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Dnia 19 października bieżącego roku w naszej szkole odbyła się dyskoteka połączona 

z wieloletnim obyczajem otrzęsin. Tradycja ta polega na wprowadzeniu młodszego 

rocznika do nowej szkoły poprzez szereg „niebezpiecznych” zadań. Otrzęsiny w 

obecnym roku szkolnym były zorganizowane przez klasy 2., dla nowo powstałych klas 

7 szkoły podstawowej. Każda klasa miała za zadanie przygotować zadania, które miały 

wprawić młodsze klasy w niepokój.  

Klasa 2A postawiła na klasykę i przygotowała dla swoich ofiar jakże bolesną i 

nieprzyjemną drogę przetrwania usypaną z grochu, po której na kolanach miały 

przejść młodsze roczniki. Następnym, czysto festynowym zadaniem było wyławianie 

zębami jabłek z misy pełnej wody. Kolejne wyzwanie polegało na wytężeniu zmysłu 

dotyku, gdyż nasi 7-klasiści zostali wysmarowani regionalnym produktem, 

pochodzącym od łaciatych krów, czyli jogurtem naturalnym. Na sam koniec każdy 

uczeń mógł poczuć się jak władca, zasiadając na specjalnie przygotowanym tronie. 

Radość nie trwała jednak długo, ponieważ ozdobiono ich twarze, szpetnymi 

malunkami. 

Klasa 2B  kontynuowała tortury zapoczątkowane przez klasę 2A.  Przed wejściem do 

sali każdy 7-klasista miał zawiązywane oczy, by nie dowiedzieć się o tajemnicach 

skrywanych za drzwiami. Pierwszym punktem zabawy było kontynuowanie 

malowania twarzy. Po udanym „dziele artystycznym”, uczeń został poczęstowany 

regionalnym przysmakiem, który okazał się  paprykarzem szczecińskim. Następny 

przystanek był nade słodki, gdyż wszyscy kandydaci na uczniów naszej szkoły zostali 

poczęstowani żelkami. Niestety, przyjemność nie trwała długo, ponieważ tuż za 

rogiem czekał na nich gorzki w smaku sok z cebuli i czosnku, autorstwa Oli Załuskiej. 

Pod koniec uczeń otrzymywał gumę oraz pieczątkę zdania wszystkich prób.  

Ostatnia już klasa 2C przygotowała dla młodszych klas babeczki pełne niesmacznych 

niespodzianek. Następnym zadaniem postawionym przed uczniami była próba węchu. 

Każdy musiał powąchać mieszankę przypraw i sosów, po czym odgadnąć ich nazwy. 

Klasy 7 niedługo mogły czuć się głodne, gdyż starsi uczniowie przygotowali dla nich do 

degustacji przeróżne zioła, plasterki kwaśnej cytryny oraz krążki cebuli. Ostatnim 

wyzwaniem postawionym przez klasę 2C było dotknięcie przeróżnych, klejących i 

chrupkich artykułów spożywczych, jakimi były: ryż, makaron, a nawet miód. 

Po otrzęsinach odbyła się dalsza część dyskoteki, na której uczniowie mogli odprężyć 

się od długotrwałego stresu.  W trakcie zabawy cała młodzież tańczyła Macarenę oraz 

wielbioną przez wszystkich Belgijkę. Dyskoteka zakończyła się o godzinie 18, a 

uczniowie pełni wrażeń udali się do domów. 

 

  Dariusz Żurek, kl. 2b  
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Październik to miesiąc, w którym w naszej szkole działo się wiele rzeczy. Każdy 

tydzień był urozmaicony różnymi wydarzeniami, więc z pewnością nie było nudno. 

Wszystko zaczęło się 3 października, kiedy odbył się „Dzień Kapcia”. Jest 

organizowany w naszej szkole od kilku lat. Każdy zamienia swoje buty na wygodne 

kapcie. Oczywiście, i tym razem było bardzo kolorowo i wesoło na naszym, szkolnym 

korytarzu. Ogólnemu nastrojowi towarzyszyła muzyka na przerwach, dlatego każdy z 

pewnością dobrze się bawił. Poza tym odbył się konkurs na najciekawsze kapcie, co 

dodatkowo sprzyjało naszym humorom. Takim miłym akcentem rozpoczęliśmy 

jesienny okres. 

