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Wiosna 
 Nareszcie wiosna! Ciepłe dni nadchodzą. Będzie na 

pewno słonecznie i miło. Zwierzęta budzą się, ptaki przylatują 
z ciepłych krajów i znów będą pięknie śpiewać. Dni stają się dłuższe. 
W związku z tym nie trzeba już 
siedzieć godzinami przed 
ekranem komputera, tylko wyjść 
na miły spacer z psem lub 
samemu. Wyrosną nowe rośliny, 
a trawa się zazieleni, drzewa 
wypuszczą pączki, z których 
powstaną liście. Wiosna wiąże się 
także z Wielkanocą. Na pewno 
wszyscy się z tego powodu cieszą, bo znowu można porozmawiać 
na tematy mniej ważne. Na pewno wszystkim brakowało wiosny. 
Proszę, nie zaprzeczajcie. Kto by nie tęsknił za słońcem, kwiatami 
i zwierzętami?  
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Wiosna  
 

Ks. Andrzej Świech 

 

Ni stąd ni zowąd 

w jasnym blasku słońca 

przybyła nareszcie 

upragniona wiosna 
 

Dała znać  o sobie 

dzwoneczkiem skowronka 

przylotem licznych ptaków 

zielenią traw na łąkach 

 

Z każdym dniem malując 

nowy obraz świata 

pastelami kwiatów 

swe przyjście zaznacza 

 

Uśpioną przez zimę 

ożywia przyrodę 

czyniąc życie ludzi 

piękne kolorowe 
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Coraz więcej dźwięków 

na świecie przybywa 

tu śpiewają ptaki 

tam pluszcze się ryba 

 

Ciepłem słońca ogrzane 

Wszelakie stworzenie 

Rozpoczyna czas godów 

Pod nieba sklepieniem 
 

Patrząc na to wszystko 

Trwam w wielkim 
zachwycie 

Dziękując Panu Bogu 

Za piękny świat i życie 

 



 

 

Zapraszamy do czytania 

Władcy czasu 
Kontynuacja części „Poza czasem”. Michelle rozpacza po 

tajemniczym zniknięciu Philipa. Próbuje dowieść, co się stało, że ślad 

po nim zaginął. Lecz jej poszukiwania nie trwają długo, bo do 

prywatnej szkoły, do której chodzi Michelle, dochodzi nowy chłopak. 

Dziewczyna nie wie, czy ma się śmiać, czy 

płakać. Jest szczęśliwa, że nareszcie znalazł 

sposób, aby przenieść się do jej wieku. Ale 

jej radość ulatnia się tak szybko, jak się 

pojawiła, ponieważ Philip nic nie pamięta 

z 1910 roku.  

Ale to niejedyny problem, ponieważ pojawia 

się pewna osoba, która chce wszystko 

zniszczyć, a przede wszystkim Michelle. 

Dziewczyna ma 7 dni, zanim jej wróg 

przybierze cielesną formę. Kolejny raz musi 

wrócić do roku 1910, gdzie wszystko się 

zaczęło. Znajduje swojego ojca, który szczegółowo wyjaśnia jej, 

dlaczego zostawił jej matkę. Okazuje się, że młoda Windsor 

dziedziczy po ojcu pewien naszyjnik, który jest bardzo ważny, aby 

móc podróżować w czasie. Pewnego dnia Razem z Philipem przenosi 

się z powrotem do jego wieku, ale on tam ją pamięta. Po powrocie 

zaczyna wierzyć w opowieści Michele i z czasem przypomina sobie 
wszystko. Ale dalej pozostaje problem z pewną kobietą… 
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Ember In The Ashes: Imperium Ognia 

Książka została wydana w listopadzie 2015 roku. Opowiada 

o życiu Lai oraz Eliasa. Żyją w państwie, 

które 500 lat wstecz zostało podbite przez 

Imperium. Scholarzy, dawni mieszkańcy 

państwa, są traktowani przez Maski 

(mieszkańcy Imperium) jak popychadła. 

Laia jest jedną z nich. Pewnego wieczoru 

znajduje w szkicowniku brata rysunki 

przedstawiające produkcję broni dla 

Imperium. Tego samego dnia Maska 

razem z innymi Gladiatorami nalatują na 

dom. Dziadkowie zostają zamordowani,  

a jej brat uwięziony. Dziewczyna ucieka 

i prosi ruch oporu o uwolnienie brata, w zamian ma szpiegować 

najbardziej bezlitosną okrutną kobietę w czarnym klifie. Trafia do jej 

domu jako służąca i już w pierwszych minutach swojej pracy zostaje 

solidnie ukarana. Elias to natomiast Maska, ale nie jest on taki jak 

reszta, ponieważ inni są okrutni i bezlitośni, nawet jego najlepsza 

przyjaciółka Helena. Jest on synem Komendantki, ale szczerze 

nienawidzi swojej matki. W ostatni dzień jego nauki planuje 

zdezerterować, ale udaremniają mu to ludzie, którzy według legendy 

zostali opętani przez dusze i dlatego są nieśmiertelni. Przewidują oni, 

że władcę imperium czeka śmierć, a nie ma on syna i nie narodzi mu 

się żaden. Dlatego czterech najlepszych uczniów czekają próby, które 

wyłonią dwóch zwycięzców, jeden z nich będzie Krukiem Krwi, 

doradcą a drugi wielkim władcą. Pozostałych czeka niezwłoczna 

śmierć. Wszystko się zmienia, gdy para nastolatków wpada na siebie 

przypadkiem… 
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Błękitna Godzina 

Druga część  trylogii „Nieśmiertelni”. Ever i Damen są szczęśliwi 

razem. Nareszcie po stracie rodziców i siostry czuje, że naprawdę żyje. 

Przestała słuchać głośnej muzyki i ubierać się w bluzy z kapturami. Ale 

pewnego dnia wszystko się zmienia, kiedy pojawia się nowy chłopak. 

