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Wywiad z Natalią Białek

Na  pytanie  "Czy  lubisz  taniec?"  lub  "Czy
kiedykolwiek  miałeś/miałaś  okazję  tańczyć?"
Nikt  nie  odpowie  zwykłym  "nie",  "nigdy".
Ludzie  są  różni,  jedni  lubią  taniec,  a  inni  nie.
Jednak są i tacy, dla których taniec to coś więcej
niż  zwykłe  ruchy w rytm muzyki.  Tacy ludzie
układają  ruchami  i  mową  ciała  całe  historie,
przelewają  w  nie  swoje  uczucia.  Mam
przyjemność  przedstawić  wam  jedną  z  moich
koleżanek z klasy - Natalię  Białek. Natalia  jest
tancerką, od wielu lat ciężko trenuje i doskonali
się w tym, co robi.  W tym roku dostała bardzo
duże  odznaczenie  -  została  mistrzynią  świata  
w  dwóch  kategoriach:  show  acro  trio  i  urban
street dance trio

Poprosiłam ją,  by odpowiedziała na kilka pytań
w ramach wywiadu. W końcu nie często ma się
okazję rozmawiać z mistrzynią świata, prawda? 

K:  Zacznijmy  od  początku.  Ile  lat  jesteś
tancerką? I czym tak właściwie jest dla Ciebie
taniec?  
N: Trenuję już od jakichś 10 lat, taniec jest dla
mnie tak naprawdę całym światem. Poświęciłam
całe swoje życie, by móc występować na scenie.
Przez taniec mogę wyrazić siebie, pokazać swoją
historię, uczucia. Dużo łatwiej jest mi przekazać
emocje  tańcem  i  mimiką  niż  słowami.  Gdy
występuje  na  scenie  czuję  się  najszczęśliwszą
osobą na świecie.

K: Chciałabym Cię kiedyś zobaczyć w blasku
reflektorów,  rezerwuj  dla  mnie  miejsce  
w  pierwszym  rzędzie!  Przejdźmy,  więc  do
kolejnego pytania. Jak wygląda twój dzień?  
N: Od poniedziałku do piątku mój dzień wygląda
bardzo podobnie, czyli rano idę do szkoły, a od
razu  po  szkole  jadę  na  treningi  lub  warsztaty.
Zazwyczaj  jestem  w  domu  około  22.  
W weekendy jest  trochę luźniej,  mam trening  
od rana i kończę około 15, a resztę dnia spędzam
ze znajomymi lub rodziną. 

K: Treningi  muszą  być  wyczerpujące,  skoro
trwają  po  trzy-cztery  godziny,  prawda?
N:  To zależy. Ogólnie każde zajęcia wyglądają
inaczej, nie ma dwóch takich samych treningów. 

Oczywiście zawsze zaczynamy od rozgrzewki,  
a potem, w zależności, co tańczę na najbliższych
zawodach, to albo idę na zajęcia do instruktorki
lub  zostaje  z  moim  głównym  trenerem,  by
poprawić  wcześniej  ułożone  układy,  co  robię
najczęściej.  W  tygodniu  dochodzi  również
akrobatyka.

K: To  całkiem dużo  pracy.  Widać, że  taniec
jest dla Ciebie ważny. A nie brakuje Ci czasem
chwili  wolnego  tylko  dla  siebie?  
Na  przeczytanie  książki  czy  nawet  zwykłe
leniuchowanie?  
N: Osoby,  które słyszą jak wygląda mój  dzień
nie są w stanie wyobrazić sobie siebie w tej roli,
ale ja wychodzę z założenia, że wszystko da się
pogodzić,  jeśli  się  bardzo  tego  chce,  więc  nie
narzekam  na  brak  wolnego  czasu.

K:  Jak  myślisz,  czy  każdy  może  być
tancerzem?
N:  Pewnie,  tańczyć  każdy  może,  z  różnym
skutkiem oczywiście. Ale bycie tancerzem to jest
trochę więcej niż wykonywanie ruchów w rytm
muzyki.  Bycie  tancerzem  to  są  wieczne
poświęcenia,  nie  każdy  byłby  w  stanie
wytrzymać  presję,  która jest  z  tym związana.  
Już nie wspominę o bólu fizycznym, który jest
częstym  towarzyszem  nie  tylko,  jeśli  chodzi  
o kontuzje.

