrzejom, uczniom i tatusiom uczniów redakcja 

Siedliska składa najserdeczniejsze życzenia. 
• Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.  

• Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja.  

• Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.  

• Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima.  

• Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.  

• Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście  
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Wszystkie drogi prowadzWszystkie drogi prowadzWszystkie drogi prowadzWszystkie drogi prowadzą…  …  …  …  ----    Świwiwiwięto Bto Bto Bto Biblioteki.iblioteki.iblioteki.iblioteki.    

Oj dużo się ostatnio na 
wieży działo. 
Obchodziliśmy Dzień 
Biblioteki, w tym roku 
w całej szkole.  
Różne kolory szlaków 
turystycznych prowadziły 
na wieżę, bo… wszystkie 
drogi prowadzą oczywiście 
do biblioteki (nie do 
Rzymu).Toteż na brak 
imieninowych gości nie 

mogłam narzekać. Były miłe życzenia i prezenty też. 
O święcie pamiętał nawet jeden tatuś, który przyniósł w 
prezencie, własnoręcznie wyhodowany, kwitnący fiołek 
afrykański. Poczułam się jak prawdziwa księżniczka!  
Bardzo wszystkim za pamięć dziękuję. 

 
A poza tym doszły mnie słuchy z dołu, że: „Listopad 
miesiącem grzeczności”, hm, jakoś nie widzę różnicy, 

a może jednak… No , nie zdecydowanie teraz częściej 
słyszę „dzień dobry” – to jednak działa!!! 
Ale to jeszcze nie wszystko – jak pamiętacie, bardzo, 
bardzo pilnie zbieraliście makulaturę, dostaliśmy za nią 
niezłą kasę. A niedawno były Targi Książki, pojechałam i… 
wydałam prawie wszystko. Łowy się udały, już niedługo 
będą wszystkie nowości na półkach. Koniecznie 
przyjdźcie zobaczyć, no i przeczytać, oczywiście. 
I na tym jeszcze nie koniec, dostaliśmy wielką pakę 
książek z Wydawnictwa „Znak” – bardzo smakowicie 
wyglądają, ale wiekowo pasują raczej do gimnazjum lub 
dla dorosłych. zapraszam więc starszych też, każdy coś 
dla siebie znajdzie. 

 
Zrzucam z wieży dla Was mój warkocz 

Księżniczka
 

MISTRZ  DOBRYCH MANIER 
LISTOPAD W NASZEJ SZKOLE ZOSTAŁ OGŁOSZONY MIESIĄCEM GRZECZNOŚCI JAKO ,ŻE Z NIĄ CZASAMI 

RÓŻNIE BYWA. JEST TO KONTYNUACJA KONKURSU, KTÓRY JUŻ OD LAT DWÓCH GOŚCI W SZKOLE, A MIANOWICIE 
MISTRZA  DOBRYCH MANIER. W TYM ROKU DZIAŁANIA ZOSTAŁY ROZRZESZONE NA WIĘKSZĄ SKALĘ. KLASY 
MIAŁY WYKONAĆ PLAKATY ZWIĄZANE Z NASTĘPUJĄCYMI HASŁAMI: PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ TO NIC 
NIE KOSZTUJE, ŚMIECI PRZESZKADZAJĄ I NAM ŻYCIE UTRUDNIAJĄ, A TAKŻE: KOMU CZEŚĆ, KOMU DZIEŃ DOBRY 
O SZACUNKU W ŻYCIU . EFEKTY PRACY UCZNIÓW PODZIWIAĆ MOŻNA NA SZKOLNYM KORYTARZU I HOLU. NA 
POCHWAŁĘ ZASŁUGUJĄ PRZEDE WSZYSTKIM KLASY 3 ORAZ 6B. MAMY NADZIEJĘ, ŻE PLAKATY TE BĘDĄ NIE TYLKO 
OZDOBNIKIEM, ALE PRZEDE WSZYSTKIM ZWRACAĆ BĘDĄ UWAGĘ I PRZYPOMINAĆ O ELEMANTARNYCH ZASADACH 
DOBREGO WYCHOWANIA. 27 LISTOPADA NATOMIAST UCZNIOWIE PISAĆ BĘDĄ WIELKI TEST – SPRAWDZAJĄCY 
ICH WIEDZĘ NA TEMAT ZASAD SAWOIR-VIVRE’u. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY EFEKT PRACY LITERACKIEJ KLASY 3B, 
KTÓRA PRZEPIĘKNIE I POETYCKO OPISAŁA TO, CO NAJWAŻNIEJSZE, A WIĘC KULTURĘ BYCIA.MOŻEMY RÓWNIEŻ, 
CZYTAJĄC TE WIERSZE, ZNALEŻĆ WSKAZOWKI JAK POSTĘPOWAĆ, ABY ZYSKAĆ SOBIE SYMPATIĘ I SZACUNEK 
LUDZI. 

„DZIEŃ DOBRY, PRZEPRASZAM, 
DZIĘKUJĘ” 

DZIEŃ DOBRY to dobra cecha 
i zawsze w tym słowie uciecha. 

Także miło jest dziękować, 
uśmiech drugim prezentować. 

PRZEPRASZAĆ też jest przyjemnie, 
wtedy wszystkim serce mięknie. 

PRZEPRASZAM, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, 
TO NIC  NIE KOSZTUJE! 

 
( Zosia Małek IIIb ) 
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„MAGICZNE SŁOWE” 
DZIEŃ DOBRY – tak zaczyna dzień każdy, 

dobrze wychowany zuch. 
A co potem – 3 magiczne słowa: 

PROSZĘ PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ! 
Czyż one nie brzmią pięknie? 

A może wolisz, jak ci ktoś mówi: 
daj, masz, odczep się! 

Nie – to stosuj te magiczne słowa, 
Które nic cię nie kosztują. 

Więc pamiętam zawsze będę mówił; 
DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA, PROSZĘ, 

DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM!!! 
( Ania Duda III b ) 

 
„MAGICZNE SŁOWA” 

Grzeczność nic nas nie kosztuje. 
grzeczność  zawsze procentuje. 

Ja na co dzień i od święta 
o grzeczności wciąż pamiętam. 

Magiczne słowa stosuję: 
DZIEŃ DOBRY, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ! 
PRZEPRASZAM powiedzieć najtrudniej, 

ale zawsze używam go wtedy, 
gdy napytam sobie biedy. 