Z dnia na dzień Damen coraz bardziej się zmienia. Wydaje się, jakby  

 

nigdy wcześniej z Ever go nic nie łączyło. Zaczyna 

zachowywać się dziwnie i tak jakby 

zaczął się starzeć. Pewnego dnia 

dziewczyna zakrada się do jego domu 

i okazuje się, że przestał on tworzyć 

napój Nieśmiertelności i żywi się jak 

zwykły człowiek. Dochodzi do wniosku, 

że wszystko jest przez nowego chłopaka, 

który od pierwszego spotkania jej się nie 

podobał. Wyrusza więc do 

Summerlad’u, gdzie próbuje znaleźć 

antidotum na jego chorobę. I wtedy 

okazuje się, że jest możliwość cofnięcia się w czasie i zmiany 

biegu wydarzeń. Tak zwana Błękitna Godzina. Ale wszystko 

ma swoją cenę. Czy Ever poświęci życie ukochanego? Jak to 

się zakończy? Co dziewczyna wybierze? Tego sami musicie 

się dowiedzieć. 
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Zostań, jeśli kochasz 

Debiutancka książka Gayle Forman, na której podstawie 

został nakręcony piękny i wzruszający film. 
Autorka przedstawia nam historię, która 

każdemu z nas może się zdarzyć. Mia Hall to 

zwykła nastoletnia dziewczyna, może nie do 
końca taka zwykła. Jej rodzice są zapalonymi 

rockmenami, natomiast ich córka zupełnym 

ich przeciwieństwem. Dziewczyna kocha 
muzykę klasyczną i sama gra na wiolonczeli. 

Ale w tym swoim licealnym świecie nie jest 

sama. Rodzice i brat bardzo ja kochają, ma 
najlepszą przyjaciółkę Kim i chłopaka 

Adama, który tak jak jej rodzice kocha rock. 

Dość nietypowa para. Młody wokalista 
ze stającej się sławną kapeli Shooting Star 

i początkująca wiolonczelistka. Traci prawie wszystko jednego 

feralnego ranka. Dziewczyna razem z rodzicami i młodszym 
bratem jadą w odwiedziny do znajomych. Wszystko zapowiada 

się idealnie, ale… no właśnie ale. Zdarza się tragiczny wypadek, 

w którym rodzice giną na miejscu, a brat jest w ciężkim stanie. 
Ona sama nie jest w lepszym - pęknięta śledziona, zapadnięte 

płuco, musi natychmiast wylądować na stole operacyjnym. Co 

w tym czasie dzieje się z Mią? Dziewczyna utkwiła między 
światem żywych, a umarłych. Wszystkie zdarzenia widzi jakby 

z boku. Musi zdecydować, czy zostać, iść do jednej z najlepszych 
szkół dla muzyków, być wiolonczelistką, zostać z Adamem, czy 

odejść z tego świata. Nasuwa się jedno zasadnicze pytanie: Czy 

miłość przezwycięży śmierć? 
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Byłam tu 

Autorka bestsellerowych książek „Zostań jeśli kochasz” 

i „Wróć jeśli pamiętasz” powraca z całkiem nową historią.  

Cody to dziewczyna, która nie 

wyróżnia się. Ale ją tak jak wszystkich 

dotykają problemy. Jest załamana. Jak 

szybko człowiek może popełnić tak 

wielkie głupstwo? Może inaczej by się 

czuła, gdyby to był wypadek, a nie 

umyślne samobójstwo. Jej najlepsza 

przyjaciółka Meg tak właśnie zrobiła. 

Kiedy Meg pojechała do Seattle, gdzie 

studiowała, ich kontakty stały się mniej 

pewne i wtedy to się wydarzyło… Cody 

wyjeżdża tam, aby zabrać z akademika 

jej rzeczy, ale to, co znajduje w jej 

komputerze, kompletnie ją oszołamia. 

Tajemniczy plik, skasowane e-maile i chłopak z mało znanej 

kapeli, Ben. Dziewczyna wyciąga własne wnioski. I zaczyna 

szukać. Dlaczego to zrobiła? Co takiego się wydarzyło? 

Próbuje znaleźć na to wszystko odpowiedź i wtedy okazuje 

się, że jest ktoś, kto ją wspierał „w zdążeniu na autobus”. 

Miłość, przyjaźń, śmierć, życie… 
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Rise of  the Tomb Raider premiera na konsole 

Xbox miała miejsce 10 listopada 2015 w Ameryce 

i 13 listopada 2015 roku w Europie, premierę na 

komputer  miało 28 stycznia 

2016 roku. Za to na 

PlayStation 4 przewidywana 

jest na koniec 2016 roku. Jest 

to przygodowa gra akcji 

stworzona przez Crystal 

Dynamics, wydana przez Microsoft Studios (wersje PC, 

Xbox One, Xbox 360) Square Enix (wersja PlayStation 

4). Główną bohaterką jest Lara Croft tak jak 

w poprzedniej wersji. Przygodę zaczynamy od pięknego 

prologu następnie znajdujemy się w górach na Syberii 

w poszukiwaniu  zaginionego miasta oraz nieśmiertelnej 

duszy. Walka toczy się pomiędzy trójcą a prorokiem, 

w grze prorok nie żyje, a Lara postanawia iść w ślady 

ojca i ma kłopoty z trójcą. Gra jest świetnie wykonana, 

jednak są tam lekkie przekleństwa. 

Bijanca 

Undertale 

Gra Undertale swoją premierę miała 15 września 

2015 r. Stworzył ją Toby Fox, jest to najlepsza gra 2015 

roku gatunku RPG. Zaczyna się od prologu, w którym 

ludzie toczą walką z potworami i zwyciężają. Polecam tę 

grę, ponieważ grafika jest 

dobrze wykonana i jest tam 

bardzo ciekawa muzyka. 