K:  Jak sobie  radzisz ze  stresem,  z  presją  
i z bólem fizycznym? Są na to jakieś sposoby?
N: To zależy od rodzaju stresu. Jeśli jest to trema
związana z tym, że za chwilę będę występować
na  scenie,  to  daje  się  temu  ponieść,  ponieważ
wiem,  że  odrobina  stresu  przed  występem
oznacza,  że  gdy wejdę  na  scenę  dam z  siebie
wszystko.
Jeśli  chodzi  o  ból  fizyczny,  to  nie  ma  na  to
sposobu, trzeba to wytrzymać.

K:  A co  z  wzorem  do  naśladowania?  Masz
jakiś  swój  autorytet,  jakiegoś  idola  
w kategorii tańca?
N:  Są  osoby,  które  mnie  inspirują,  takie  jak
Autumn  Miller  czy  Briar  Nolet,  ale  chyba
największą inspiracją dla mnie jest mój trener. To
jego  wskazówki  są  dla  mnie  najcenniejsze.
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K:  Tak  właściwie,  to  jaki  rodzaj  tańca
trenujesz?
N: Nie ograniczam się  do  jednego stylu.  Moją
główną  kategorią  jest  kategoria  show,  czyli
rekwizyty,  historia,  wyszukane  stroje,  ale
ostatnio zaczęłam startować i odnosić sukcesy w
kategorii street dance, czyli coś w stylu hip hopu.
Poza  tym,  w  czym  startuję  ćwiczę  lirycal,
contemporary,  jazz,  a  nawet  zdarzyło  mi  się
tańczyć disco dance.

K: Wiążesz swoją przyszłość z tańcem? A jeśli
tak, to, w jaki sposób?
N: Oczywiście, że tak. Planuję prowadzić własny
klub, prowadzić warsztaty, tworzyć choreografie

dla  swojej  i  innych  grup  oraz  sama  tańczyć  
w teatrze.

K:  Brzmi  naprawdę  interesująco.  Natalko,
opowiedziałaś  mi  swój  punkt  widzenia,  jako
tancerki.  Ja  ze  swojej  strony  życzę  Ci
wszystkiego  dobrego  na  twojej  drodze  i  by
twoje  marzenie  się  spełniło.  Dziękuję  za
rozmowę.  
N: Dziękuję za możliwość podzielenia się w tobą
częścią mojego życia.

Rozmowę przeprowadziła: Karolina Janicka

Felieton

Cześć czytelniku! 
Od dłuższego czasu szukałem 

odpowiedzi na pytanie, na które 
ciężko było mi znaleźć odpowiedź,
gdyż jest ich naprawdę mnóstwo. 
A chodzi dokładnie o to, jakie 
sytuacje są najbardziej zabawne, 
śmieszne i wyjątkowe w Święta 
Bożego Narodzenia. Nie było 
łatwo, ale ostatecznie udało mi się 
zebrać kilka najlepszych 
odpowiedzi i zamierzam wam je 
przedstawić. Oczywiście nie 
musicie się ze wszystkim zgadzać.

Pierwsza sytuacja, jaka mi 
przyszła do głowy, to akcje 
marketingowe, rozpoczynające się 
już w listopadzie. Wielu bawią 
takie działania, wielu również 
irytują, szczególnie jak się słyszy 
“Last Christmas” po raz setny. 
Osobiście należę do tej drugiej 
grupy.

Kolejne, co mi przyszło do 
głowy, to coroczne oglądanie 
razem z rodziną “Kevin sam 
w domu” lub innej odsłony tej serii

filmów. Niektórzy uważają już to za rodzinną tradycję. 
Do trzeciej sytuacji trzeba dopowiedzieć, że nie zawsze tak 

jest. A chodzi w niej o teksty takie jak “nie ruszaj, bo na 
święta nie będzie i co wtedy będziemy jeść”, po czym jedzenia
zostaje tyle, że pojawia się możliwość zrobienia drugiej 
wigilii. Zazwyczaj w odpowiedzi na ten tekst słyszę “i tak 
połowa z tego nie będzie zjedzona” i w kontrze pada “nie 
dyskutuj”. Ah, te święta, wywołują skrajne emocje nawet przy
robieniu potraw.

