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Numer z prezentami... Opowiadania i wiersze pod choinkę. Czytajcie,
czytajcie...

Życzenia dla małego i dużego... Oto co znajdziesz w tym
numerze:

Opowiadanie ,,A co gdyby...?" A. Taczalskiej ........s.2
Baśń ,,Promień Bałtyku" D. Apanasewicz .............s.3
Opowieść ,,Na przyszłość..." A. Sochackiej ..........s.4
Wiersze Patrycji Felczak ...............................s.4-5
Wiersz M. Bikowskiej …………………….s.5
Opowieść ,,Jak powstały andrzejki?” A. Rusieckiej s. 6
,,Moja bursztynowa legenda” B. Bubik …..s.7
Opowiadanie ,,Barwy morza” K. Kotłowskiej …s.7
Komiks o Bubułach – B. Bubik ……s. 8 

Aniołki niosą radość

Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły,
Jak na choince barwne świeczki.

Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego
I niech nastraszy każdy smutek
Tak jak goryla niemądrego.

ks. Jan Twardowski

a.
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 Alicja Taczalska                                  A co gdyby ….?
Opowiem wam dziś jedną historią, a w sumie dwie, bo chciałabym wam
pokazać, jak przypadek i najmniejsze, niby nieważne decyzje mają ogromny
wpływ na nasze życie.

Mam na imię Kasia, niedawno skończyłam trzynaście lat. Jestem
średniego wzrost i mam długie, jasne blond włosy. Mam młodszą siostrę
Aleksandrę  i starszego brata Marcina.
Gdy dziś rano wstałam, od razu wiedziałam, że to nie jest mój dzień.
Ubrałam się byle jak, bo nie chciało mi się prasować bluzki, przez co była
cała pognieciona. Co gorsza miałam skarpetki nie do pary, bo nie chciało
mi się szukać drugiej takiej samej. Nie  chciało mi się też zrobić sobie
śniadania, więc zjadła tylko kromkę suchego chleba. Właściwie nic mi się
nie chciało robić.
Dzień wcześniej nie spakowałam się do szkoły, więc zrobiłam to rano, w
pośpiechu. Nagle przypomniałam sobie, że przecież miałam napisać
wypracowanie na polski. Zawsze gdy pisałam jakąś pracę, najpierw
robiłam to na brudno, a potem po sprawdzeniu przepisywałam do
zeszytu. Teraz nie miałam na to czasu. Zawsze jeżdżę do szkoły
autobusem, który odjeżdża o siódmej czterdzieści osiem, a z mojego
domu do przystanku jest pięć minuty na piechotę. Gdy akurat
skończyłam pracę i spojrzałam na zegarek, było już czterdzieści po.
Szybko ubrałam się w kurtkę nawet nie wiążąc butów i nie biorąc czapki,
rękawiczek ani szalika (choć na dworze było bardzo  zimno). Wybiegłam
z domu w pośpiechu. W trakcie drogi potknęłam się o rozwiązane
sznurówki i upadłam na kolana mocząc mój worek ze strojem na w-f . 
- No, po prostu  gorzej już nie mogło być-powiedziałam pod nosem.
Szybko się jednak podniosłam i pobiegłam dalej, by zdążyć na autobus.
No tak, akurat, gdy zostało mi nie więcej niż dziesięć metrów, autobus
odjechał. Zobaczyłam tylko jego czerwony tył i unoszący się dym z rury
wydechowej.
- No, nie – cicho jęknęłam i spojrzałam na rozkład jazdy - Kolejny jest
dopiero o ósmej. Pięknie, no to jestem spóźniona. Chyba będę musiała
pobiec – westchnęłam zrezygnowana.
I tak też zrobiłam. Zziajana wpadłam do szatni. Byłam cała spocona,
czerwona na twarzy od zmęczenia i ….. pięć minut po dzwonku.
Włożyłam kurtkę do szafki i nie zmieniając butów, pobiegłam do sali.
Pierwsza była matma. Weszłam bez pukania i wyobraźcie sobie, jakie
było moje zdziwienie, gdy zobaczyłam wszystkich piszących sprawdzian.
Moja pierwsza myśl, jaka przebiegła mi przez głowę – jak mogłam o tym
zapomnieć, dlaczego nie zapisałam terminu.
- Siadaj – powiedziała pani i dała mi kartkę- masz uwagę za spóźnianie i
brak kultury osobistej, bo ani nie zapukałaś, ani nie przeprosiłaś, a co
gorsza naniosłaś błoto do sali. Będziesz musiała to na przerwie
posprzątać – głos nauczycielki wskazywał, że była bardzo
zdenerwowana.
- Proszę pani, ale to nie moja wina-próbowałam się usprawiedliwiać.