Występuje dużo różnych 

postaci.  

 

Queen Crystal i Bijanca 

 

Norn9 Norun + Nonett 

Norn9 to anime, na którego podstawie wykonano 

grę. Ja oglądałam anime, 

które jest dość krótkie 

a przynajmniej ja znalazłam 

tylko 6 odcinków 

przetłumaczonych 

z japońskiego na polski. 

Jest to anime fantastyczne, 

gdzie przez wyciek jakiegoś 

gazu ludzkie umysły zmieniły się. Niektórzy ludzie 

otrzymali różne moce, które powinni wykorzystywać 

w imię dobra, więc zostali umieszczeni na latającym 

statku o nazwie Norn9. Żyją tam jak na ziemi. Jest ich 

10. Anime bardzo mi się podoba i oglądałam to nie raz.  

Serdecznie zachęcam do obejrzenia, ponieważ 

to piękne i może trochę wzruszające anime. 

Bijanca 

 

 
 

Katheryn Elizabeth 

Hudson, znana pod 

pseudonimem Katy Perry 

(ur. 25 października 1984 

w Santa Barbara w stanie 

Kalifornia) – amerykańska 

piosenkarka, autorka tekstów, 

oraz ambasadorka dobrej woli 

UNICEF. 

Zoe 

 

 

Youtuberka mająca około 650 tysięcy 

subskrybentów, 120 milionów wyświetleń. Ma 

chłopaka Igora,  który  też 

nagrywa na youtube, na swoim 

kanale nazywa się Wielmożny 

Igor. Banshee ma drugi kanał,  

na którym nazywa się Zizigames 

i nagrywa tam simsy. 

Na swoim głównym kanale 

nagrywa vlogi, fan maile, poranki Zuzanki i inne.  

Zoe 

 

Youtuberka  mająca  około 450 tysięcy 

subskrybentów, 60 milionów  wyświetleń. 

Na instagramie obserwuje ją około 440 K. 

Kocha ONE DIRECTION  i Justina Biebera. Ma 

młodszą  siostrę  o imieniu  Martyna. Jej 

przyjacielem jest Patryk 

i Marcin Dubiel. Na 

swoim kanale na youtubie  

nagrywa haule, vlogi, 

ulubieńców miesiąca 

i challenge. 

                    Zoe 

 

Jest to książka 

autorstwa Zoe Sugg znanej 

jako Zoella. Opowiada 

o dziewczynie Penny. 

Zakłada bloga, w którym anonimowo opowiada 

o tym, co ją martwi i co ją raduje. Ma 

wspierających rodziców i brata oraz najlepszego 

na świecie przyjaciela. Elliot mieszka tuż obok 

i pojawia się na każde zawołanie, by wspierać, 

rozśmieszać i pocieszać swoją przyjaciółkę. 

Zoe 

http://www.google.pl/url?url=http://www.idigitaltimes.com/rise-tomb-raider-pc-release-date-steam-listing-reveals-lara-coming-pc-january-499742&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi1sqCgj-3KAhUC_HIKHZfDB_QQwW4IGTAC&usg=AFQjCNGytLwr7a84Gvh3SKVjDxQRjYLJ4Q
https://www.google.pl/url?url=https://www.youtube.com/watch?v%3DZcoqR9Bwx1Y&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjerrCCle3KAhXBkXIKHb5KCrMQwW4IHzAF&usg=AFQjCNEuLAumMJ93mzIkaG7nZDLmAvoKJQ
http://www.google.pl/url?url=http://blog.us.playstation.com/2015/05/26/norn9-var-commons-coming-to-ps-vita-this-fall/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiup7Xx4f7KAhWil3IKHdkWBA8QwW4IFzAB&usg=AFQjCNFXT2LGoxYZFCwVcefmDs3cWRHB7w


 

 

  

Ewa Farna 
 

Ewa Farna urodziła się 12 sierpnia 

1993 roku w  Trzyńcu (Czechy). Jest 

ona polską piosenkarką, autorką 

tekstów i kompozytorką. W wieku 

11  lat odniosła swój pierwszy sukces, 

gdyż wygrała konkurs piosenki na 

czeskich Morawach. Niedługo po tym 

wygrała w  Europejskim Festiwalu Młodzieży w Sosnowcu 

i na konkursie Piosenki Dziecięcej w Hawierzowie. 

Zauważył ją wtedy Leszek Wronka, znany producent i autor 

piosenek. Rozpoczęli pracę nad demówkami, które trafiły do 

czeskiego oddziału Universal Music Group. W tym samym 

czasie wzięła udział w „Szansie na sukces” z piosenkami, 

których autorem jest Jacek Cygan, gdzie wykonała utwór „Za 

młodzi, za starzy” i zajęła pierwsze miejsce. W finałowym 

występie zaśpiewała z Ryszardem Rynkowskim, Jackiem 

Cyganem i  Piotrem Rubikiem. 

 

Na podst. Internetu Aleksandra Filińska kl. 6b 

 

Sylwia Grzeszczak 
 

Sylwia Grzeszczak urodziła się 7 kwietnia 1989 r. 

w  Poznaniu. Wokalistka wydała dotychczas trzy albumy 

studyjne: „Ona i On” z Liberem oraz dwa solowe: „Sen 

o przyszłości” i „Komponując 

siebie”. Dwa ostatnie uzyskały status 

podwójnej platynowej płyty oraz 

zajęły kolejno 1. i 4. miejsce na liście 

sprzedaży płyt w Polsce. Większość 

wydanych przez piosenkarkę singli 

stało się przebojami, m.in. „Małe 

rzeczy”, „Sen o przyszłości”, „Pożyczony”, „Księżniczka”, 

które zajęły pierwsze miejsce na liście AirPlay, najczęściej 

granych utworów w polskich rozgłośniach radiowych. 