Trudno jest również nie wspomnieć o staraniach 
wszystkich domowników w urządzeniu domu / mieszkania na 
święta i związanym z tym wszechobecnym napięciu, gdyż dla 
gości, którzy przyjdą w odwiedziny nie liczy się czas 
spędzony z rodziną, tylko to, czy okna są umyte z obu stron 
oraz to, czy podłogi zostały wypolerowane na “błysk”. Mnie 
osobiście to całe zamieszanie bawi, ponieważ wtedy 
zwyczajnie uciekam z domu, aby tego uniknąć i spotykam się 
z ludźmi robiącymi tak samo.

Mógłbym jeszcze wymienić kilkanaście podobnych 
sytuacji, ale te jestem pewien zdarzają się każdemu. Za to 
wszystkie pokazują, że w świętach należy szukać szczęścia 
i radości, a nie się zamartwiać tym, czy okna są tak czyste, że 
widać na nich odbicie  choinki. Święta to czas, który 
powinniśmy poświęcić najbliższym, aby zacieśniać więzi 
rodzinne. 

Wesołych Świąt!
Krzysiek z 1F
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Czas poznać ducha minionych świąt!

Jeszcze  stulecie  temu,  Boże  Narodzenie
wyglądało  zupełnie  inaczej.  Różnie  obchodzone,  
w  zależności  od  statusu  społecznego  i  zasobów
pieniężnych,  wszędzie  jednak  było  wydarzeniem
szczególnym.  Wiązało  się  to  z  szeregiem
świątecznych zajęć czy przywdzianiem odświętnego
stroju.

Ustawiano  szopki,  dekorowano  choinki,
przyrządzano tradycyjne świąteczne dania, chodzono
na pasterki, roraty. Wielką popularnością cieszyły się
pierniki,  których  oryginalne  receptury  zazdrośnie
chowano przed niepożądanymi czytelnikami. Wielką
popularnością  cieszyły  się  wszelkiego  rodzaju
przyjęcia  i  bale  świąteczne,  które  były  jednymi  
z najelegantszych wydarzeń roku. Tańczono wtedy  
i bawiono się w niezwykłej, świątecznej atmosferze.
Warto  też  wspomnieć  o  niemniej  istotnych
odwiedzinach  bożonarodzeniowych  targów,  które
szczególnie  rozpowszechnione  były  w  krajach
Europy północnej i wschodniej. Było to wydarzenie
nadzwyczajne,  wymagające  przygotowań,  jednakże
bardzo  cenione,  jako  unikatowe  wydarzenie
rodzinne.  Ludzie  często  mieszkali  w  pewnym
oddaleniu  od  miast  i  dochodzili  do  nich  pieszo,
zmagając się z mrozem i śniegiem, ubrani w futra 

czy  płaszcze.  Te  okrycia  były  bardzo  cenione  
w  Polsce  ze  względów  czysto  praktycznych
widywano futro  w każdej  postaci  –  począwszy na
mufce,  kończąc  na  ogromnych  kołnierzach.
Popularnością cieszyły się także płaszcze 
o asymetrycznym zapięciu,  które również ocieplane
były futrem.

Jednym z aspektów Bożego Narodzenia, dla
niektórych  wręcz  najważniejszym,  są  oczywiście
prezenty.  Wszystko,  tak  jak  współcześnie,  zależało
od zasobności portfela darującego. Dzieci z bogatych
rodzin otrzymywały często kosztowne prezenty, takie
jak  domy  dla  lalek  z  porcelany,  czy  chociażby
zabawki napędzane parą. Z kolei  dzieci z biednych
rodzin  musiały  zadowolić  się  często  nowym
ubraniem, czy szmacianymi zabawkami. Ówcześnie
najpopularniejszym  prezentem  świątecznym  była
książka, a jednym z najegzotyczniejszych podarków
była pomarańcza,  wyjątkowo drogi wówczas owoc,
czasem otrzymywany,  jako jedyny prezent.  Bardzo
mało  ludzi  miało  sto  lat  temu  telefon,  dlatego
niezwykłą  popularnością  cieszyło  się  wysyłanie
kartek  z  życzeniami,  które  często  opatrzone  były
indywidualnymi  wzorami czy  zdjęciami  nadawców
życzeń świątecznych czy ich dzieci. 

Weronika Czasak

Jak podsumować rok?