Kolejnym wydarzeniem było pasowanie klas I i IV połączone z Dniem Edukacji 

Narodowej w dniu 13 października. Każda z tych młodszych klas przygotowała krótkie 

występy, które wszystkich zachwyciły. Następnie odbyło się już oficjalne ślubowanie. 

Wtedy każdy z uczniów został  przyjęty na stałe do naszego szkolnego grona. 

19 października to dzień, w którym wspominaliśmy św. Jana Pawła II. Podczas mszy 

św. klasa 3c pokazała krótką inscenizację poświęconą Karolowi Wojtyle. Można było 

obejrzeć Jego zdjęcia z młodości oraz posłuchać krótkich informacji i anegdot z życia. 

Pojawiły się też piosenki oraz fragmenty „Barki”. 

Tego samego dnia odwiedził nas też nietypowy gość - ksiądz Jeremy Kabuga Murithi, 

pochodzący z Kenii. Opowiedział o warunkach, jakie tam panują, ale najczęściej 

powtarzał 3 słowa: „Bóg jest dobry”. Mówił po angielsku, jednak dzięki tłumaczeniom 

na język polski, wszystko zrozumieliśmy. Miłą niespodzianką było też to, że umiał 

powiedzieć parę polskich słów, m.in.: „cześć” oraz „tak”. 

Ostatnim wydarzeniem w minionym czasie było wyjście na cmentarz w dniu 23 

października. Najpierw udaliśmy się na grób Księdza Wojtka. Tam, po krótkiej 

modlitwie, poszliśmy na groby dzieci. Niestety, czas robi swoje, dlatego wiele z nich 

było zniszczonych i zaniedbanych. Jednak wspólnymi siłami udało nam się je 

wyczyścić i naprawić. Spełniliśmy dobry uczynek. 

 

Te wszystkie wydarzenia  potwierdzają, że w naszej szkole naprawdę wiele się dzieje, 

dlatego z niecierpliwością czekamy na następny miesiąc, który zwiastuje kolejne 

ciekawe imprezy. 
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Miłość… Bliskie gimnazjalistom tematy. Oczywiście trzeba je poruszać. Z góry 

przepraszam, że rozczaruję część czytelników, gdyż dzisiejszym tematem refleksji nie 

będzie miłość fizyczna (inaczej cielesna), ale psychiczna. To oczywiście bardzo 

poważny temat, lecz z pewnością przystępny dla każdego.  

Zajmę się najpierw miłością współczesną. Nie będę poruszać tematu miłości innych niż 

między ludźmi (np. niektórych chłopców do popularnej gry komputerowej tzw. LOL). 

Zacznę więc od przytoczenia krótkiej anegdoty: 

W dobie smartfonów i  żarówek z czujnikiem ruchu dwoje ludzi poznaje się w 

internecie. Ona ze Szczecina i… O proszę! On też! (To musi być przeznaczenie!!!) 

Zaczynają ze sobą pisać. O! On wysłał serduszko. Ona odpowiedziała tym samym. Tak 

oto rodzi się miłość. Podczas gdy on nudzi się na lekcjach, ona robi mu mały spam 

miłości, wysyłając dziesiątki emotek na facebooku. Znajomość powoli się rozwija. 

Chyba nadeszła pora, by spotkać się w realu (nie, nie chodzi o ten supermarket). 

Pierwsze spotkanie i… Łał, ale zaskoczenie na żywo jest jeszcze lepiej niż w internecie. 

Parę dni później pojawił się oficjalny status „w związku” na fb (niech wszyscy wiedzą i 

zazdroszczą!). Wielka miłość i nagle… znalazł sobie inną. Ona się załamała. Weszła na 

dach wieżowca i skoczyła. No cóż… Jak to się mówi: „co upadło niech leży”, a kto umarł 

ten nie żyje. 

Nie ma znaczenia czy powyższa tragedia romantyczna jest prawdziwa czy też 

wymyśliłam ją, by lepiej przybliżyć, Wam czytelnicy, wymiar miłości we współczesnym 

świecie. Przy okazji wszelkie prawa autorskie zastrzeżone (z tego może kiedyś 

powstać bestseller). Nadszedł czas na coś, czego chyba wszyscy, a przynajmniej 

większość  z nas, nienawidzi. Odrobina historii. Mianowicie przenosimy się do czasów, 

w których miłość wyglądała całkiem inaczej (choć można się przekonać, że wcale nie 

całkiem). 