W wieku 5 lat Sylwia wzięła udział w programie „Od 

przedszkola do Opola”,  w  którym wykonała piosenkę 

z  repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Uczęszczała do 

Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia 

im  H. Wieniawskiego oraz do Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej 2 stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu. 

Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną 2 stopnia 

im. F. Chopina w  Poznaniu, w klasie fortepianu.  

 

Na podst. Internetu Aleksandra Filińska kl. 6b  

 

ReZigiusz 

 
ReZigiusz czyli Remigiusz Jakub 

Wierzgoń. Ma on 19 lat urodził się 

11 września 1996. Jest 

jednym  z najpopularniejszych 

polskich Youtuberów. Swój kanał na 

Youtube rozpoczął w 2010 roku na 

kontach reZiGaming, reZiPlayGames, 

reZiPlayGamesAgain, a teraz ReZigiusz. Na chwilę obecną 

ma 1mln 900 subskrybcji. 

  

 

 

ReZigiusz mieszka w Wodzisławiu Śląskim, ma dwa psy 

Kampiego i Bonę. Ma siostrę Wiktorię i dziewczynę 

Martynę. Aktualnie nagrał gry z serii GTA V, Wiedźmin 

dziki gon (została wstrzymana), Minecraft na Modach, 

BloodBurne (wstrzymana), The Forest, Szalone rodzeństwo, 

Szalone gry, Challange, Pogaduchy, Q&A Kto pyta nie 

błądzi, Fan Arty, Far Cry 4 (wstrzymana), Omegle, Funny 

Moments, Star Wars Battlefront. 
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Natalia Szroeder 
 

Natalia Szroeder urodziła się 

20 kwietnia 1995 we wsi Parchowo. To 

polska piosenkarka i autorka tekstów. 

Jest najbardziej znana ze współpracy 

z raperem Marcinem „Liberem” 

Piotrkowskim, z którym w 2013 roku 

nagrała „Wszystko na raz” i „ Nie patrzę 

w dół”. Piosenkarka prowadzi też solową 

działalność artystyczną, jej debiutancki 

singel zatytułowany „Jane” ukazał się w 

2012 roku. Jej mama Joanna Szroeder występuje w zespole 

ludowym Modraki, którego założycielem był jej dziadek 

Waldemar Kapiszka. Natomiast troje jej rodzeństwa tworzy 

zespół Rusland Trio. Z kolei jej tata Jaromir Szroeder był 

założycielem teatru Dialogus, w którym występowała, gdy 

miała 10 lat. W dzieciństwie wystąpiła także w audycji 

TVP 1 „Od przedszkola do Opola”. Pośród swoich inspiracji 

wymienia Michaela Jackona, Justina Timberlake`a i Rihannę. 
 

Na podst. Internetu Aleksandra Filińska kl. 6b 

 

Sarsa 
 

Znana jest jako Sarsa, a tak naprawdę nazywa się Marta 

Markiewicz. Urodziła się 13 czerwca 1989 w Słupsku. Jest 

ona polską piosenkarką, autorką 

tekstów i kompozytorką. 28 sierpnia 

2015 roku ukazał się jej debiutancki 

album studyjny zatytułowany 

„Zapomnij mi”, który znalazł się na 

drugim miejscu na liście OLiS 

i uzyskał status złotej płyty. 

Wydawnictwo produkowały single: „Naucz mnie”, który 

przez sześć tygodni zajmował pierwsze miejsce na liście 

AirPlay i został certyfikowany diamentem. „Indiana”, który 

pokrył się złotem oraz „Zapomnij mi”, notowany na szóstym 

miejscu na liście najczęściej odtwarzanych utworów 

w polskich rozgłośniach radiowych. Piosenkarka znana jest 

z oryginalnego wizerunku oraz charakterystycznych ruchów 

scenicznych. Jej fryzura spopularyzowana w Polsce jako 

„sarsorogi” uważana jest za jej znak rozpoznawczy. Sarsa 

uczęszczała do II LO im. Adama Mickiewicza w Słupsku. 

Ukończyła studia w Akademii Pomorskiej również w tym 

samym mieście. Była na kierunku edukacji artystycznej 

i uzyskała tytuł magistra sztuki.  

 

Na podst. Internetu Aleksandra Filińska kl. 6b 
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The Analogs 

 
Polski zespół punk 

rockowy powstały 

w Szczecinie w 1995 

roku. Nazwa zespołu 

chyba mówi sama za 

siebie „analogs” jest 

nawiązaniem do słowa 

„analogowo”, co 

symbolizuje, iż zespół 

ten gra tradycyjnie, można by powiedzieć, że old 

school’owo prawdziwym, pięknym polskim punkiem 

(punks not dead!).  Istnieją już 26 lat, więc jak się można 

spodziewać, wydali dość dużo albumów, ale ja opiszę 

tylko dwie moje ulubione płyty, czyli „Pełnoletnia Oi! 

Młodzież” oraz „Poza prawem”- ale to za chwilę :D. 

Do aktualnego składu Analogsów należą Dominik 

„Harry” Pyrzyna (śpiew), Paweł „Piguła”  Czekała 

(gitara), Kamil „Prosiak” Rosiak (również gitara), 

Przemysław „Benon” Kaczmarek (gitara…basowa) oraz 

Szymon „Kanister” Jędrol (perkusja). Pyrzyna ma 

ochrypły, twardy głos, który nadaje świetny klimat 

piosenkom.  

Zagłębiając się bardziej w ich twórczość, dojdziemy 

do wniosku, że należą do podgatunku punku zwanego Oi! 