Koniec każdego roku jak zwykle jest dla nas okresem nowych 
postanowień i zmian w nowym roku. Jednakże często 
zapominamy przy tym, że oprócz oczekiwań na nowy rok 
powinniśmy także podsumować naszą dotychczasową pracę 
nad sobą, aby zobaczyć jak duże postępy poczyniliśmy. 
Dlatego warto abyśmy oczyścili swój umysł przed 
rozpoczęciem planowania, żeby zrobić wszystko jak należy 
i nie popełnić poprzednich błędów przez które nie 
zrealizowaliśmy zeszłorocznych oczekiwań. Aby tego 
dokonać potrzebny jest plan, którym jest zadanie sobie kilku, 
jednakże bardzo kluczowych pytań, które dadzą nam 
odniesienie do teraźniejszej sytuacji i niedalekiej przyszłości, 
na którą mamy duży wpływ. Przede wszystkim zdecyduj 
w jaki sposób chcesz podsumować ten czas, możesz 
przykładowo podsumować oddzielnie każdy miesiąc lub 
podzielić rok na pewne okresy, wydarzenia, które akurat 
w danym czasie na Ciebie wpływały. Dzięki temu dogłębnie 
i szczegółowo przeanalizujesz miniony rok. Następnie stwórz 

listę pytań dotyczących Twoich 
osiągnięć np. Jakie zmiany zaszły 
w Tobie w tym roku? Czego Ci się 
udało nauczyć? Lub czy udało Ci 
się zrealizować wszystkie 
poprzednie noworoczne plany? 
Możesz spróbować rozrysować 
sobie wszystkie te aspekty tworząc
mapę myśli np. przypominającą oś 
czasu. Równie ciekawymi 
i pomocnymi sposobami na 
podsumowanie roku jest 
prowadzenie pamiętnika, dzięki 
któremu pod koniec roku możemy 
szybko podsumować co zrobiliśmy
w tym roku lub możesz też 
sprawdzić swoją aktywność 
w social mediach. Jeśli jesteś 
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sentymentalną osobą możesz również tworzyć 
listę np. przeczytanych książek w danym roku lub
ulubionych piosenek, które w raz z kończącym 
się rokiem będziesz miło wspominać lub może 
nawet sięgniesz po nie znowu .  Jednak przede 
wszystkim pamiętaj o pozytywnym nastawieniu 

nawet jeśli nie będziesz zadowolony ze swoich 
tegorocznych wyników to zawsze masz wpływ na
to co czeka Cię w kolejnym roku.

Klaudia Tembłowska-Surowiecka

THE FACE SHOP #2

- Halo? Jest tu kto?

Odpowiedziała mu jedynie głucha cisza. Powoli 
i ostrożnie wszedł do pomieszczenia, zamykając 
za sobą drzwi, które, jak na złość, były mało 
dyskretne. Mała żaróweczka świeciła tuż nad 
ladą, a jej nikły blask nierówno oblewał 
pomieszczenie. Zrobił pierwszy krok i jak na 
zawołanie wokół niego zapaliły się tuziny 
małych świeczek, porozrzucanych na półkach. 
Wzdrygnął się i z szybszym biciem serca 
podszedł niepewnie do lady, rozglądając się na 
boki. Przełknął głośno ślinę i delikatnie 
zadzwonił malutkim dzwoneczkiem, leżącym na
drewnianym blacie. Nerwowo rozejrzał się 
dookoła, a po jego plecach przebiegł 
nieprzyjemny dreszcz. Prawie dostał zawału, 
słysząc zachrypnięty szept tuż przy swoim uchu.

- Jak Ci na imię?

Podskoczył w miejscu i gwałtownie odwrócił się
do tyłu, jednak nikogo nie dostrzegł. Kolejny raz
przełknął głośno ślinę i powoli obrócił się na 
pięcie. Za ladą stał mężczyzna w podeszłym 
wieku, z dziwnie dużym kapeluszem i 
przydługimi włosami, opadającymi mu na twarz.
Jednak mimo burzy siwych pasm, chłopak 
dostrzegł jego przebiegły uśmiech i 
wyszczerzone w nim ostre zęby.

- Nieładnie tak nie odpowiadać. 

- Nazywam się Ashton. Przyszedłem...

- Ciii... - mężczyzna uciszył go gestem ręki. - 
Wiem, po co przyszedłeś.

- Naprawdę?

Staruszek kiwnął głową I zdjął kapelusz, 
kłaniając się lekko.