Dawno temu, za górami, za lasami żyły sobie dwa skłócone rody. Najmłodszymi ich 

członkami są nastolatkowie. Na balu maskowym nieświadomi swojego pochodzenia 

zakochują się w sobie. Dowiedziawszy się, że są z dwóch wrogich rodów, decydują się 

wziąć potajemny ślub (po jednym czy dwóch dniach znajomości…szybko się 

potoczyło). On za zabicie krewnego księcia zostaje wygnany. Ona zmuszana przez 

rodziców do innego małżeństwa decyduje się uciec do Niego. Z pomocą duchownego 

wymyśla plan. Wieczór przed wymuszonym małżeństwem wypija miksturę 

niewiadomego pochodzenia (herakoka, hasz, LSD… ta zabawa po nocach się śni), która 

ją usypia. On pewny, że jego ukochana nie żyje, zabija się w jej grobowcu. Ona po 

przebudzeniu widząc jego martwe ciało, również popełnia samobójstwo (po paru 

dniach znajomości XD).  
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Pewnie większość czytelników domyśliła się już, czego to może być streszczenie. Tak, 

„Romeo i Julia” Szekspira to historia dobrze nam wszystkim znana, więc idealnie 

nadawała się na przykład. Możliwe, że niektórzy zauważyli już podobieństwo między 

dwoma odmianami miłości: współczesną a dawną. Mianowicie to, że w obu 

przypadkach i tak ktoś ginie. No cóż… miłość jest uczuciem zarazem pięknym jak i 

zabójczym. Nie bądźmy porywczy w działaniach. To prawda, że każdy człowiek czeka 

na prawdziwą miłość, ale właśnie! Czekajmy cierpliwie na tę jedyną czy tego jedynego. 

Nie ma co się załamywać z powodu jednego nieudanego związku. To, że się raz nie uda, 

nie jest czymś przez co można się zabić.  

Podsumowując wszystkie moje powyższe rozważania, stwierdzić mogę jedno. 

Mianowicie, że postęp to coś, czego brak naszemu światu. Jak było tak jest. Nadal są 

samobójstwa z błahych powodów. Co za zacofanie! Pozwolę sobie skomentować to 

dwudziestą trzecią literą alfabetu „X” wyrażającą moje zażenowanie i czwartą literą 

alfabetu „D” wyrażającą, jak bardzo się uśmiałam pisząc to. A więc na pożegnanie 

ponadczasowe przesłanie, które znaczy więcej niż tysiąc słów „XD”. 

Ania Skiba 

 

Wszyscy dobrze wiemy, jak wygląda sygnalizacja świetlna i do czego służy.  Zapewne 

każdy miał z nią styczność, ale czy każdy wie, skąd się wzięła, kto wpadł na pomysł 

stworzenia jej i od kiedy funkcjonuje w Polsce? Tego dowiecie się, czytając ten oto 

artykuł... 

Za pierwszą sygnalizację świetlną uważa się urządzenie zamontowane na skrzyżowaniu 

ulic Bridge Street i New Palace Yard w Londynie, niedaleko Pałacu Westminsterskiego. 

Ta sygnalizacja to konstrukcja J.P. Knighta, inżyniera kolejnictwa. Sygnalizację 

uruchomiono 10 grudnia 1868 roku. Nie była to jednak sygnalizacja elektryczna, ale 

sterowany ręcznie semafor z lampą gazową. Lampa wysyłała zielone i czerwone 

sygnały. Na elektroniczną sygnalizację świetlną trzeba było czekać jeszcze prawie pół 

wieku... 

Pierwsza elektroniczna sygnalizacja świetlna powstała w USA. Po raz pierwszy ruch 

drogowy zatrzymał się na czerwonym świetle w Cleveland, w amerykańskim stanie 

Ohio. Na rogu Euclid Avenue i 105. ulicy została zamontowana pierwsza elektryczna 

sygnalizacja świetlna. Miało to miejsce dokładnie 5 sierpnia 1914 roku. 