- Lepiej się już nie odzywaj, bo dostaniesz kolejną uwagę za rozmawianie
podczas sprawdzianu.
Wzięłam od pani test, usiadałam na swoim miejscu i zaczęłam pisać.
Nagle dostałam jakby zamroczenia umysłu, a przecież dość dobrze
znałam ten materiał. Oddałam kartkę pod koniec lekcji z tylko jednym
dobrze rozwiązanym zadaniem na sześć. Nauczycielka nawet go nie
sprawdziła, od razu wpisała mi niedostateczny.
- Wspaniale, jeszcze to – pomyślałam, czyszczą podłogę z błota w
trakcie przerwy - gorzej już być nie może.
Skończyłam. Podłoga lśniła jak wcześniej i nagle poczułam jak burczy mi
w brzuchu. Wyjęłam śniadaniówkę i już chciałam zjeść kanapkę, którą
przygotowała mi mama, ale właśnie zadzwonił dzwonek i musiałam biec
na kolejną lekcję, tym razem polski. Nasza pani ma zwyczaj na każdej
lekcji brać zeszyt od jednej osoby i sprawdzać pracę domową. Zwykle są
same szóstki i piątki, czasem czwórki, ale zawsze tylko dobre oceny.
Tym razem padło na mnie. Uf, na szczęście rano zdążyłam napisać.
Niestety, gdy nauczycielka ujrzała moją pracę, napisane jak kura
pazurem, gdzie w co piątym słowie był błąd, wpisała mi minusa. Na
szczęście nie wstawiła mi jedynki, była jednak bardzo rozczarowana i
kazała mi na jutro jeszcze raz napisać pracę. No tak, tylko kiedy ja to
zrobię? Przecież dziś ma SKS i dodatkową lekcję z angola. Znów będę
siedzieć do późna i z telewizji nici, a dziś leci film, który chciałam bardzo
obejrzeć.
Potem pani dobrała nas w pary. Ja byłam z chłopakiem, który od dawna
mi się podoba. Nawet nie chciałam się zastanawiać, co o mnie pomyślał.
W końcu miałam pogniecioną bluzkę, skarpetki nie do pary, pani od
matematyki stwierdziła, że brak mi  kultury osobistej. Najgorsze jednak
było to, że w pewnym momencie mega głośno zaburczało mi w brzuchu,
bo w końcu dziś prawie nic nie jadłam. Już nie będę was dalej zanudzać
tym, co było dalej w trakcie dzisiejszego beznadziejnego dnia. Powiem
jeszcze tylko tyle, że przez to, że nie miałam rękawiczek, czapki i
szalika, a na dworze było naprawdę bardzo zimno, rozchorowałam się i
spędziłam kilka następnych dni w domu.
A co gdyby…

Dokończenie opowiadania na kolejnej stronie.

Czas... a.
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           Dominika Apanasewicz