Słowo DZIEŃ DOBRY mówię na powitanie, 
i gdy przybywam na jakieś spotkanie. 
Nie zapominam o słowie DZIĘKUJĘ, 

kiedy od kogoś coś otrzymuję. 
Grzeczności nigdy za wiele, 

tak mówią przyjaciele. 
A moje serce wciąż mi podszeptuje: 
PRZEPRASZAM, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ 

W MODLITWIE TEŻ MNIE OBOWIĄZUJE! 
( Szymon Śleszyński IIIb ) 

 

„MAGICZNE SŁOWA” 
W naszej rodzinie są magiczne słowa. 

Taka jest nasza rodzinna umowa. 
PROSZĘ, DZIĘKUJĘ mów zawsze kolego, 

a tuz przed obiadem powiedz też 
SMACZNEGO. 

DZIEŃ DOBRY mów zawsze na dnia 
początek, 

także w wakacje, to nie jest wyjątek. 
A gdy drugiemu coś zrobisz przykrego, 

ukłoń się nisko i PRZEPROŚ kolego! 
DZIEŃ DOBRY, PROSZĘ, PRZEPRASZAM, 

DZIĘKUJĘ! 
UWIERZ MI, PROSZĘ – 
TO NIC NIE KOSZTUJE! 

( Marek Seweryński IIIb ) 
 

 

„TRZEJ KOLEDZY” 
Wszystkie mądre polskie dzieci, 

by je zliczyć nie mam siły. 
W swoich szkołach się zebrały 

i wieść taką ogłosiły; 
W sławnym mieście Uśmiechowie, 

sprytni bardzo są koledzy, 
Umiejący godzić ludzi, 

nawet bez swej o tym wiedzy. 
Ich imiona brzmiące ładnie: 

DZIEŃ DOBRY, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ. 
Każde dziecko je odgadnie – 

Przyjaciele na 102 
Każdy dobrze ich już zna. 

Pierwszy kolega to DZIEŃ DOBRY, 
Mruga do nas okiem modrym. 

Za nim PRZEPRASZAM żywo maszeruje, 
bo bardzo dobrze się dzisiaj czuje. 
A na końcu zaś DZIĘKUJĘ wesoło 

podskakuje. 
Cała trójka przebojowa, 

Zaprasza nas do Uśmiechowa! 
( Gabrysia Woźniak IIIb ) 

 
„MIŁE SŁÓWKA” 

Gdy codziennie mówię DZIĘKUJĘ, 
i do tego mamę ślicznie całuję 
O wiele wiecej tym zwojuję, 

niż gdy tylko niegrzecznie błaznuję. 
A gdy wymknie mi się PRZEPRASZAM, 
każdy gniew tym szybko rozpraszam, 
każdą kłótnię skutecznie wygaszam, 

że jestem miła wszem i wobec ogłaszam!!! 
DZIEŃ DOBRY  mówię do każdego 

człowieka, 
a wtedy nikt przede mną nie ucieka. 

I niech każdy tak się zachowuje, 
BO TO PRZECIEŻ NIC NIE KOSZTUJE! 

( Kasia Bosak IIIb ) 
 

PRZEPRASZAM - mówię, gdy kogoś 
skrzywdzę, 

PROSZĘ - mówię, jak dostaję prezent albo 
jak lizaka chcę. 

DZIĘKUJĘ - mówię jak prezent ktos mi da 
I wcale mnie to nie kosztuje! 

( Piotrek Krupiński IIIb ) 
„MAGICZNE SŁOWA” 

Gdy ci obiadek smakuje, 
powiedz: „DZIĘKUJĘ!” 

Gdy spotkasz w lesie dwa bobry, 
powiedz: „DZIEŃ DOBRY!” 

Kiedy napsocisz znów, 
z uśmiechem „PRZEPRASZAM” mów! 

( Sebastian Gabzdyl IIIb ) 

 
 

„DZIEŃ DOBRY, PRZEPRASZAM, DZIEKUJE 
– TO NIC NIE KOSZTUJE!” 
Kiedy wstaję rozespana, 

muchy w nosie mam od rana, 
Lecz gdy widzę moją mamę 
„DZIEŃ DOBRY” – wołam: 
„ Mamusiu, już wstaję!” 

Lecz gdy humor mi nie sprzyja, 
a mój uśmiech śpi w kieszeni, 

To dokuczam memu bratu, 
i w złośnicę się zamieniam. 

Trwa to jednak krótką chwilkę, 
bo ja bardzo kocham brata, 

więc na zgodę rękę daję 
i pokornie go PRZEPRASZAM. 

Lubię sobie marzyć cicho 
i wymyślać różne baśnie. 

Są w nich kotki, krasnoludki, 
i prezentów pełne sanie. 

Już niedługo przyjdzie do mnie 
nasz Mikołaj z długą brodą. 

Wręczy prezent mi ogromny 
ja „DZIĘKUJĘ” głośno powiem. 

ZAPAMIĘTAJ KOLEŻANKO, 
NIE ZAPOMNIJ TEŻ KOLEGO! 

TE TRZY PIĘKNE POLSKIE SŁOWA 
TYM ZACHWYCISZ DOROSŁEGO. 

( Zuzia Ziarkowska IIIb ) 
 

„MAGICZNE ZAKLĘCIA” 
DZIEŃ DOBRY, DZIĘKUJĘ, 

Jak dobrze się czuję! 
PRZEPRASZAM, czy można? 

Jak miłe to słowa! 
To magiczne zaklęcia, 

Na przywołanie szczęścia. 
Kto je wymawia do wszystkich dokoła, 

ten uśmiechy na twarzach wywoła. 
( Marek Susuł IIIb ) 

 
„PRZEPRASZAM, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ…” 

PRZEPRASZAM, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, 
to nic mnie nie kosztuje! 
Mówię przy śniadaniu, 

obiedzie i kolacji… 
Mówię również w restauracji! 
Te słowa pięknie się układają 

i życie nam ułatwiają. 
Pamiętaj koleżanko, kolego,  

Korzystaj często z tego! 
(Jędrek Miśniakiewicz IIIb ) 
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WywiadWywiadWywiadWywiad    

WSZYSCY TWIERDZĄ, ŻE MATEMATYKA JEST SZALENIE TRUDNA, A  CZY PANI OD MATEMATYKI TO DOPIERO BRZMI 

GROŹNIE! NIEZUPEŁNIE SIĘ Z TYM ZGADZAMY. PONIŻSZY WYWIAD UDOWADNIA, ŻE MATEMATYCZKA TEŻ 

CZŁOWIEK.PRZECZYTAJCIE ZATEM WYWIAD Z PANIĄ MARIOLĄ KULIK- NAUCZYCIELKĄ KRÓLOWEJ NAUK W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM, A TAKŻE WYCHOWAWCZYNIĄ KL. 1 GIMNAZJUM. 