Pierwsza elektroniczna sygnalizacja świetlna miała jedynie dwa światła - czerwone i 

zielone. Sześć lat później, czyli w 1920 roku, zaczęła funkcjonować sygnalizacja 

trójkolorowa. Po raz pierwszy wprowadzono ją w Detroit.  
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Nie zapomniano też o ułatwieniach dla tych, którzy chcieli przedostać się na drugą 

stronę jezdni. Piesi mają wpływ na zmianę sygnalizacji świetlnej już od 84 lat. W 1933 

roku po raz pierwszy zastosowano sygnalizację świetlną wzbudzaną przez 

przechodniów.  

Natomiast w Polsce sygnalizacja elektryczna pojawiła się jeszcze w 1926 roku. 

Pierwszą sygnalizację zamontowano w Warszawie na skrzyżowaniu Alei 

Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej. Po wojnie wraz z odbudową miast i ulic 

instalowano równocześnie sygnalizację świetlną. Pierwsza sygnalizacja świetlna 

wzbudzana przez pieszych pojawiła się w naszym kraju w 1967 roku przy ulicy 

Grójeckiej również w Warszawie. 

 

 

 

 

Z góry uprzedzam, że będzie to tekst skierowany głównie do „starszaków”, ponieważ 

gimnazjum i klasa siódma (która do niedawna była klasą pierwszą gimnazjum) to czas, 

w którym trzeba zacząć myśleć o przyszłości. Niedługo my, uczniowie, będziemy 

ludźmi pracującymi, płacącymi podatki itp. Wszystko jednak w swoim czasie, bo żeby 

płacić podatki trzeba najpierw zarabiać. Wybór kierunku, w którym chce się pójść, nie 

jest łatwy. W tym roku będę starać się to ułatwić wszystkim, którzy tego potrzebują. 

W tym wydaniu zaczniemy od podstaw, czyli od tego, kto jest humanistą, a kto 

umysłem ścisłym? Poniżej znajdzie się test, po którego rozwiązaniu dowiecie się, 

drodzy czytelnicy, do której grupy należycie. 
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1. Twój ulubiony przedmiot w szkole? 

A. j. polski 

B. matematyka 

C. WOS 

D. fizyka 

 

2. Interesujesz się życiem społecznym? 

A. Tak. 

B. Raczej tak. 

C. Raczej nie. 

D. Nie wiem. 

 

3. Masz zaufanie do ludzi? 

A. Tak. 

B. Raczej tak. 

C. Raczej nie. 

D. Nie. 

 

4. Wolisz: 

A. Rozwiązywać krzyżówki 

B. Grać w scrabble 

C. Rozwiązywać sudoku 

D. Grać w szachy 

 

5. Najlepsze oceny w szkole dostajesz na: 

A. j. polskim 

B. historii 

C. matematyce 

D. chemii 
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6. Z kim spędzasz najwięcej czasu? 

A. ze znajomymi 

B. z rodzeństwem 

C. z rodzicami 

D. ze zwierzętami 

 

7. Lubisz czytać książki? 

A. Tak. 

B. Raczej tak. 

C. Raczej nie. 

D. Nie. 

 

Jeśli zaznaczyłeś/aś odpowiedź (A) cztery lub więcej razy znaczy to, że jesteś humanistą. 

Lubisz żyć w społeczeństwie i interesujesz się tym, co związane z człowiekiem i jego 

egzystencją. Nie czujesz się zbyt dobrze wśród liczb. 

Jeśli zaznaczyłeś/aś odpowiedź (A) mniej niż cztery razy znaczy to, że jesteś bardziej 

umysłem ścisłym. Nie radzisz sobie z analizowaniem działań człowieka i jego 

funkcjonowaniem w społeczeństwie, ale za to masz głowę do liczb. 

 

Masz wolny weekend? Nie wiesz, jaki film zobaczyć? Polecam coś z dużą dawką 

optymizmu i pozytywnych emocji. Film w reżyserii Marc’a Lawrence’a, pt. „Prosto w 

serce”.   

W rolach  głównych wystepują:  Hugh Grant jako Alex Flether, Drew Barrymore- 

Sophie Fisher, Kristen Johnston- Rhonda Fisher oraz Halley Benett jako Cora Corman.  