Street punk (punk uliczny), co oznacza, że główna 

tematyka utworów obraca się wokół silnie scalonych 

i zjednoczonych grup młodzieży, zabawy i w przypadku 

tego zespołu podkreślania anty-faszyzmu. Nie ma w tych 

tekstach dużego związku z teraźniejszymi dziejami spraw 

politycznych (przy okazji można dodać, że teksty utworów 

pisze dla Analogsów Czekała).  

Album „Poza prawem” został wydany w roku 2006 

w wytwórni Jimmy Jazz Records. Znajduje się na nim 

14 utworów. Na albumie jak to w oju przeważa tematyka 

zabaw i przyjaźni, znajdują się też na nim dwie piosenki 

o tematyce nawet patriotycznej, są to „Dźwięk rebelii” 

oraz „39-45”. Co do drugiej piosenki moim zdaniem 

refren jest fenomenalny i nawet człowiekowi anty-

punkowemu by się spodobał - „gdyby nie przelali krwi, 

kim byś teraz był, gdyby bali się jak ty, gdzie dzisiaj byś 

żył’’. Inne utwory dają dużo wiary w siebie i pomagają 

zrozumieć czystą radość z życia np. „Zjednoczeni”, 

„Zawsze najgorsi”, „Odbij się od dna”. 

„Pełnoletnia Oi! Młodzież” ten album w większości 

opowiada o fatalnym stanie kraju, ale budzi nadzieje, 

mówiąc o ludziach, którzy się zjednoczą i powstrzymają 

idącą katastrofę najzwyklejszą w świecie zabawą 

i empatią do bliźniego, (…choć nie do każdego), co 

świetnie słychać w piosenkach „Te chłopaki” oraz 

„Jednoczcie się i zwyciężajcie”. Drugim tematem 

przewodnim jest wiara w siebie, w swoją siłę 

i możliwości, w esencjonalność życia toczącego się na 

ulicach miast, co jest najlepiej słyszalne w utworach 

„Szecin, „Ulica”, „Tygrys”, „Analogs rules” czy tytułowe 

„Oi! Młodzież”. 

Bosski Boss 

 
Zielone żabki 

 

Zespół powstały w Jaworze, założony w 1987 roku. 

Reprezentują muzykę ska (ska to początki muzyki reggae). 

W pierwszych latach nazywali się „Nieelektryczna Grupa  

Muzyczna”.  W skład grupy wchodzą Mirosław „Smalec” 

Malec (gitara basowa, wokal), Mister (gitara), MSI (gitara 

basowa 1988/89), Brambor  (gitara, wokal 1987), Galik 

(perkusja 1988/89) oraz Jagat Pita (perkusja 1995/96). 

Są moim zdaniem ciekawym połączeniem stylów 

muzycznych z tym, że punk to ciężka, dość szybka muzyka, 

a reggae spokojna i markotna, więc jak dla mnie najlepiej jest 

powiedzieć, iż teksty mają punkowe, a rytmikę utworów ska. 

 Ich kariera nabrała rozpędu w 1988, gdy grupa 

muzyczna z jaworskiego liceum 3 wysłała kilka swoich 

utworów do organizatorów festiwalu Jarocin ’88 (w tym 

piosenki „Kultura”, która potem okazała się największym 

hitem Zielonych Żabek, choć ja tego utworu nie lubię). 

Oczywiście zajęli pierwsze miejsce na festiwalu, nagrodą 

była porcelanowa statuetka „złoty kameleon”. Zielone żabki 

rozbiły „kameleona” i części rozrzuciły tłumowi stojącemu 

pod sceną, Smalec rzekł wtedy: „to dzięki Wam jesteśmy tu 

i teraz… każdemu należy się więc kawałek nagrody!” 

Wydali 5 albumów „Dzieci są złe” (1994), „Orkiestra 

do tańca już gra” (1995), „Lekcja historii” (2003), „Fakty 

i fikcje” (2009), Alternatywne światy’’ (2011).  

Moją ulubioną płytą jest 

„Lekcja historii”. Znajdują się 

na niej piosenki z ich 

dotychczas wydanych 

albumów (na płycie utworów 

jest 21). Zacząłem z nią 

i z całym zespołem dość 

śmiesznie… obiła mi się 

nazwa grupy o uszy i z faktu 

fascynującej nazwy 

postanowiłem wyszukać ich 

dyskografie. Najbardziej zaciekawił mnie właśnie tytuł 

„Lekcja historii”, więc zakupiłem płytę, usiadłem na dywanie 

w moim pokoju, zamknąłem oczy i czekałem aż do mojego 

słuchu dopłynie fala melodyjnej, spokojnej jak na punk 

muzyki… Niestety moje podejrzenia się nie sprawdziły. Nic 

na mnie nie wpłynęło, a wręcz uderzyła mnie chaotyczna 

muzyka, przy której kilka głosów jeden po drugim 

nieustannie krzyczały „dzieci są złe!!!”. Przestraszyłem się 

i wyłączyłem. Płyta kurzyła się parę tygodni w mojej 

muzycznej szafce. Jednak w końcu stwierdziłem, że tak być 

nie może i po raz kolejny płyta wskoczyła do mojego 

odtwarzacza (oczywiście z doświadczenia ominąłem 

pierwszą piosenkę) i stopniowo zacząłem się zakochiwać 

w tym zespole. Jedne utwory, tak jak już myślałem, były 

bardzo spokojne, o świetnym przekazie, a inne cięższe 

i powiedziałbym, że krzykliwe, ale także z mądrymi 

tekstami. Do pierwszej grupy zaliczyłbym piosenkę 

„Ślepcy”, „Gazety”, ,,Dyskoteka” oraz fenomenalną „Pod 

McDonaldem’’. Ta ostatnia budzi we mnie taki zachwyt ze 

względu na to, że opowiada o demonstracji przeciwko 

tytułowej restauracji.  

 

Bosski Boss 
 



 

 

Twórczość własna 

Za oknem świeciło piękne wiosenne słońce. 