Promień bursztynu

              Dawno, dawno temu w pięknej, nadmorskiej wiosce Jastarni, mieszkał zacny, przyzwoity
rybak o imieniu Józef. Słynął z pracowitości i lojalności wobec drugiego człowieka. Widział krzywdę i
problemy innych. Służył im radą, dobrym słowem i pomocą. Obok niego zamieszkiwał przyjaciel z
dzieciństwa Piotr, który także był poławiaczem.
              Józef miał urodziwą, roztropną córkę Katarzynę, a Piotr mądrego, kulturalnego syna Jana.
Dzieci odziedziczyły po swoich ojcach miłość do rodziny, morza, wszystkich jego skarbów i
tajemnic. Wieczorami po całodziennej pracy, zmęczeni dorośli odpoczywali przed swoimi chatami
przy gorącej herbacie z miodem i tabace, a dzieci bawiły się nad brzegiem morza. Uwielbiały zbierać
dary Bałtyku, muszle, ślimaki i bursztyny. Te ostatnie sprawiały im najwięcej radości, ponieważ
mieniły się różnymi kolorami żółci, złota, brązu oraz czerni. Morze wyrzucało je po jesiennych i
wiosennych sztormach. Każdy z nich miał ciekawy kształt, wielkość a wiele z nich skrywało jakiś
sekret. Niektóre były wyżłobione morskimi falami, inne przypominały koralowce, jeszcze inne były
chropowate i płaskie. Każdy był na swój sposób cudowny i niepowtarzalny.
              Pewnego dnia, kiedy słonce świeciło w zenicie, rybak Piotr wypłynął w głębokie morze na
połów. Niespodziewanie przyszła ogromna fala, która przykryła pokład kutra, zabierając całą załogę
ze sobą w ciemną otchłań wody. Tragiczny wypadek spowodował, że opiekę nad Janem i jego
matką przejął przyjaciel jego ojca Józef. Przyjął go pod swoje ,,rybackie” skrzydła i zaczął uczyć od
podstaw rybackiego rzemiosła. Czas płynął, a z małych niewinnych dzieci wyrośli dojrzali ludzie.
Katarzyna zaczęła dostrzegać w Janie nie tylko dobrego druha, ale i mężczyznę, który stał się bliski
jej sercu. Także Jan czuł, że dziewczyna nie jest mu obojętna. Wspólnie spędzali każdą wolną
chwilę i  wieczory, obserwując otaczający ich świat, który z każdym dniem stawał się dla
zakochanych jeszcze piękniejszy. Mimo że mieli dużo obowiązków, nie zapomnieli o ich największej
pasji, jaką od dzieciństwa było zbieranie bursztynów.
                Któregoś wiosennego wieczoru Jan wraz z Katarzyną wybrali się na spacer brzegiem
Bałtyku, aby podziwiać niezapomniany zachód słońca. Chcieli ten czas spędzić razem, gdyż
rankiem mężczyzna miał wypłynąć łodzią na kolejne połowy. Nagłe rybak przystanął, złapał za rękę
swoją ukochaną i wręczył jej jedyny w swoim rodzaju bursztyn, w którym wydawałoby się, że 
zatopiony został złocisty promień słońca. Dziewczyna mocno przytuliła się do ukochanego,
ściskając w dłoni otrzymany prezent. W jej sercu rozlało się przyjemne, ciepłe uczucie, którego
wcześniej nie znała. Dla obojga ten jantar stał się symbolem ich pierwszej, czystej, wiecznej miłości.
                   Kiedy nastał poranek, Katarzyna wybiegła z domu, aby pożegnać ukochanego, który
wyruszał w morze. Dziewczyna czekała przy brzegu, aż jego kuter zniknie za horyzontem.
Codziennie przychodziła na miejsce ich rozstania, w oczekiwaniu na powrót ukochanego. Mijały dni,
a kuter nie wracał. Kasia  patrzyła ze smutkiem i utęsknieniem w bezkres morza, coraz bardziej
zdając sobie sprawę, że musiało wydarzyć się coś strasznego, skoro Jan nie wracał. Pogrążona w
rozpaczy wróciła do domu. Nagle cała izba pojaśniała niespotykanym blaskiem. To jej bursztyn
zaczął mienić się najpiękniejszymi odcieniami złota i świecić jasną iskrą nadziei. Pchana
niewidzialną siłą wróciła nad morski brzeg. Fale biły białą pianą o bałtycką plażę, wiatr przeraźliwie
huczał, a morskie ptaki wskazywały Katarzynie cień zbliżającego się kutra. W oddali zauważyła ten
sam blask, który rozświetlił jej dom. Zorientowała się, że to jej Janek, a te jasne promienie to nić ich
wielkiej miłości.
                  Po długich dniach rozłąki młodzi doczekali się spotkania i spełnienia marzeń o powrocie
Jana do domu. Wyryli inicjały swoich imion na jantarze jako pamiątkę na znak łączącego ich
uczucia, po czym wspólnie wrzucili go do morza, aby było świadkiem tych wydarzeń. Do dzisiaj leży
gdzieś na dnie wielkiego, pełnego tajemnic Bałtyku. Co roku, w rocznicę ich spotkania mocny
promień ze środka bursztynu przebija się przez morskie fale.