Członek byłego zespołu z lat 80 –POP, Alex Fletcher dostaje propozycję 

uczestniczenia w rywalizacji hitów muzycznych. Okazuje się, że starcie polega na 

walce artystów na ringu.  Alex rezygnuje, ale zaraz otrzymuje kolejną propozycję. Tym 

razem napisania piosenki dla Cory Corman i zaśpiewania jej wspólnie z artystką na 

koncercie. Dla Alexa to okazja na  powrót do sławy. Ma kilka dni na skomponowanie i 
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ułożenie tekstu piosenki. Fletcher współpracuje z tekściarzem, gdyż sam nie potrafi 

nic sklecić. W tym samym czasie do jego domu przychodzi Sophie Fisher, która w 

zastępstwie za koleżankę, podlewa kwiaty w domu piosenkarza. Sophie przygląda  się 

pracy nad piosenką i dopowiada rymowane frazy. Alex jest zdumiony zdolnościami 

kobiety i pragnie z nią współpracować. Jednak Fisher nie chce się zgodzić. Ostatecznie 

daje się namówić i po ciężkiej pracy i nieprzespanych nocach komponuje z Fletcherem 

wspaniały utwór.  Muzyk  daje Corze piosenkę do przesłuchania. Piosenkarka 

zachwycona utworem zaczyna współpracę z Alexem i Sophie. Tak rozpoczyna się 

historia miłosna Alexa i Sophie. Zaprezentowany układ taneczny do piosenki nie 

podoba się Sophie. Próbuje uświadomić Fletchera, że psuje on prawdziwy sens 

utworu. Alex jednak nie słucha dziewczyny, gdyż bardziej zależy mu na sławie i 

majątku.  Sophie nie chce dokończyć pisać z nim piosenki. Kiedy Fletcher przychodzi 

do studia Cory Corman, okazuje się, że Sophie wysłała dalszą część utworu e-mailem. 

Sophie wraz z siostrą Rhondą (ogromna fanka członka zespołu POP) wraz z rodziną 

przychodzą na koncert Cory z udziałem Fletchera. Kiedy zostaje zapowiedziana 

piosenka w wykonaniu samego Alexa Flethera, Sophie wychodzi…. Czy artysta 

zaśpiewa piosenkę napisaną głównie przez dziewczynę? Jak będzie wyglądać dalsza 

znajomość dwojga artystów? Zobacz i przekonaj się! 

Film o wielu zwrotach akcji, przez co bardzo wciągający. Intryga goni intrygę. 

Nakręcony   z wielką wyobraźnią i specyficznym poczuciem humoru. Z pozoru banalne 

wydarzenia i sceny w efekcie niosą głębokie przesłanie.  Gra aktorska na najwyższym 

poziomie, osadzona w tle miłej dla ucha muzyki. 

SADZIKS 

 

  

Nie będzie to seria dla każdego. Na wstępie to przyznaję. Na pewno potrzeba 

cierpliwości, by przebrnąć przez wszystkie 47 części „Sagi o Ludziach Lodu” autorstwa 

norweskiej pisarki Margit Sandemo. Przydatna jest też dobra pamięć, bo często zdarza 

się, że w części np. 10 pojawia się informacja z części 2. Z pewnością nie jest to łatwa 

lektura, ale większość tomów jest tak wciągająca, że przeczytanie dwóch książek 

dziennie nie wydaje się już takie dziwne.  

Cała historia zaczyna się od siedemnastoletniej Silje. Zaraza dotyka prawie wszystkich 

poza nią. Dziewczyna traci rodzinę i musi opuścić rodzinną osadę. Wędrując znajduje 

małą dziewczynkę przy ciele zmarłej matki. Nazywa dziecko Sol i zabiera je ze sobą. Po 

jakimś czasie tułaczki znajduje jeszcze jedno dziecko. Tym razem jest to noworodek 

porzucony w lesie przez matkę. Chłopiec otrzymuje imię Dag i dołącza do małej grupki 

tych, co przeżyli zarazę. Wszystko zmienia się, gdy Silje spotyka Tengela, nazwanego 

potem dobrym. Po długim czasie zakłada z nim rodzinę. Osiadają na stałe w Dolinie 

Ludzi Lodu. Silje od męża dowiaduje się prawdy. Mianowicie, że jego daleki przodek 
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zaprzedał duszę diabłu i przez to jedna osoba z każdego pokolenia jego rodu musi być 

obciążona dziedzictwem zła. Tengel jest kimś takim jednak on postanowił być dobry. 

Po spaleniu doliny przez poszukiwaczy czarownic rodzinie udaje się uciec i znaleźć 

schronienie u Charlotty Meiden, która jak się okazało była biologiczną matką Daga. 