Dziewczynka imieniem Marysia postanowiła wybrać się 

na spacer do parku. Nie zastanawiając 

się długo, wzięła smycz i psa. 

Zwierzątko miało na imię Burek. 

Wychodząc z domu, zapomniała 

jednak zamknąć drzwi. Gdy przybyła 

do parku, spuściła pieska ze smyczy 

i rzuciła mu patyk. W tym czasie zdążyła spotkać swoją 

koleżankę Zosię. Po dłuższej chwili zaczęła się 

denerwować, ponieważ Burek nie przychodził. Szukała 

go cały dzień aż do zmroku, lecz niestety nie znalazła 

ukochanego pieska. Wróciła do domu bardzo 

przygnębiona. Wcale nie zauważyła, że nie zamknęła 

drzwi aż do czasu, gdy weszła do kuchni. Wtedy 

zauważyła rozbitą szklankę na podłodze a przy niej 

kartkę. Na niej było napisane: „Znalazłem twojego psa 

spotkajmy się w parku o 13:00 jutro”. Czytając to, 

Marysia czuła lęk przed człowiekiem, który znalazł jej 

psa a zarazem radość z odnalezionej zguby. W nocy 

prawie w ogóle nie spała. Zbliżał się ranek, gdy 

zadzwonił telefon. Marysia odebrała i usłyszała: 

- Dzień dobry, z tej strony Mariusz. To ja 

znalazłem twojego psa. Myślę, że widzimy się dziś 

o ustalonej godzinie. 

- Tak oczywiście. 

I nieznajomy się rozłączył. Dziewczynka zrobiła 

sobie śniadanie i wybrała się do parku. Tam na nią już 

czekał Mariusz. Najpierw przywitała się z psem a potem 

zwróciła się do znalazcy:  

- Cześć, dziękuję bardzo, że odnalazłeś Burka. 

A tak w ogóle skąd wiedziałeś, do kogo się zwrócić? 

- Wiedziałem…no po prostu…pies miał na obroży 

numer telefonu - po zastanowieniu powiedział. 

- A dlaczego rozbiłeś mi szklankę w kuchni? I jak 

znalazłeś się u mnie w domu? 

- Twój dom był otwarty, a szklankę niechcący 

potrąciłem. Zostawiłem kartkę na stole, może zwiał ją 

wiatr. Wiedziałem, gdzie mieszkasz, ponieważ często 

widywałem cię w parku z psem, a że ja szedłem w tę 

samą stronę, to przypadkiem zauważyłem, gdzie 

mieszkasz. Jesteś zła? 

- Nie, po prostu byłam ciekawa, kto i skąd zna mój 

adres zamieszkania. 

Daria Niedziela kl. 6b 

 

 

***** 

Rozmowa w sklepie: 

- A sąsiadka to ciągle nowiuśkimi banknotami 

płaci. 

- Bo mam w domu specjalną maszynkę do robienia 

pieniędzy. 

- Co pani powie! I to jest legalne? 

- W 100% legalne, tylko strasznie chrapie. 

 

Na podstawie Internetu: Zoe 

 

 

Bajka o dziewczynce z oczami jak noc 

Sally mieszkała na pewnej niezwykłej planecie. 

Była to arcyplaneta (planeta stworzona przez ludzi) 

zwana Zima. Na niej mieszkała od dziecka, ale jej 

dziadkowie opowiadali, jak to cudownie było mieszkać 

na Ziemi i żałują, że nigdy tam nie powrócą. Zostali 

wygnani zaraz po zakończeniu Wojny Robotów z 1172 

roku, bo podobno pomagali wrogiej stronie. Jednak 

Sally dobrze wiedziała, że tak nie jest. Miała ona 

bowiem dar, który pomagał jej rozstrzygnąć, czy ktoś 

kłamie. Zima to nie była taka zwykła planeta, można 

było sobie na niej tworzyć to, co się chciało siłą umysłu, 

żyć nie umierać. Dziewczynka chodziła często do 

swojego przyjaciela, który był wynalazcą. Pewnego dnia 

chłopak pokazał jej portal prowadzący na dowolną 

planetę.  

- Alex, on jest cudowny! - powiedziała dziewczyna 

z błyszczącymi, ciemnymi oczami. 

- Dzięki - chłopak lekko się zarumienił i wyjaśnił jej, jak 

on działa. Sally wskoczyła do niego bez zastanowienia. 

Zdążyła usłyszeć tylko: 

- Nie Sally! Można wrócić tylko o 22:00!  
Ale Sally już leciała przez tunel różnokolorowych 

świateł. Nagle bez żadnego ostrzeżenia znów stała na 

gruncie. Dziewczyna z oczami ciemnymi jak noc była 

zdezorientowana. Nie wiedziała, gdzie się znajduje. 

Nagle ujrzała tablicę: 

NEW YORK 17 MAJA 2258 ROK 
Oświeciło ją! To była Ziemia. Spojrzała na ludzi, 

których obchodziły tylko własne sprawy. Próbowała się 

dowiedzieć czegokolwiek, ale oni nadal szli z martwo 

utkwionym wzrokiem gdzieś w odległy punkt. To nie 

była planeta z opowiadań dziadków. Dziewczynka czuła 

się tak nieswojo, że siadła na ławce i zaczęła płakać. 

Wtedy całą scenę zobaczyła inna dziewczynka. 

Zielonooka podeszła do Sally.  

- Czemu płaczesz? – spytała z troską. 

- Dlaczego tutaj ludzie są tacy inni? - odpowiedziała 

pytaniem na pytanie. 