Siedlisko: Czy już w dzieciństwie pasjonowała się pani 
matematyką? 

Mariola Kulik: Tak zawsze lubiłam liczyć, dodawać , 
odejmować… 

S: Co spowodowało, że wybrała Pani ten zawód? 

M.K.: Oczywiście chęć bycia nauczycielem. 

S: Gdzie Pani studiowała? 

M.K.: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 

S. Czy uważa Pani, że matematyka to przedmiot 
skomplikowany? 

M.K. :Oj tak! 

S.: Czy lubi Pani swoją pracę? 

M.K.: Bardzo. 

S.: W jakich szkołach Pani pracowała? 

M.K.: Najpierw w liceum, potem w gimnazjum, a teraz 
szkoła podstawowa i gimnazjum. 

S.: Jak się czuje Pani w naszej szkole? Czy uważa Pani, 
że jest dobra atmosfera na lekcjach i poza nimi? 

M.K.: Bardzo dobrze, a atmosferę stwarzamy my 
wszyscy, i siostra dyrektor , i inni nauczyciele, ale 
przede wszystkim wy – uczniowie. 

S.: A jak sobie Pani radzi, że szkolnymi urwisami? 

M.K.: Hmm, raz lepiej, raz gorzej… 

S. A jaka atmosfera panuje na Pani lekcjach? 

M.K.: Bardzo radosna i zwariowana!!! 

S.: Czym się Pani interesuje, jakie ma hobby? 

M.K.: Łyżwy, robótki ręczne, góry. 

           
S.: Co sądzi Pani o dzieciach? 

M.K.: Są szczere, prostolinijne, kochane i bardzo je 
lubię!!! 

S.: Czy łatwo jest być nauczycielem matematyki, 
ponieważ  brzmi to groźnie? 

M.K.: To zależy od tego jakim się jest nauczycielem, czy  
wykonuje się tę pracę zwyboru, czy z konieczności. Ale 
ze względu na trudność przedmiotu – matematykiem 
nie jest łatwo być. 

S.: Dziękujemy za rozmowę. 

M.K.: Dziękuję. 

Rozmawiały: Ola Malik i Marysia Mendak, kl.5 „b”

A NA ŁYŻWACH PANI MARIOLA JEŹDZI REWELACYJNIE-Mamy na to świadków!!! ( przypisek red.) 
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Michael JacksonMichael JacksonMichael JacksonMichael Jackson    

 

    „Odkryj człowieka jakiego nie znałeś” 

Było już bardzo późno kiedy wiadomość o tej tragedii obiegła świat. Michael Jackson 

nie żyje! Nikt nie mógł w to uwierzyć, myślałam wtedy, że to kolejny chwyt reklamowy 

powracającej na scenę gwiazdy. Bo takie miał plany , przygotowywał wielki koncert na 

swoje 50 urodziny. Myslałam wtedy, że już nigdy go nie zobaczę, ostatnią szanse 

spojrzenia zza kulis na tego artystę dał mi wystawiany w kinach film pt. ”This is it”.  

Film relacjonuje kilka miesięcy przygotowań , ponad 100 godzin prób do koncertu, 

który miał się odbyć latem tego roku w Londynie. Oglądając go, zobaczyłam Michaela nie 

tylko jako piosenkarza, ale również świetnego 

tancerza. Podczas pracy okazał się także genialnym 

twórcą i wielkim artystą, udoskonalając ostatni  

koncert swoimi pomysłami.               Najważniejsze jednak było 

dla mnie to , że miałam szansę ujrzeć Michaela 

Jacksona jakiego nikt dotąd nie widział. 

Skromnego, gdy go oklaskują, cierpliwego 

podczas tysiąca prób oraz mającego wielkie serce do 

innych ludzi, człowieka, co okazywał w każdej chwili 

oraz w tekstach swoich utworów. 

Ten film na pewno sprawił, że Wielka Gwiazda 

stała się mi o wiele bliższa i teraz Jego 

piosenki mają dla mnie głębszy sens. Wszystkim 

polecam obejrzenie tego filmu.                               
                             Wiktoria Dennis 6 „b” 

  

Tak jak Wam obiecywaliśmy w tym numerze również kolejne opowiadania z 

zeszłorocznego konkursu literackiego. 

„Spotkanie na dzikiej plaży.” 
Kilka lat temu, kiedy byłem nad morzem, 

przeżyłem dziwną przygodę. Byłem razem 
z rodzicami i bratem w znanej miejscowości 
wypoczynkowej. Po paru dniach mieliśmy dosyć 
przepychania się między tłumami wczasowiczów. 
Postanowiliśmy pójść na dziką plażę.  

Spakowaliśmy plecaki i ruszyliśmy wzdłuż brzegu. 
Tłumy zostały za nami. Stopniowo mijaliśmy coraz 
mniejsze grupki ludzi, aż dotarliśmy do miejsca, w 
którym na piasku nie było śladu stóp. Usiedliśmy, 
żeby odpocząć. Nagle usłyszeliśmy wołanie o pomoc. 

Rozejrzeliśmy się, wokoło nie było żywej duszy. 
Wbiegliśmy z bratem na wydmę – tam też było 
pusto. W końcu mama zobaczyła, że na małej 
wysepce coś się rusza. Było tak małe, że na pewno 
nie był to człowiek, a głos, który słyszeliśmy był 
ludzki. Zaciekawieni podeszliśmy bliżej. Ujrzeliśmy 
małe, włochate stworzonko z przerażonymi oczkami, 
trzęsące się z zimna. Nie chcieliśmy go 
przestraszyć, więc ustaliliśmy, że najmniejszy nas 
pójdzie z nim porozmawiać. Wypadło na mnie. 
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Zbliżałem się powoli. Stworek na mój widok ucieszył 
się i powiedział ludzkim głosem:  
- Przenieś mnie na brzeg, bo utonę. Już tyle wody 
wypiłem, że za chwilę pęknę.  
Szybko wziąłem go na ręce i zaniosłem na suchy 
piasek. Mały uspokoił się za chwilę. Wtedy 
dołączyła do nas reszta rodziny. Opowiedział nam 
swoją historię. 
Nazywa się Piasecznik. Jego przodkowie mieszkali 
zawsze na plaży. Zajmowali się oczyszczaniem piasku 
z różnych resztek nanoszonych przez morze. Dzięki 
nim plaże były zawsze czyste i miały piękny, złoty 
kolor. Dawniej było ich bardzo dużo, ale odkąd 
w tych rejonach pojawili się ludzie, nie czują się 
bezpiecznie, nie nadążają usuwać śmieci, dlatego 
przenoszą się na nowe miejsca. On mieszka 
niedaleko, na najbliższej wydmie. Do tej pory czuł 
się swobodnie, bo ludzie rzadko tutaj docierają. 
Dzisiaj pracował w pobliżu brzegu i fala odcięła mu 
drogę powrotną. Gdyby nie to, że był 
w niebezpieczeństwie, na pewno nie pokazałby się 
nam. Potem poprosił nas, żebyśmy zbudowali mu 