- Jestem Bastian, właściciel tego uroczego 
przybytku. Wiem wszystko o tych, którzy 
zdecydują się tu wejść. Znam ich najgłębsze 
pragnienia i wiem o nich to, czego nie wiedzą 
oni sami. 

Powiało grozą, pomyślał z rozbawieniem 
chłopak.

- A żebyś wiedział, że tak. Radzę ci wybierać 
mądrze i traktować mój sklep poważnie. To nie 
zabawa. - staruszek na chwilę spoważniał - No, 
a teraz zapraszam do mojej kolekcji, jestem 
pewien, że znajdziesz w niej coś dla siebie. 

Płynnym ruchem wyszedł zza lady, jednocześnie
zgarniając kluczyk z wieszaka po drodze. 
Podszedł do wielkiej gabloty na środku 
pomieszczenia i przekręcił kluczyk 
w niewielkim otworze.

Chłopak wyciągnął rękę i już prawie dotknął 
maski, kiedy staruszek strzepnął jego dłoń.

- Zasada pierwsza mojego sklepu. Nie dotykamy
niczego bez pozwolenia! To się może źle 
skończyć - spojrzał na brązowowłosego. Tak 
naprawdę dopiero teraz przyjrzał mu się 
dokładnie. Jasnobrązowe włosy, roztrzepane 
przez wiatr. Zielone, przenikliwe oczy i całkiem 
uroczy uśmiech. Idealnie, pomyślał.
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- Mogę przymierzyć tą? - pokazał palcem jedną 
z wielu masek. Szara, bez wyrazu. Bez emocji, 
bez czegokolwiek. To właśnie jednak z tych 
masek, które czekają na nadanie im barwy, 
swego rodzaju ożywienia. 

- Zasada druga. Towar macany należy do 
macanta. 

- To jakiś żart? - jednak po chwili zorientował 
się, że mężczyzna mówił to całkiem poważnie 
i nie wyglądał na takiego, który żartuje. W tym 
przekonaniu utwierdził go piorunujący wzrok 
staruszka, wręcz wywiercający w nim dziurę. - 
Okej, okej, rozumiem, to nie był żart - podniósł 
ręce w geście kapitulacji.

- Musisz coś zrozumieć. Maska uczuć to nie 
kolejna warstwa makijażu. To nie jedna z tych 
tandetnych, plastikowych masek dla dzieciaków.
Z nią nie ma żartów. Nie możesz jej ot tak sobie 
przymierzyć, żeby zobaczyć, czy dobrze leży. 
Jeżeli założysz ją raz, zostanie z Tobą na zawsze.
Dlatego lepiej się zastanów. 

Uważnie przyglądał się każdej z masek, a kiedy 
za szkłem nie dostrzegł żadnej, która byłaby tą 
odpowiednią, podszedł do ściany, na której 
wisiało ich jeszcze więcej. W oczy najbardziej 
rzuciła mu się jedna, przepołowiona. Ta maska 
różniła się od wszystkich innych, bowiem 
wyglądała niczym Yin i Yang. Otwory na oczy 
wyglądały jakby za nimi kryła się czarna otchłań
bez dna. Chłopak bez zastanowienia zdjął 
maskę, a mężczyzna, zobaczywszy, co chłopak 
wyprawia, krzyknął głośno.

- Nie dotykaj jej! - jednak było już za późno. 
Oczy chłopaka zaszły mgłą, a on sam stanął 
w bezruchu, wciąż dotykając maski, która nagle 
zaczęła powoli znikać. Po ręce stykającej się 
z przedmiotem zaczął przebiegać go dziwny 
dreszcz. Kiedy maska zniknęła całkowicie, upadł
bezwładnie na ziemię. Mężczyzna ostrożnie 
podszedł do niego i próbował ocucić, a kiedy 
powieki brązowowłosego podniosły się 
gwałtownie, odskoczył z przerażeniem, widząc 
coś nieprawdopodobnie strasznego, ale zarazem 
pięknego. Jedna z tęczówek przybrała barwę 
ciemną, czarną jak noc. Druga zaś, była jej 

przeciwieństwem. Jasna i zimna, jak lód. 