- Bo… technologia  

Galaktyka kl. 6a 

 

Sztuka Zentangle 

Tak, dokładnie jest taki zakątek artystyczny jak 

Zentangle. Nazwa jest dość 

dziwna, ale kreatywna. Ta 

oto prosta technika 

rysowania daje cudowne 

efekty! Cała sztuka opiera 

się na wzorach. Z nich 

powstają piękne obrazy 

i mandale. Każdy wzór ma 

swoją nazwę. Choć wydaje 

się to banalne, to w istocie 

wszystko musi być 

przemyślane. Oprócz 

mandali, Zentangle można wcielić w różne przedmioty 

i postacie, wypełniając środek rysunku wzorami. Do 

rysowania wzorów najlepszy jest kolor czarny pióra, pisaka 

lub cienkopisu. Ale nie trzeba mieć specjalnych zdolności 

plastycznych. Każdy może spróbować i się przekonać, jaka 

to świetna zabawa. Zobacz, spróbuj i podziwiaj! 

Galaktyka kl. 6a 



 

 

  
 

 

Największe motyle na świecie żyją w strefie 

tropikalnej. Nie wszystkie swym wyglądem odpowiadają 

temu, co w powszechnej świadomości uchodzi za wizerunek 

motyla. Istnieją również gatunki, 

których samice są bezskrzydłe. Mają 

gąsienice będące drapieżnikami 

polującymi na drobne owady. Ofiara 

zostaje pochwycona w utworzony 

z przekształconych odnóży 

tułowiowych kosz. Atak trwa 1/12 

sekundy. Śnieżyczek to motyl, którego gąsienice żyją pod 

wodą. Ponadto u tego gatunku występują dwie formy samic: 

uskrzydlona – żyjąca na lądzie oraz o zredukowanych 

skrzydłach żyjąca pod wodą. Inne, występujące także 

w Polsce, mogą uzupełniać swoją dietę innymi gąsienicami, 

często również swojego gatunku, dlatego można je nazwać 

„kanibalami”. 

 

 

Ważki to rząd owadów 

zaliczany do podgromady 

owadów uskrzydlonych. Poza 

strefą polarną 

rozpowszechnione są na 

wszystkich lądach, głównie 

w strefie tropikalnej 

i subtropikalnej. Rząd ważek dzieli się na 2 podrzędy: ważki 

równoskrzydłe i ważki różnoskrzydłe. Różnią się budową 

tylnej pary skrzydeł i położeniem oczu. Ważki osiągają 

długość 18-130 mm, mają dużą, ruchliwą głowę, na której 

znajdują się duże oczy złożone (w ciągu 1 sekundy 

rozpoznaje 300 pojedynczych obrazów - oko człowieka 

tylko 20) oraz 3 przyoczka, krótkie czułki i niewielki 

przedtułów. 

 
 

 

Na świecie istnieje około 20 000 gatunków pszczół. 

Większość z nich nie została jeszcze opisana, a więc liczba 

ta może być dużo większa. Robotnice to samice, ale nie 

rozmnażają się. Królowa 

zapewnia potomstwo. Trutnie, 

osobniki płci męskiej, nie 

posiadają żądeł. Pszczoły 

porozumiewają się za pomocą 

tańców i wydawania 

dźwięków. Pszczoły miodne 

żyją w rojach. W jednym roju 

jest ich około dwudziestu 

tysięcy, choć zdarza się, że nawet do stu tysięcy. 

 Kr 

 

Jego upierzenie jest głównie białe, z czarnymi piórami na 

skrzydłach. Dorosłe ptaki mają długie czerwone nogi oraz 

długie spiczasto zakończone 

czerwone dzioby i mierzą 

średnio 100-115 cm od czubka 

dzioba do końca ogona, ze 

skrzydłami o rozpiętości 155-

215 cm. Będąc mięsożercą, 

bocian biały zjada szereg 

zwierząt, w tym owady, ryby, płazy, gady, małe ssaki i małe 

ptaki. Większość ze swojego pożywienia znajduje na 

podłożu, wśród niskiej roślinności oraz w płytkich wodach. 

Każdego roku samica może przystąpić jeden raz do lęgu, 

składającego się zazwyczaj z czterech jaj, z którego po 33–

34 dniach wykluwają się asynchronicznie pisklęta. Oboje 

rodzice wysiadują jaja i karmią młode. Młode opuszczają 

gniazdo 58-64 dni po wykluciu, lecz nadal są karmione 

przez rodziców przez kolejne 7–20 dni. 

 

Charakteryzują się długimi, 

zaostrzonymi skrzydłami oraz bardziej 

lub mniej wciętymi ogonami. Posiadają 

krótki dziób wyjątkowo szeroko 

otwierany, co umożliwia łowienie 

w locie owadów. Gnieżdżą się kolonijnie. Większość 

gatunków buduje miskowate gniazda, które konstruowane są 

głównie z grudek mułu, błota lub gliny zmieszanych ze 

śliną, sukcesywnie przylepianych do skał, budynków, 

rzadziej drzew. Niektóre gatunki wykopują głębokie nory 

lęgowe w stromych urwiskach gliniastych, brzegach rzek 

i jarów. Gatunki występujące w strefie umiarkowanej są 

wędrowne sezonowo w poszukiwaniu pokarmu. W Polsce 

występują tylko 3 gatunki. 

 

 

Jego długość ciała wynosi 18-19 

cm. Jest to skromnie ubarwiony ptak 

nieco większy od wróbla. Skowronek 

jest jednym z najbardziej znanych ptaków, dzięki swej 

powszechności występowania oraz donośnemu śpiewowi, 

który rozbrzmiewa niemal nad każdym polem przez całą 

wiosnę. Odżywiają się one owadami, małymi robakami, 

nasionami i ziarnami zbóż. Zamieszkują tereny otwarte, 

uprawy rolne, pastwiska, suche łąki i ugory. Gnieżdżą się na 

ziemi w niewielkim zagłębieniu, a ich ubarwienie czyni je 

prawie niewidocznym. Wyprowadzają 1-2 lęgi w roku. 