dom, bo on dzisiaj nie ma już siły. Wskazał nam 
miejsce daleko od brzegu, koło wysokiej kępy traw. 
Z zapałem zabraliśmy się do budowania. Wyszedł 
nam piękny zamek. Piasecznik był zachwycony. 
Obejrzał budowlę ze wszystkich stron i powiedział, 
że nigdy nie mieszkał w czymś tak pięknym. Potem 
poprosił, żebyśmy zostawili mu coś do jedzenia. 
Najbardziej odpowiadały mu pokruszone herbatniki. 
Zrobił sobie z nich zapasy. W końcu położył się 
w cieniu traw i zasnął. Zrozumieliśmy, że nie 
powinniśmy mu przeszkadzać. Zabraliśmy swoje 
rzeczy i powoli poszliśmy dalej. Zanim odeszliśmy, 
zrobiliśmy mu zdjęcie.  

Wielkie było nasze zdziwienie, gdy po powrocie 
z wakacji oglądaliśmy zdjęcia: była na nich dzika 
plaża, był zamek, ale ani śladu Piasecznika. Do 
dzisiaj nie umiemy tego wytłumaczyć, ale za każdym 
razem, gdy jesteśmy na plaży budujemy zamek 
i zostawiamy w nim trochę pokruszonych 
herbatników. 

 
Michał Rąpała VI „b” 

 
 

Zdarzyło się kiedyś, gdzieś… 
- Zdarzyło się kiedyś… - zaczęłam. – Co się zdarzyło? – zapytał mnie ktoś. – No, zdarzenie! – odpowiedziałam bez wahania. – Niby 

takie małe , a takie wielkie. Zdarzenie o odwadze, wierności, dobroci, honorze i poświęceniu. – Opowiedz mi o nim ! – prosił ten 

ktoś.      – Proszę bardzo – odpowiedziałam, podając mu moje opowiadanie.  

Była sobie kiedyś dziwna, bardzo osobliwa, jak nasz świat, 

kraina. Może jeszcze istnieje. Nie wiadomo gdzie się ona 

znajduje. Może poza tym światem? Na pewno. Na pewno poza 

naszym światem. Działy się w niej dziwne rzeczy. Znam tę 
krainę bardzo dobrze, ponieważ to ja ją wymyśliłam. Opowiem 

wam o pewnym wielkim zdarzeniu, które stało się w owej 

krainie. A ta kraina nazywała się Avelennia. W Avelenni, jak w 

każdej bajecznej krainie panował król. Król miał na imię 
Ferdynand i panował wraz ze swoją żoną Eulalią. Król umiał być 
surowy. Chłostą karał za rozruchy na targach i uroczystościach, 

przestępców wrzucał do lochu na śmierć głodową, albo skazywał 

na śmierć w okrutny sposób. Często zamykał się w komnacie i 

słychać było jak pisze listy poselskie. Był wykształcony i umiał 

pięknie czytać i pisać. Królowi było bardzo dobrze, ale sam 

niezbyt starał się, żeby tak samo wiodło się poddanym. 

Mieszkańcy krainy szanowali swojego króla, lecz jednocześnie 

się go bali. Wśród nich był także dziewięcioletni Tomasz, zwany 

przez wszystkich Tomio. 

Tomio był jedynym synem rybaka Szymona. Mama zmarła 

jak chłopiec miał pięć lat. Ojciec nigdy nie powiedział mu jak to 

się stało. Tomio często pomagał ojcu przy pracy. Umiał sam 

łowić ryby i sprzedawał je na targu, w stylu: towar za towar. 

Najwięcej można było dostać za korotęczaczki, czyli bajecznie 

kolorowe, sporej wielkości ryby ze złotymi płetwami. Ale Tomio 

darzył te niezwykłe ryby szacunkiem i wypuszczał korotęczaczki 

z powrotem do wody, za co dostawał burę od ojca. Króla Tomio 

zobaczył pierwszy raz podczas uroczystej procesji. W jego 

oczach monarcha był osobą piękną, wspaniałą i wielką. Ale tak 

naprawdę najbardziej zachwycił się rycerzami na koniach, 

z mieczami u boku. Chłopiec zapragnął zostać rycerzem. Całe 

godziny poświęcał przez kilka następnych dni, na robienie 

drewnianego miecza. Kiedy go skończył, jeszcze ozdobił miecz 

swoim wymyślonym herbem: wielkiego złotego orła walczącego 

z czarnym jastrzębiem. Pomiędzy ptakami stał mały skulony 

baranek. ( Jak myślicie, co znaczył ten herb?) – Tak, to mi się 
podoba! – krzyknął Tomio. – Będę rycerzem, odważnym 

rycerzem! Zamachnął się mieczem, tak jak rycerze na turnieju, 

który odbywał się co miesiąc na arenie nieopodal zamku. 

Chłopiec zaczął walczyć z żelaznym słupem koło jego domu. 

Dziwnie to wyglądało. Chłopiec uderzający w słup, drewnianym 

mieczykiem i wydający przy tym bojowe okrzyki. Z pewnością 
zaczęlibyście się śmiać zobaczywszy to przedstawienie. Ale 

myśli Tomia były zupełnie inne. W jego sercu wyryły się słowa 

„będę rycerzem”. Tomio wcale nie myślał o tym jak o zabawie. 

O, nie. Ale z pewnością niewiele wiedział o rycerstwie. Nie 

wiedział jak trzeba się poświęcić, żeby zdobyć tę godność. Nie 

wiedział jeszcze, na czym polega rycerstwo. Dla Tomia były to 

walki ze smokami, uwalnianie królewny zamkniętej w wieży 

przez czarnoksiężnika, przemierzanie świata na białym rumaku. 