- Co się stało? - zapytał zdezorientowany 
chłopak. Wstał z pomocą staruszka i rozejrzał się
po pomieszczeniu. Wydawał się spokojny, 
opanowany. Jednak ten spokój momentalnie 
zastąpiła porywczość. Odepchnął od siebie 
mężczyznę i spojrzał na niego z wyższością. - 
Zejdź mi z drogi - powiedział. Jego głos brzmiał 
zupełnie inaczej, niżeli, kiedy pytał, co się 
wydarzyło. Teraz brzmiał twardo, władczo. 
Wcześniej zaś brzmiał niczym oaza spokoju. 

- Mówiłem, że masz jej nie dotykać... - 
wyszeptał staruszek. 

- A kim ty jesteś, żeby mi mówić, co mam robić 
A czego nie? - rzucił rozbawiony chłopak, 
przechadzając się po sklepiku.

- Ostrożnie! - krzyknął mężczyzna, jednak nim 
to zrobił, brązowowłosy zdążył już zbić słoik, 
z którego wyleciał kolorowy dymek. 

Staruszek zdenerwował się i płynnym ruchem 
złapał sen do innego słoika. 
W tym momencie stało się coś niezwykłego. 
Właściciel, jakby nagle obdarzony boską mocą, 
dotknął ramienia chłopaka i powiedział trzy 
słowa. Tylko trzy i aż trzy, bowiem to właśnie te 
trzy słowa sprawiły, że chłopak znów był sobą, 
a maska wróciła na swoje stare miejsce.

Po raz kolejny młodzieniec stracił równowagę 
i runął na ziemię, by po chwili wstać, 
przytrzymując się lady.

- Przez Ciebie to - wskazał słoik ze snem - 
mogło wpaść w niepowołane ręce lub, co gorsza,
stać się koszmarem. Nie rozumiesz tak prostych 
zasad, jak "Nie dotykać"? 

Ale chłopak tylko stał skruszony, ze spuszczoną 
głową i splecionymi dłońmi.
Udało mu się jedynie wydukać ciche 
"przepraszam", po czym zaczął zbierać 
potłuczone szkło.

Kiedy chwycił kolejny kawałek, niefortunnie 
wbił mu się w rękę inny, leżący obok. Z małej 
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rany zaczęła lecieć strużka krwi, skapująca na 
drewnianą podłogę. Syknął z bólu i wstał, 
przekładając ranę do ust. 

Staruszek spojrzał z politowaniem na chłopaka 
i zaprowadził go na małe zaplecze, gdzie nakleił 
mu plaster. 

- Zostaw - złapał młodszego za ramię, po czym 
podszedł do szkła i wyszeptał coś, co rozumiał 
tylko on sam, a słoik znów był cały. Malutkie 
kawałki zlepiły się ze sobą, jak gdyby były 
nietknięte. 

- Jak Pan... - chłopak stał z szeroko otwartymi 
oczami i próbował zrozumieć jak staruszek to 
zrobił. 

- To tylko jedna z wielu rzeczy, które potrafię - 
powiedział i odstawił słoik na półkę.

- Przepraszam. Nie chciałem, naprawdę. To było 
silniejsze ode mnie - wziął głęboki wdech - ta 
maska mnie wołała. Słyszałem w głowie jej 
cichy głos. 

Mężczyzna uważnie słuchał tego, co mówił 
chłopak. Przeraził się na wieść o głosie maski, 
bo przecież był sierpień, więc dlaczego ta jedna 
się odezwała? Zamyślony zmarszczył brwi i 
poszedł na zaplecze, po czym zaczął schodzić po
krętych kamiennych schodach. 

- Proszę Pana, pan słucha w ogóle? - zapytał po 
chwili idący za nim chłopak. Staruszek tylko go 
zbył ruchem dłoni i wyciągnął jedną ze stosu 
starych ksiąg, na których kurz zbierał się od lat. 

- Tak właśnie myślałem... - mówił do siebie, 
wertując strony, aż w końcu zatrzymał się na 
jednej z nich i ze skupieniem czytał to, co było 
tam zapisane. 

Coraz bardziej marszczył brwi i wyglądał na 
coraz bardziej przejętego.