Samica składa 4-5 jaj, które wysiaduje ok. 13 dni. Młode 

opuszczają gniazdo po ok. 2 tygodniach. 

Na podst. Internetu P. Nawara kl. 6 b 

 



 

 

 

Wielu z nas nie odżywia się zdrowo i częściej zapada na 

różnego rodzaju choroby. Najbardziej popularną chorobą 

spowodowaną właśnie przez brak ruchu i złe odżywianie jest 

otyłość. Szczególnie w wieku, kiedy zaczynamy dojrzewać 

i przejmujemy się naszym wyglądem, głównie dziewczyny 

zaczynają się odchudzać. Wmawiamy sobie, że jesteśmy za 

grube i musimy przestać jeść, a w naszym wieku to bardzo 

szkodliwe. W szkole podstawowej i nawet w gimnazjum 

jeszcze rośniemy a jak nie będziemy jeść, nie będziemy mieć 

sił i bardzo osłabimy nasz organizm. Krótko mówiąc, jeżeli 

chcemy się odchudzać, to z głową, racjonalnie. Ważną rolę 

w zdrowym stylu życia pełnią ćwiczenia - po prostu ruch. 

Dlatego warto ćwiczyć nawet w szkole na lekcji w-f. Wiele 

nastolatków nie lubi wf-u, chociaż mnie wydaje się to 

nieprawdopodobne. Nawet godzina ćwiczeń sprawi, że 

poczujemy się lepiej, chociaż czasem pojawiają się 

dokuczające tak zwane zakwasy. Ćwiczmy na wf-ie! 

 

 

Właściwe odżywianie ma ogromne znaczenie dla zdrowia 

fizycznego i psychicznego, w związku z czym stanowi 

podstawę zdrowego stylu życia. Dzięki stosowaniu się do 

zasad prawidłowego odżywiania zmniejszamy ryzyko 

wystąpienia otyłości i związanych z nią chorób, takich jak: 

cukrzyca typu 2, choroby serca oraz wiele nowotworów, m.in. 

rak okrężnicy, piersi, prostaty. Prawidłowe odżywianie wpływa 

również na jakość życia, poprawia wygląd, dodaje energii, 

zwiększając zdolność do pracy oraz ćwiczeń fizycznych 
i umysłowych. Słowo dieta już w starożytnej Grecji 

oznaczało styl życia, a nie tylko sposób na zrzucenie zbędnych 

kilogramów.  Wiele osób chciałoby prowadzić zdrowy styl 

życia i stosować zdrową dietę, jednak nie wiedzą, jak to zrobić 

lub robią to w niewłaściwy sposób, ponieważ ich wyobrażenie 

na temat zdrowego odżywiania jest błędne. Komórki 

tłuszczowe powstają w naszym ciele już w fazie płodu, 

podczas trzeciego trymestru ciąży. Człowiek rodzi się średnio 

z 40 miliardami komórek tłuszczu. Zadziwiającym faktem jest 

to, że nie są one produkowane przez organizm po urodzeniu - 

one jedynie rosną. 

 

Dietetycy uważają, że pory spożywania posiłków są 

jednym z decydujących czynników 

zdrowego odżywiania. Przede 

wszystkim warto zaznaczyć, że poza 

tym, co jemy, liczy się także to, 

kiedy spożywamy dane posiłki. 

Pewne produkty żywnościowe możemy jeść o każdej porze 

dnia, inne z kolei powinniśmy spożywać jedynie rano.  

Najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia jest śniadanie, 

które dostarcza nam energii na cały dzień. Dobrze jest unikać 

posiłków na co najmniej 3 lub 4 godziny przed snem, tak aby 

organizm nie magazynował jedzenia w czasie naszego snu. 

Niejedzenie tuż przed zaśnięciem wpłynie też na jakość 

naszego snu. Sen będzie lżejszy, a my obudzimy się 

wypoczęci.  

 

W godzinach porannych, czyli około 7.00 do 12.00 można 

spożywać większość produktów, ponieważ organizm  

potrzebuje energii, jak również pozostaje dużo czasu, aby nasz 

organizm mógł spalić spożyte kalorie.  

Po południu, czyli około 12.00 do 17.00 powinno się przede 

wszystkim ograniczyć jedzenie produktów węglowodanowych, 

tak aby organizm mógł zająć się spalaniem zgromadzonego 

tłuszczu.  

Najważniejszą kwestią jest wieczór. Po godzinie 17.00 

zaleca się jedzenie tylko owoców i warzyw (tych z niewielką 

ilością węglowodanów). Ponadto wskazane jest również 

spożywanie produktów białkowych, które wspomagają 

spalanie tłuszczu. 

 

 
 Dużo napojów. Codziennie 

powinno się wypijać co najmniej 

2 litry płynów najlepiej 

niesłodzonych, czyli wody 

mineralnej, herbat ziołowych 

i soków owocowych. 

 

 Mięso 
Według specjalistów spożywanie mięsa tylko dwa razy 

w tygodniu powinno dostarczyć organizmowi 

niezbędnego zapotrzebowania na żelazo. 

 Dużo warzyw i owoców 
Wskazane jest spożywanie 5 porcji warzyw lub owoców. 

 Ryby 
Wskazane jest spożywanie co najmniej raz w tygodniu. 

 Unikać soli 
Sól wiąże wodę w organizmie, dlatego zaleca się 

ograniczenie używania soli jak również mieszanek 

przypraw, w skład których wchodzi między innymi sól. 

 Zdrowe tłuszcze oleje 
Zaleca się stosowanie tłuszczy i olejów pochodzenia 

roślinnego, bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe 

np. oliwy z oliwek. 

 Alkohol 
Umiar w spożywaniu nie tylko ze względu na negatywny 

wymiar społeczny, ale również zdrowotny (wysoka 

kaloryczność). 
 

Na podstawie Internetu Justyna Curyło kl.6b 
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