Ale to jest tylko mała część rycerstwa. Rycerstwo to honor, 
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godność, odwaga, wierność, miłość i poświęcenie na całe życie. 

Rycerstwo… będziecie je poznawać krok za krokiem czytając to 

opowiadanie. 

- Tato, chce zostać rycerzem – powiedział Tomio podczas 

śniadania. Ojciec popatrzył na syna badawczo. – O zgrozo! – 

krzyknął. – Ty rycerzem! Śmiać mi się chce! To tylko twoje 

nietrwałe dziecinne zachcianki, wiem o tym. Znam się na 

ludziach. – Ale tato, ja mogę ci przyrzec, że moja chęć jest 

trwała. Toteż chcę być rycerzem w lśniącej zbroi i z mieczem u 

boku i jechać na białym rumaku! – Od razu widać, że nigdy nie 

zostaniesz rycerzem – prychnął. – U rycerza nie liczy się lśniąca 

srebrna zbroja i miecz u boku. U rycerza liczy się prawie tylko i 

wyłącznie, to co się ma tutaj – i puknął się w skroń – i to, co ma 

się tutaj – puknął się w pierś. Tomio z podziwem patrzył na tatę. 
Jaki jego tata jest mądry! – A poza tym – dokończył Szymon – 

rycerzami zostają ludzie z możnego rodu. Tylko! Pora teraz iść 
do miasta sprzedać ryby. – Acha, dobrze – powiedział Tomio w 

zamyśleniu. – Będę odważnym i dobrym rycerzem. – Co? – nie 

dosłyszał ojciec. – Och, nic. Daj mi kosz, pójdę do miasta. Kiedy 

będę w mieście, myślał chłopiec, to postaram się zobaczyć 
jakiegoś rycerza. Ale na targu był taki tłok, że trzeba było 

zrezygnować z postawionego zamiaru. Tomio postawił kosze na 

rozłożonym płótnie i czekał. Był bardzo zamyślony i chwilami 

tylko budził się z zadumy, żeby odebrać zapłatę i odmierzyć 
ilość ryb. Nagle na targ wjechała kareta. A kto w niej siedział? 

Król razem z żoną Eulalią! Tomio był zszokowany i szczęśliwy 

zarazem. Podniósł się, wyciągnął swój mieczyk i wykonał „gest 

powitalny”. Wszyscy przechodnie zaczęli się śmiać. Król był w 

złym humorze tego dnia. Kazał zatrzymać karetę. Zejdź z drogi, 

szczeniaku! – wrzasnął. Tomio poczuł nagle, że został poniżony 

i wyśmiany. I ten chłopiec, który czuł zawsze taki respekt przed 

władzą swego króla i pana stał teraz rozgniewany na samym 

środku ulicy. Ogarnął go gniew pomieszany z goryczą. Szybko 

schował mieczyk. – Jak możecie panie, plamić mój honor i moją 
godność, nazywając mnie szczeniakiem – wybuchnął chłopiec. 

Jak możecie?! Traktujecie mnie jak zabawkę, jak kogoś całkiem 

nieważnego! Ot, jaka nierówność między ludźmi! Zabieram się 
stąd, bo mnie końmi stratujecie, o ile się nie mylę! Tomio poczuł 

ulgę po wypowiedzi. Zwinął zdobytą zapłatę w tłumok  i chciał 

odejść, ale strażnik królewski zastąpił mu drogę. – Zostaniesz 

wychłostany – powiedział. – Na rozkaz naszego łaskawego pana. 

Chłopiec poczuł, że zaczyna się trząść. Bo się bał. Strasznie się 
bał. Starał się powstrzymać od płaczu. Muszę być dzielny, 

pomyślał. Rycerz nie płacze. Jeden z żołnierzy zbliżył się do 

chłopca z batem w ręku. – Połóż się – rozkazał. Tomio jednak 

stał nieruchomo, więc żołnierz sam przygniótł chłopca do ziemi i 

podniósł bat. Chłopiec zamknął oczy. – Nie, nie, puśćcie go! – 

rozległ się jakiś głos dziewczęcy. I nagle jakaś dziewczynka w 

wieku Tomia doskoczyła do żołnierza i wyrywając mu bat z ręki, 

wołała: - Jak wam nie wstyd?! Jej modre oczy świeciły złością, a 

brązowe włosy rozwiewały się na wszystkie strony. Król nagle 

zmienił wyraz twarzy na trochę zmieszany. – Córko – 

wybuchnął. – Czyś ty rozum straciła!? Jesteś księżniczką i 

włóczysz się po mieście! Wracaj do pałacu, Mildred, 

natychmiast. Dziewczynka ani drgnęła. – Uwolnij go! – 

powtórzyła z naciskiem. Król westchnął. – Dziecko jest 

mądrzejsze od ciebie Ferdynandzie – wtrąciła się Eulalia. – Puść 
tego chłopaka. Cenię jego odwagę. A poza tym, mówił samą 
prawdę, której ty nie możesz znieść. Dobrze mówię? Nie masz 

więc prawa bić chłopca. Puść go więc.  – Puść go! Puść go! – 

zaczął domagać się tłum. Król poczuł, że nie ma innego wyjścia. 

Miał przeciwko sobie córkę, żonę i cały lud. – Rozwiąż tego… 

szczeniaka! – warknął do żołnierza. Mildred posłała ojcu 

gniewnie spojrzenie i razem z Tomiem oddaliła się w stronę 
plaży. – Wiwat księżniczka! Wiwat królowa! – krzyczeli ludzie. 

Król i królowa zawrócili zaś w kierunku pałacu. 

Na plaży panował błogi spokój, co pozwoliło chłopcu 

uspokoić się. Dziewczynka spacerowała brzegiem morza. Była 

zachwycona tym miejscem. Tomio podniósł się i poszedł za 

księżniczką. – O, jaki wielki bursztyn – krzyknął chłopiec. 

Chwycił w ręce złocisty kamyczek i podał go dziewczynce. – 

Dziękuję… panienko – dodał uroczyście. Księżniczka 

uśmiechnęła się. – Byłeś niewinny, więc nie chciałam, żeby 

ojciec cię bił. Matka miała rację. Mówiłeś prawdę. Acha, nie 

nazywaj mnie księżniczką, albo panienką. Nie lubię tych słów – 

dodała wspinając się na brzozę. – Nazywaj mnie po porostu 

Mildred. – Mildred –powiedział Tomio. – Piękne imię! Słuchaj, 

dlaczego nie jesteś w pałacu z królem i z królową, tylko chodzisz 

po mieście i po plaży, Mildred? Mildred westchnęła. – Spróbuję 
ci to wyjaśnić – powiedziała. – Otóż, na świecie jest wiele 

księżniczek, o ile się nie mylę. I chyba żadna nie jest taka jak ja. 