Ofiarowuje im ona dworek nazwany późnej Lipowa Aleja. To miejsce staje się domem 

wielu pokoleń rodziny Lind z Ludzi Lodu. Przez wszystkie 47 części ród ten toczy 

walkę z przodkiem Tengela Dobrego, czyli Tengelem Złym.  

Każdy znajdzie w serii coś dla siebie: wątki miłosne, kryminał, zjawiska 

paranienormalne. Wszystkiego po trochu. Najważniejsze jest czy rodzinie uda się 

pokonać złego przodka w ostatecznej walce? I jakich szczegółów zdołają dowiedzieć 

się przez kilka stuleci? Co jeszcze się wydarzy? Czy pokrzywdzony przez los ród w 

końcu odzyska spokój? Dowiedz się czytając wszystkie książki z serii Margit Sandemo 

„Saga o Ludziach Lodu”. 

                                                                                 Ania Skiba 

 

Plan cyklu: 

Cz.1.- nazwiska, 

Cz.2. – imiona. 

Od niepamiętnych czasów ludzie poszukiwali sposobów, by odróżnić jednych od 

drugich. Początkowo w tym celu posługiwano się jedynie imionami. Z upływem czasu 

oraz ze wzrostem liczby osób stanowiących daną wspólnotę lub zamieszkujących tę 

samą miejscowość posługiwanie się wyłącznie imionami stało się niewystarczające. 

Występowało bowiem wiele osób o tym samym imieniu. Potrzeba ta sprawiła, że do 

imienia zaczęto dodawać początkowo przydomki i przezwiska (np.: Bolesław Chrobry, 

Bolesław Śmiały, Bolesław Szczodry), a następnie określenia pochodzące od nazwy 

miejsca pochodzenia (np.: Jan z Czarnowa, Zbyszko z Bogdańca). Funkcjonowanie 

nazwisk, jako nieodłączny człon stawiany przy imieniu, rozpoczęto stosować u schyłku 

XIV w. Jako pierwsze wyróżniały się w ten sposób środowiska szlacheckie przyjmujące 

nazwiska odherbowe (np.: Mikulicz herbu Milulicz), lub nazwiska od posiadanych dóbr 

ziemskich (np.: Łęczyccy – właściciele ziem łęczyckich). Upowszechnienie nazwisk we 

wszystkich warstwach społecznych nastąpiło w wieku XVIII, jako wymóg narzucony 

przez władze państw zaborczych. Nazwiskami stawały się przydomki, zawołania i 
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przezwiska, jeśli ktoś nie posiadał już przybranego, nadawano je z urzędu. Ze względu 

na pochodzenie były to nazwiska: 

- zapożyczone od nazwy rzemiosła, który wykonywano lub pełnionej funkcji (np.: 

Kowal od bycia kowalem, Kupiecki od kupca, Rybacki od rybaka, Sołtys od bycia 

sołtysem), natomiast dzieciom tych rodziców poprzez dodanie odpowiednich 

przyrostków (np.: Kowalczyk, Kupczyk, Rybaczyk, Sołtysiak); 

- tworzone od imienia ojca za pomocą przyrostków -ik, -yk, -ak, -owic, -ewic, zmienione 

później na –owicz, -ewicz (np.: Pawlik syn Pawła, Tomasik syn Tomasza, Florczak syn 

Floriana, Frąckiewicz syn Franciszka); 

- związane z miejscem zamieszkiwania, przybycia z jakiegoś miejsca lub bycia 

właścicielem danej miejscowości; są to najczęściej formy przymiotnikowe tworzone za 

pomocą przyrostka -ski, -cki i -ska, -cka (np.: od Grabowa – Grabowski/Grabowska, od 

Jabłonowa – Jabłonowski/Jabłonowska) oraz związane z miejscem pochodzenia (np.: 

Borowy mieszkaniec boru, Grobelny zamieszkujący przy grobli, Zawiślak przybyły zza 

Wisły); 

- pochodzące od cechy, jaką określano człowieka (np.: Długosz, Dziki, Dudek, Słaboń). 

Odzyskanie niepodległości po rozbiorach związane jest też z powstaniem nowej 

odmiany nazwisk. Decyzją sejmu z 1921 r. legioniści i działacze konspiracyjni 

otrzymali przywilej - możliwość dopisania do posiadanego nazwiska członu będącego 

pseudonimem wojennym. Powstały wówczas dwuczłonowe nazwiska takie jak: Rydz-

Śmigły, Orlicz-Dreszer, Scewola-Wieczorkiewicz i wiele innych.  