Chłopak stał kompletnie zdezorientowany, 
rozglądając się po pomieszczeniu. Wyglądało jak
stara biblioteka, wszędzie pełno książek, 
zwojów, gdzieniegdzie jakieś figurki. Pod jedną 
ze ścian stało ogromne biurko, a na nim stosy 
ksiąg. Wszystko było pokryte kurzem, 
a w powietrzu unosił się jego zapach, 
przyprawiający o zawroty głowy. Na ścianie po 
lewej było wywieszone pełno map, rysunków 
i innych starych malowideł. Brązowowłosy 
podszedł do jednego z regałów i przejechał 
opuszkami palców po grzbiecie najbardziej 
rzucającej się w oczy książki. Po chwili usłyszał 
hałas dochodzący z góry i obrócił gwałtownie 
głowę. Spojrzał na staruszka, który wciąż krzątał
się po pomieszczeniu, wertując kolejne księgi 
w poszukiwaniu tylko sobie znanych informacji. 
Chłopak postanowił sprawdzić co dzieje się 
w sklepie, dlatego ostrożnie wszedł na górę, 
chwytając po drodze stary, pokryty od góry 
woskiem świecznik, który, swoją drogą, był 
ładny i powoli wyjrzał przez prowizorycznej 
drzwi zrobione z czarnego kawałka materiału. 
Stanął z przerażeniem na twarzy, szeroko 
otwartymi oczami i ustami niemalże 
zamrożonymi w krzyku, a świecznik wypadł mu 
z ręki. Przed nim było istne pobojowisko. 
Gablota na środku pomieszczenia była 
pozbawiona szkła, które leżało w kawałkach 
nieco dalej. Słoiki i butelki były poprzewracane 
i również walały się po podłodze, z niektórych 
wylewały się nawet kolorowe płyny. Najbardziej
jednak przeraziło go to, że drzwi leżały 
bezwiednie, wyrwane z zawiasów, a tuż obok 
nich stała czarna postać, za którą wynosiła się 
ciemna mgła. Postać miała na sobie długą, 
brązową szatę, a w ręku ściskała jakiś przedmiot.
Odwróciła delikatnie głowę w stronę lady 
i zniknęła w mgnieniu oka, pozostawiając za 
sobą chłód i ciemność. Przedmiot trzymany 
przez nią mignął przez chwilę chłopakowi, 
jednak nie zobaczył co to dokładnie jest. 
Rozejrzał się ponownie po sklepie i przełknął 
głośno ślinę, podchodząc do ściany. 

- Cholera... - szepnął. Już wiedział, co zabrała ze
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sobą postać i wiedział, że nie było to 
przypadkowe, ponieważ owy przedmiot był mu 
dobrze znany. 

- Co tu się... - powiedział zdezorientowany 

staruszek, który wszedł na górę również 
słysząc hałas.

- Maska. On... Zabrał maskę...

Karolina Janicka 

Z życia szkoły

S U K C E S !!!
Z wielką radością informujemy, że w dniach 17 – 23 listopada 2019 r.

tańczące w Klubie Sportowym Kensei
 uczennice klasy 1a
NATALIA BIAŁEK

I
 LENA ZIEMBICKA

 zdobyły MISTRZOSTWO ŚWIATA w WORLD DANCE
CHAMPIONSHIP
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!
JESTEŚMY Z WAS DUMNI!

G R A T U L A C J E!!!
14 listopada 2019, uczennica klasy 3a,

Martyna Grądzka,
zdobyła drugie miejsce!!! 

w Konkursie Piosenki Patriotycznej organizowanym przez 
Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie
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„Paradyzja”- Janusz A. Zajdel

„U was, na Ziemi, także pojawiają się szaleńcy, 
terroryści strzelający do tłumu, podkładający 
bomby… Lecz tam kończy się to śmiercią kilku 
czy kilkuset osób, ruiną jednego gmachu, 
katastrofą jednego samoloty czy rakiety… Tutaj 
zaś taki sam fakt może pociągnąć za sobą 
totalną zagładę całej planety.”

Ziemski pisarz- Rinah Devi otrzymuje niesamowitą 
możliwość odwiedzenia Paradyzji, czyli sztucznej 
planety zamieszkiwanej przez miliony mieszkańców.
Na Ziemi krążą różne pogłoski na temat kolonii ze 
względu na to, że komunikacja między nimi 
praktycznie nie istnieje; nie znana jest dokładna, ani 
nawet przybliżona jej lokalizacji oraz nie ma na nią 
bezpośrednich przelotów. Każdy transport towaru 
(bo przewóz pasażerski jest niezwykłą rzadkością) 
z Ziemi na Paradyzję odbywa się przez Tartar- 
pobliską planetę, która okazała się zbyt 
niebezpieczna, aby mogli zamieszkać na niej ludzie. 
Pisarz chce napisać reportaż na temat tego jak 
naprawdę wygląda życie na Paradyzji, co okazuje się
nie być prostym zadaniem. Każdy kolejny dzień 
przybliża go do odkrycia głęboko skrywanej 
tajemnicy sztucznego świata, o której nie wiedzą 
nawet jego mieszkańcy. 