Słowo „księżniczka” kojarzy mi się z przepychem, pałacem, 

kaprysami i rozkazami jakiejś strojnisi. A ja nie chcę taką być. 
Widziałam kiedyś dzieci naszego stolarza bawiące się na rynku. 

Chciałam się z nimi pobawić. Wyszłam z karety, ale one się 
przestraszyły. Ukłoniły się i poszły do domu. Czułam się 
okropnie. Teraz, aż mi się niedobrze robi, jak słyszę słowa 

„Panienko”, albo „Księżniczko najłaskawsza”. Chcę być taka jak 

dzieci na wsi, albo w rybackiej wiosce i bawić się, pomagać w 

pracach domowych. Dlatego, żeby zrównać się z poddanymi 

zakładam proste ubranie i wymakam się z pałacu. Jestem wtedy 

taka jak inni. Nie chcę się wywyższać. Rozumiesz to? Tomio 

kiwnął głową. – Rozumiem – powiedział. – I widzę, przez to, że 

jesteś fajną dziewczyną. Podrapał się po złotej czuprynce. – 

Słuchaj – zaczęła Mildred. – Dlaczego zasalutowałeś mojemu 

ojcu mieczem? Tomio poczuł nagłą dumę. Wyprostował się. – 

Bo chcę być rycerzem! – huknął. – Rycerzem? – skrzywiła się 
Mildred. – Tym, który przelewa krew? Tym, który zabija 

wrogów mieczem i mści się nad nimi? Tomio zawahał się. Nigdy 

o tym nie pomyślał. Ale pomyślał w tym momencie o radach 

ojca i wiedział co ma odpowiedzieć. – Mój ojciec mnie uczył – 

zaczął chłopiec – że rycerze tak naprawdę nie muszą zabijać i 

przelewać krwi. Jeśli tak czynią, to robią to w obronie własnej i 

innych oraz w obronie swojego honoru, godności… no i tych, 

których kochają… czyli rodziny, krewnych… albo swojej damy. 

Spojrzał na Mildred spod oka. – A masz już damę? – spytała 

dziewczynka. – Nie, ale chciałbym. Tam, gdzie ja mieszkam, 

czyli we wsi Giema, tam nie ma żadnych dziewczynek. Mam 

rodzinę i to mi wystarczyło. Ale, gdybym miał swoją damę, 
którą mógłbym bronić, to szybciej bym dowiódł, że jestem 

rycerzem. No i byłoby fajnie. A czy ty, Mildred, nie chciałabyś 
być moją damą? Mildred uśmiechnęła się. – Dobrze – 

powiedziała. – Będziesz moim rycerzem. Rycerzem Tomio z 

Giemy. Niekoniecznie w stalowej zbroi. Będziemy przyjaciółmi, 

będziemy się spotykać i będziemy się razem bawić. A teraz 

muszę już wracać. Ojciec będzie się gniewał, ale trudno. On 

mnie kocha, choć wcale togo nie okazuje. Nie powiem mu o 

naszej przyjaźni. Nie byłby zadowolony. Przyjdę jutro. Do 

zobaczenia Tomio! Tomio jeszcze długo patrzył za oddalającą 
się Mildred. To było dla niego ważne wydarzenie. Ta 

dziewczynka, która była księżniczką i która uratowała mu skórę, 
została jego przyjaciółką i damą. Nagle Mildred odwróciła się. – 
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Rycerz musi mieć barwy swojej damy! – krzyknęła i rzuciła w 

stronę Tomia jakieś zawiniątko. To był kawałek białego 

materiału, na którym było wyszyte złotymi ozdobnymi literami: 

„Jestem Mildred – bądź moim przyjacielem”. – Będę nim, 

Mildred – powiedział Tomio. – Będę twoim przyjacielem.  

Schował materiał do kieszeni. Ogarnęła go wielka radość. 
Morze kusiło go swoją ciepłą słoną wodą z połyskującymi w 

słońcu falami. Chłopiec zrzucił szybko ubranie i dał nurka do 

wody. Niedawno był przypływ i woda przyniosła dużo 

kolorowych muszelek. Ryby przepływały tuż koło Tomia 

błyszcząc jak klejnoty. Chłopiec wynurzył się z wody z 

mnóstwem kolorowych muszelek, które nadawały się do jego 

kolekcji. Tomio ubrał się i wrócił do domu. Ojciec był bardzo 

rozgniewany. – Pół dnia cie nie było! – krzyczał na Tomia. – 

Ogarnęło cię jakieś lenistwo. Zapłata strasznie marna! Wstydź 
się! Wyrzuć ten głupi miecz! Jesse, zabierz mu go. Jesse był 

starszym kuzynem Tomia, niestety  złośliwym i wyniosłym 

wobec młodszych od siebie. – Daj tę twoją idiotyczną pałkę – 

powiedział szyderczo. – Wypróbuję ją na tobie. Tomio poczuł, 

że teraz znowu musi bronić siebie i swojego honoru. Tak, zrobi 

to na swoją rycerską cześć. Zrobi to także za swoją damę. Zebrał 

się na odwagę. – Zachowam się jak prawdziwy rycerz, pyszałku 

– powiedział śmiało chłopiec patrząc kuzynowi prosto w oczy. 

Wziął się pod boki i huknął. – Oddaj mi mój mieczyk, słyszysz!? 

Szymon aż się przeraził. Chciał rozdzielić chłopców, ale Jasse go 

powstrzymał. – Niech się wujek nie fatyguje. Już ja go nauczę, 
co to respekt. – Dałem ci ostatnią szansę – powiedział Tomio 

spokojnie. – sam się o to prosiłeś, Jesse! Broń się! Ale Jesse 

złapał Tomia wpół i podniósł o sporą odległość od ziemi. 