Niezależnie „od osobistego kodu”, czyli imienia i nazwiska w języku polskim zwykle na 

pierwszym miejscu zapisujemy imię, a następnie nazwisko (np.: dzieła Henryka 

Sienkiewicza, Liceum im. Adama Mickiewicza). Formy urzędowe wymagają często ze 

względów praktycznych chronologii alfabetycznej, stosowanej również w 

encyklopediach, słownikach, katalogach bibliotecznych. Wówczas kolejność ta jest 

odwrócona. 

Dziewczyny, co z Wami? (co z nami) 
Tym dramatycznym pytaniem można by zaczynać rozprawę o znieczulicy, 
degrengoladzie albo otępieniu, ale spokojnie – to tylko odzywa się moja skłonność do 
przesady. 
Dlaczego więc zwracam się tylko do części damskiej* i o co mi właściwie chodzi? 
Tym razem o relacje damsko – damskie, te przyjacielskie i te mniej. 
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Wytłumaczcie mi, jak to jest, że tak rzadko jedna dziewczyna powie drugiej coś 
miłego? Domena mężczyzn, powiecie. To ich zadanie, prawić komplementy płci – jakby 
nie patrzeć – pięknej. To na ich szarmanckie gesty czekamy. To z ich ciepłych słów i 
płomiennych spojrzeń będziemy się cieszyć, nie z uznania koleżanki. Koleżanki nie są 
w tych kwestiach pożądane. 
Nieprawda. 
 
Po pierwsze – ilu jest chłopaków, którzy będą potrafili swój zachwyt wyrazić inaczej 
niż: „ładnie wyglądasz”? Który z nich zauważy, że wspaniale nam w takim a nie innych 
kolorze – a już w ogóle – w odcieniu, albo że fason spodni z wysokim stanem jest 
idealny dla naszej sylwetki? I który, pytam, powie, że mamy dziś wyjątkowo ładnie 
podkreślone brwi (takie równiutkie!)? 
 I właśnie dlatego potrzeba nam, dziewczynom, nie tylko babskich ploteczek, babskich 
wieczorów i babskich sekrecików, ale i babskich komplementów. Szczerych i prostych, 
spontanicznych i przede wszystkim w hurtowych ilościach. 
Tak, wiem, że zdarzają się wyjątki, że naprawdę istnieją chłopaki, którzy odróżnią 
pudrowy róż od kremowego. Ale nie przeczę równocześnie, że gdyby każdy z nich 
potrafił dostrzec takie szczegóły, to byłoby nie dość, że inaczej, to jeszcze dziwnie. 
Wcale też nie wymagam tego od Was, części męska. Nie musicie nam powtarzać, że 
bluzki na ramiączkach ładnie eksponują drobne, kruche ramiona. Bo my naprawdę 
lubimy te wasze „fajnie wyglądasz”. 
 
Po drugie, może nawet i kluczowe – czy każda z nas takie komplementy od płci 
przeciwnej słyszy? Czy każda z nas ma Tego Jedynego albo przyjaciela, który czasem 
poprawi humor, albo nawet, bo dlaczego by nie, kochanego brata? Uwaga – nie 
uważam, że jesteście, istoty wolnego stanu (albo popularnie singielki) gorsze, 
chociażby dlatego, że też jestem jedną z Was. 
Czy nie brakowało Wam chwilami tych kilku słów, które skutecznie poprawiają dzień i 
potwierdzą to, co widzicie w lustrze, choćby to były jedynie cudownie ułożone włosy? 
Zapewniam Was, że jeśli gdzieś z tyłu głowy macie tę tęsknotę, to Wasza przyjaciółka, 
koleżanka czy znajoma – tak samo. Przecież każda z nas chce się podobać i chce, by 
ktoś dostrzegł jej talent. Dlaczego więc nie sprawić którejś takiej drobnej 
przyjemności? 
 