Janusz Andrzej Zajdel (1938-1985)
Polski autor fantastyki naukowej oraz (od ok. 1980 
roku) prekursor fantastyki socjologicznej w naszym 
kraju. Autor artykułów, broszur, skryptów i książek 
popularnonaukowych.
Zajdel ukończył fizykę na Uniwersytecie 
Warszawskim i pracował w Centralnym 
Laboratorium Ochrony Radiologicznej, gdzie został 

współzałożycielem komisji zakładowej NSZZ 
„Solidarność”. Był także aktywnym członkiem 
ZAiKS-u (Związek Autorów i Kompozytorów 
Scenicznych).
W 1984 roku Janusz Zajdel otrzymał Nagrodę 
Fandomu Polskiego za powieść „Paradyzja”. Był on 
pierwszym laureatem tej nagrody, a po jego śmierci 
w 1985 roku została ona nazwana jego imieniem.

„Paradyzja” jest powieścią, którą można odczytywać 
na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to 
klasyczna historia science fiction pokazująca 
sytuację, w której na Ziemi zaczyna brakować 
miejsca dla ludzi i niektórzy z nich są zmuszeni do 
przeniesienia się w inne miejsce w kosmosie. 
W drugim znaczeniu jest to doskonała aluzja do 
sytuacji, w jakiej znajdowała się Polska w czasach 
komunizmu oraz stanu wojennego, czyli w latach 
współczesnych autorowi. Przedstawione są tu różne 
sposoby, w jaki mieszkańcy Paradyzji próbują 
oszukać system, takie jak np. używanie slangu, aby 
powiedzieć to, co chce się powiedzieć, ale w taki 
sposób aby nie wzbudzić podejrzeń Centralnego 
Systemu Zabezpieczeń albo organizowanie tajnych 
spotkań, na których wymieniano się informacjami, 
a także literaturą i poezją, które mogłyby ściągnąć na
nich sankcje ze strony Systemu.
Książkę Janusza Zajdla można określić mianem 
antyutopii. Pokazuje on świat, w którym prawa 
jednostki ograniczone są do zupełnego minimum, 
a ludzie żyją w przeświadczeniu, że widocznie tak 
musi być i nie ma innej możliwości. W „Paradyzji” 
znajduje się także nawiązanie do innych autorów 
piszących w tym gatunku pod postacią jednego 
z bohaterów-  Nikor Orley Huxwell, którego 
nazwisko jest anagramem do Orwell i Huxley.
Powieść zapewnia  niesamowite walory rozrywkowe,
ale też dużą dawkę wiedzy i historii ukrytej pod dość
niepozorną fabułą. Jest ona także cały czas aktualna, 
ponieważ każdy z nas jest w ciągu swojego życia 
narażony na różnego rodzaju propagandę: jedna 
stacja telewizyjna mówi nam jedno, inna drugie, 
a my jako odbiorcy możemy stwierdzić, której 
stronie chcemy ufać, co nie znaczy, że jest to 
obiektywna prawda. Musimy umieć przesiewać 
informacje i nie wierzyć ślepo temu, co mówi nam 
telewizja, internet czy inne media.  

Paulina Piecuch

Źródło: mój autorski blog otwarte-wrota.blogspot.com
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Humor na święta

Słoń puka do mrówki:
- Czy możesz mi pożyczyć cukru?
- Niestety, nie.
- A odrobinę soli?
- Nie.
- To może trochę mąki?
- Też nie.
- A co możesz mi pożyczyć?
- Wesołych świąt!
* * * 

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.

* * * 
- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!
* * * 
Przyjaciel pyta Fąfarę:
- Jak minęły święta?
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potrawy.
- Jakie?
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską.
* * * 
Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół zastawiony, czekają tylko na pierwszą gwiazdkę. 
Oczywiście przy stole jedno dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!