Chłopiec, który się tego spodziewał sypnął Jessemu piaskiem w 

oczy. Kiedy ten przecierał oczy, Tomio chwycił mieczyk. Jesse 

otworzywszy oczy, zamierzał przylać małemu zuchwalcowi, ale 

mały zuchwalec sam zaczął targać Jessemu czuprynę. – Brawo, 

Tomio! – krzyczeli chłopcy ze wsi. – Dołóż mu! Tomio, 

zachęcony tym dopingowaniem uderzał Jessego płazem 

mieczyka w pośladki. – Wynocha stąd! – warknął Szymon do 

innych chłopaków. – A wy, natychmiast przestańcie! – zwrócił 

się do Tomia i Jessego. – Wynoś się Jesse! A ty, Tomio, 

natychmiast biegnij do domu! Jesse był bardziej zdziwiony 

odwagą Tomia niż wściekły, ale syknął do chłopca: - Kiedyś się 
policzymy! Ty i ta twoja pałka! Rycerz od siedmiu boleści! 

Rzuciwszy te trzy jadowite zdania oddalił się. 

Tomio był poturbowany, ale i dumny z siebie, że zrobił coś 
godnego rycerza. Wiedział, że Jesse tak naprawdę wcale nie 

myślał tak, jak powiedział. I zdobył uznanie starszych i 

młodszych kolegów. Mildred będzie z niego dumna. A na ojca 

był zły jak osa. Kiedy Szymon położył mu rękę na ramieniu ( był 

dumny z syna), Tomio wyrwał się mu.        – O co chodzi?! – 

zapytał Szymona, chociaż wiedział dokładnie, o co Tomio jest 

obrażony. – Mam ci to powiedzieć na głos?! – warknął chłopiec. 

– Powiem ci, dlaczego mnie głęboko zraniłeś. Powiedziałeś: - 

Jesse, zabierz mu miecz! I to przez ciebie doszło do bójki, a 

potem na rozdzielałeś. Dziękuje za takiego ojca! Szymon 

zobaczył po raz pierwszy nieufność w oczach Tomia. – Wybacz 

– zaczął ojciec. – Nie chciałem cię urazić. Teraz widzę, że 

naprawdę chcesz być rycerzem i nadajesz się na niego. Ja cię 
nauczę jak nim być, Tomio. Wiesz, po co są rycerze na świecie, 

prawda? – Tak – powiedział Tomio łagodnie i przyjaźnie patrząc 

na Szymona. – Żeby bronić słabszych i pomagać innym, no i 

bronić honoru. – Tak. Zrobiłeś to przed chwilą. Też kiedyś 

miałem być rycerzem. Tomio zrobił wielki oczy. – Jak to? – 

Byłem taki jak ty w twoim wieku. Uratowałem życie 

poprzednika króla Ferdynanda i miałem zostać rycerzem za 

czasów króla Ferdynanda. Ale nie zostałem. Ferdynand zawinił. 

Przez niego twoja matka umarła. – Moja matka – szepnął Tomio. 

– Nie rozwidlajmy tematu – machnął ręką Szymon. – Powiem ci 

tyle, że nienawidzę naszego króla, tak, że bardziej nienawidzić 
nie można. Ale bardzo lubię jego córkę w twoim wieku… - 

Mildred?! – krzyknął Tomio. – Moja dama, u której mam 

służbę?! Ojciec spojrzał bliżej Tomia zdziwiony. – Tak, to ona – 

szepnął. – Skąd ją znasz? I Tomio opowiedział ojcu całą historię 
o chłoście, o królu i o jego okrutnym rozkazie, o miłosiernej 

królowej i o Mildred, która uratowała mu zdrowie, albo nawet 

życie. – Ten król, to prawdziwy łajdak! – krzyczał ojciec 

zaciskając pięści. – A Mildred, to wspaniała, skromna 

dziewczyna. Przychodzi czasami w okolice Giemy, ale rzadko ją 
widuję. Jest bardzo miła. To wspaniale, że zostałeś jej rycerzem. 

Dochowaj tej przysięgi i  pilnuj tych barw, co ci dała. Jeśli 
będziesz przestrzegał tych zasad, których cię uczyłem, to 

zostaniesz rycerzem, synu. Dla mnie już jesteś rycerzem. 

Trzymaj się dzielnie mały rycerzu Tomio z Giemy. 

Oczywiście to nie koniec opowieści o Tomio z Giemy i jego 

przyjaciółce Mildred. O, nie! Jeszcze dużo przed nami! Co się 
dalej działo? Otóż Mildred przychodziła do Giemy tak długo, że 

po pewnym czasie wszystkie dzieci przestały się jej bać. Bawili 

się razem i przyjaźnili się ze sobą. Tomio i koledzy z Giemy 

założyli grupę rycerską. To wszystko zdawało im się być zabawą 
i nie wiedzieli jeszcze, że będą musieli zdobyć się na prawdziwą 
odwagę. Odwagę do walki ze złem. Ale na razie o tym nie 

wiedzieli. Kąpali się w rzekach, budowali szałasy i wyczyniali 

dzikie psikusy. Tomio zdobywał coraz więcej odwagi i wiedzy i 

stał się bardziej niespokojny i zawadiacki niż kiedyś. I on i 

Mildred stali się przyjaciółmi na śmierć i życie tak, że jedno 

skoczyłoby w ogień za drugie. Król Ferdynand był nieprzyjaźnie 

nastawiony do chłopca od tamtego dnia na targu. Tomio już 
więcej nie widział króla od tamtego zdarzenia. Wcale nie chciał 

spotykać się z monarchą. Wcale. Jednak w królestwie coś się 
zmieniło… 

- Tomio! Tomio! Najlepszy przyjaciel Tomia, Miki, biegł w 

stronę Giemy, cały zdyszany i spocony. – Mildred kazała ci to 

dać – wykrztusił. – Ja też rzuciłem na to okiem. Szczęście się od 

nas odwróciło. Podał Tomiowi jakiś świstek papieru. Tomio 

przebiegł oczyma przez treść listu, a jego oczy aż rozszerzyły się 
w przerażeniu:  „17.00 Drogi przyjacielu – pisała Mildred. 

Jestem zrozpaczona. Szczęście się od nas odwróciło i boję się, że 

już nigdy się nie zobaczymy! Myliłam się, co do ojca. To 

okrutnik, pozbawiony jakichkolwiek uczuć! Znienawidził cię, 
bardzo cię znienawidził. Jego serce zamieniło się w kamień. 
Powiedział do mnie, że upokarzam własnego ojca i matkę, ze nie 

zasługuję na to, by dzielił się ze mną chlebem. Że nie jestem już 
jego córką. A zresztą… wiesz co ci powiem? Ja jestem jego 

przybraną córką! Wziął mnie tylko ze względu na matkę, którą 
kochał. Ale teraz przebrała się miara – mówił król. Teraz nie 

będziesz już chodzić na wieś. Zaprzyjaźniłaś się z tym 

zuchwałym chłopakiem. Ale koniec tego dobrego. Poniesiesz 

zasłużoną karę. Sprawię ból tobie i tamtemu szczeniakowi. Już o 

zmroku wyślę wojsko do Giemy, ŻEBY JĄ SPALIĆ! Do 

komnaty, pozostaniesz tam zasłużoną część czasu! Tomio, w ten 

sposób chcę ostrzec was wszystkich. Musicie uciekać z Giemy! 