Ale dlaczego ja w sumie o tym wspominam – prawdę mówiąc, rozbroiła mnie zupełnie 
sytuacja (tak, tak, z życia), właściwie nie sytuacja, a krótka rozmowa. Proszę, 
potraktujcie moje wypowiedzi z lekkim dystansem. 
Korytarz szkolny, przerwa, etc. 
X: Ale teraz wyglądasz lepiej. 
ja: Może wyładniałam? 
X: Tak, tylko nie chciałam tego powiedzieć, żeby nie było, że wiesz, jestem – tu słowo 
zostało przemilczane, ale zaczyna się na L i kończy na A** 
No błagam. Żyjmy sobie w czasach, gdzie wolność wyboru zaczyna się na zakupach w 
spożywczym a kończy na własnej płci czy tożsamości, więcej, wykazujmy się 
tolerancją, ale - 
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nie popadajmy w skrajności. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłam przytulaniem na 
pożegnanie innej dziewczyny albo mówieniem jej jakichś bzdur o ładnych oczach. 
Przepraszam, że się obnoszę ze swoją innością. Bo to przecież jest takie nienaturalne. 
 
Sama się sobie dziwię, że tak mało sarkastycznie, mało felietonowo, i w ogóle jakoś 
inaczej napisałam, może trochę za bardzo refleksyjnie? Albo nawet – coś okropnego -  
moralizatorsko. To wszystko przez ten listopad. 
 
*wszystkich chłopaków, którzy dzielnie „Miksera” czytują, przepraszam najmocniej za tę 
dozę feminizmu. Z pełnym spokojem sumienia mogę wam wybaczyć ominięcie powyższego; 
lektura typowo dla dziewczyn, pogmatwana i wymaga zorientowania w temacie, tylko dla 
odważnych. 
**unikam zgorszenia – gwoli ścisłości dodam, że w oryginale słowo również nie wystąpiło. 

Za oknami jesień a w piekarniku szarlotka, 

czy każdy ma ochotę na kawałek jakże pysznego jabłkowego torta/-u ? 

 

Składniki: 

- 1 szkl. mąki pszennej 

- 1 szkl. cukru 

- 1 szkl. kaszy manny 

- 1,5 czubatej łyżeczki proszku do pieczenia 

- 1,5 kg jabłek (najlepiej kwaśnych) 

- Odrobina cynamonu 

- 170g masła (zimnego) 

 

 

Sposób przygotowania: 

Mąkę, cukier, kaszę oraz proszek przesiać i wymieszać. Podzielić na 3 równe części. 

Jabłka obrać, zetrzeć na tarce o dużych oczkach. 

Tortownicę o średnicy 23 cm wyłożyć papierem do pieczenia (sam spód). Boki 

wysmarować masłem. 

Na dno formy wysypać jedną część suchych składników, na nie rozłożyć połowę jabłek 

(każdą warstwę jabłek można oprószyć delikatnie cynamonem). Następnie wysypać 

drugą część suchych składników, rozłożyć równomiernie resztę jabłek. Na wierzch 

wysypać porcję suchych składników. 

Masło zetrzeć na tarce o dużych oczkach i równomiernie rozłożyć na wierzchu ciasta. 
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Piec w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 60 minut. Przy wyjmowaniu 

należy zachować ostrożność, ponieważ przy wysokiej temperaturze masło roztapia się  

z sokiem z jabłek ( może nawet się wylewać z formy) 

 

Ciasto najlepiej smakuje na ciepło z gałką lodów śmietankowych. 

Smacznego !!! 

 

Masz jakiś inny przepis na domową szarlotkę lub na inne ciasto?  Podziel się nim z nami 

na redakcja.mikser@gmail.com. 

Najlepszy przepis zostanie ukazany w następnej gazetce. 

 

 

Trwa egzamin. Profesor chodzi po sali i sprawdza, czy nikt nie ściąga. 

Nagle mówi: 

- Wydaje mi się, że słyszę jakieś szepty. 

Na to głos z sali: 

- Mnie też, ale ja się leczę. 

 

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów: 

- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem, że jeśli wypadnie reszka, to 

wezmę się do nauki, a jak orzeł, to pójdę na dyskotekę. 

- I co, wypadł ci orzeł? 

- Tak, ale dopiero za piątym razem. 

 

Nauczycielka w kozie mówi do ucznia: 

- Przemyślałeś swoje wypracowanie? Mieliście napisać o wariatach, odwołałeś się 

do "Kordiana", "Zbrodni i kary" oraz do mnie. Wiesz, co zrobiłeś źle? 

- Tak. Kordian nie był wariatem, tylko mu wmawiano. 
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