Natychmiast! Nie zwlekajcie! Na zakończenie chcę się z tobą 
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pożegnać , rycerzu Tomio. Dziękuję ci za wspólnie spędzone 

chwile. Bądź dzielny dla swojej damy! Do widzenia – być może 

na zawsze. Mildred. PS. Będziecie ścigani przez żołnierzy. 

Bądźcie ostrożni. 

Chłopcy patrzyli na siebie smutno. W ich oczach pojawiły się 
łzy żalu i wściekłości. – A niechże go grom trafi! – wrzasnął 
Tomio. – On chce nas zabić i sprawić ból Mildred! Łotr! Zbój! 

Rzucił się na piasek, walił pięściami i wykrzykiwał 

przekleństwa. Ktoś podniósł go wreszcie. – Nie zachowuj się jak 

baba! – sarknął. – Zachowuj się jak rycerz! Dla Mildred! Tomio 

pociągnął nosem. – Aha – przytaknął. – Dla Mildred i dla was 

wszystkich! Wszyscy skłonili głowy. To była smutna chwila. W 

myślach pożegnali swoją drogą przyjaciółkę. – Dobra! – 

wrzasnął Tomio. – Słyszeliście? Niedługo będzie tu wojsko 

króla! Musimy ostrzec całą osadę! Szybko! Chłopcy poderwali 

się i pobiegli każdy w inną stronę. Wbiegali do każdej chaty i 

krzyczeli: - Szybko! Zaraz król tu będzie! Chce nas zabić! 
Pakujcie co macie i zbiórka na placu! W Gemie mieszkało około 

dziewięćdziesięciu osób łącznie z chłopcami, a tylko 

pięćdziesięciu usłuchało chłopców. Pozostali stali po drugiej 

stronie placu. Wśród nich był także Jesse…- Och, wy łobuzy! – 

sarknął stary rybak Hurut. – A wy- zwrócił się do 

zgromadzonych, już gotowych do ucieczki, mieszkańców. – 

Chyba nie wierzycie temu chłopakowi? – wskazał na Tomia. 

Tomio był zrozpaczony. – Chcę ocalić was od niechybnej 

śmierci! – zawołał z przerażeniem. Spojrzał na Jessego. – Jesse, 

zaufaj mi, proszę! To wszystko prawda! Jesse rzucił kuzynowi 

wyniosłe spojrzenie. – Ty i ta twoja narzeczona Mildred! Głupi 

jesteś, pożałowania godne! Ty jak zawsze chcesz nas nastraszyć! 
Rycerzyk! Gwiżdżę na ciebie, wiesz o tym? Szymon spojrzał 

surowo na Jessego. – Nie wiesz, co mówisz – powiedział. – 

Tomio to wspaniałe dziecko i dlatego ja mu wierzę. On ma 

szansę zostać prawdziwym rycerzem. Ty, w porównaniu z nim, 

jesteś małą mrówką. Jesteś okropny. A jeśli wrzucą cię do lochu, 

to będzie ci się należało. Nie będę płakać. Pyszałek! Odwrócił 

się do innych. – Ostrzegam was po raz ostatni! – zawołał. – 

Tomio pokazał mi list księżniczki. To jest dowód! – podniósł list 

do góry. – W takim razie idziemy za wami! – odezwało się 
kilkanaście głosów. Ale Jesse odwrócił się i odszedł. Tomio był 

bardzo smutny. – Żegnaj, Jesse! – szepnął. I oto ponad 

sześćdziesięciu mieszkańców Giemy rozpoczęło swoją 
wędrówkę. – Kierujemy się w stronę Leddaru – powiedział 

Szymon. – To wioska, w której ludzie wskażą nam miejsce, 

gdzie moglibyśmy osiąść. Zresztą… chyba niektórzy chcą 
spotkać swoich przegnanych bliskich. – Tak! – zakrzyknęli 
ludzie.   

Co wydarzyło się później? Tego dowiecie się w numerze 

świątecznym. 

Marysia Mendak, Kraków, kwiecień 2009 

 

 

Zamiast krzyżówki – przypomnijcie sobie zasady, weźcie pióra i do dzieła – napisalibyście 

poprawnie?! 

Tekst Ogólnopolskiego Dyktanda 2009 

? - Hej, hop, panie lelum polelum, rusz no że się! 

- Ejżeż ty, zażywny huncwocie przechero, czegóż to sobie winszujesz? 

- Chcę li tylko, byśmy jakowąś sztukę dell'arte odegrali. 

- Kiedym nieruchawy w tym niby-pancerzu... 

- Złóż otóż kontusz tuż obok, bo przyprószony on gdzieniegdzie z rzadka ciemnooliwkowymi cętkami, i włóżże te 

czerwono pręgowane wzdłuż antycellulitisowe legginsy z lycry. 

- Oj, to raczej za pewne przyjąć by trzeba, że hajdamackie hajdawery byłyby lepsze... 

- Lecz skądże ten miszmasz w twej ekstraeleganckiej zazwyczaj postaci? 

- Bom poniekąd zamierzył odchudzić się co nieco. Zarzuciłem fondue z mozzarelli i gorgonzoli, oryginalne sushi, purée z 

ratatui, a zwłaszcza kogel-mogel i rachatłukum - i nic. Nie pomogła niskokaloryczna dieta ekspres ani inne hocki-klocki. 

- Boś zapewne pił co dzień półtrzecia kieliszka cabernet, a może nawet półczwartej szklaneczki beaujolais? - Alem nie 

do syta jadł i pijał... 

- Lecz cud-dieta nie pomoże, jeśli się nie ochędożysz... 

- Potrzebneż mi to ochędóstwo? 

- Ani chybi, panie bracie. Zmień menu i strój, zastosuj feng shui, a poprawisz image swój! 

Szykujcie się Drodzy Uczniowie na podobne teksty na lekcjach polskiego, bowiem trening czyni mistrza!!!:) 

Stopka redakcyjna: Koło dziennikarskie SP nr 164, red.naczelny: Wiktoria Dennis, 
zast. Jakub Komnata  