Praca zdobyła V miejsce w konkursie organizowanym przez Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Dokończenie opowiadania
A co gdyby ….?
       Spakowałam się dzień wcześniej i dzięki
temu przypomniałam sobie o pracy domowej z
polskiego. Napisałam referat o Marii
Skłodowskiej-Curie - moim autorytecie, a
potem, jak mam to w zwyczaju, sprawdziłam
pracę ze słownikiem i poprawiłam wszystkie
błędy.
        Przed pójściem do łóżka powtórzyłam
jeszcze raz matematykę, żeby nie zawalić
sprawdzianu. Oczywiście termin zapisałam na
tablicy wiszącej w moim pokoju nad biurkiem.
Rano zmusiłam się, by zjeść pełne śniadanie
(to w końcu to najważniejszy posiłek dnia),
dzięki czemu w szkole nie będzie mi burczało
w brzuchu nawet do obiadu. Na przerwach nie
zawsze zdążę zjeść kanapki, ale obiadu na
stołówce nigdy sobie nie odmawiam. Są super.
          Starannie się ubrałam. Poszukałam
dwóch takich samych skarpetek i wyprasowała
bluzkę. Założyła kurtkę, czapkę, szalik i
rękawiczki, bo było bardzo zimno, po czym
zawiązałam buty i wyszłam z domu na
autobus. Nie musiałam się śpieszyć. Jak
zwykle wyszłam na tyle wcześnie, że na
pewno zdążę na autobus.
           Do szkoły dojechałam na kwadrans
przed ósmą. Przebrałam się i zamieniłam buty.
Z testu z matmy, jak się potem okazało,
dostałam piątkę plus. Na polskim pani
poprosiła mnie, bym dała jej zeszyt i z pracy
domowej dostałam piątkę. Potem pani dobrała
nas w pary. Ja byłam z chłopakiem, który od
dawna mi się podoba. Chyba dobrze przed nim
wypadłam.  
             W tym dniu wydarzyło się jeszcze
dużo super rzeczy. Oby tak było częściej. 
Autorka opowiadania: Alicja Taczalska kl. 1a

Słońce...

Dmuchawce...

a.

a.
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,,Choćbyś gwiazdy znał na niebie, jeszcze musisz znać ... sam siebie." 
Maria Konopnicka

Amelia Sochacka

Na przyszłość…

           Następną moją wyprawą była podróż na biegun północny razem z
moim kolegą Aleksem. Jestem naukowcem oraz badaczem biegunów,
dlatego zazwyczaj mnie wybierają na takie wyjazdy.
          Razem z Aleksem wsiedliśmy do naszego helikoptera i z pilotem
polecieliśmy w stronę bieguna. Po dwudziestu godzinach byliśmy na
miejscu. Na sobie mieliśmy dwie kurtki, ponieważ temperatura sięga -40
stopni Celsjusza. Na śniegu czekało na nas stado psów w zaprzęgu.
Pożegnaliśmy się z pilotem, wsiedliśmy na sanie i odjechaliśmy w drogę.
Naszym celem było zbadanie wyznaczonego odcinka pod względem
bakteriologicznym. Zabraliśmy probówki i termometry.
           W drodze spędziliśmy już kilka godzin, odczuwaliśmy zmęczenie,
dlatego postanowiliśmy rozbić tymczasowy obóz. Nagle rozpętała się
śnieżyca. Schowaliśmy się do namiotu, niestety wszystkie psy się nie
zmieściły. Wyszłam na zewnątrz, udało mi się uratować jednego.
Złapałam drugiego, ale nagle lód pod nami pękł. Aleks wyciągnął mnie
szybko z lodowatej wody, ale psa nie udało się uratować.
Mieliśmy odbiornik, więc złapaliśmy sygnał i wysłaliśmy wiadomość do
naszej jednostki.
             Zamarzałam powoli, czułam się coraz gorzej, myślałam, że
zemdleję, ale usłyszałam helikopter. Wnieśli mnie do niego i ogrzali.
Zasnęłam, myśląc   o tym biednym psie.  
              Otworzyłam powieki, znajdowałam się w szpitalu. Powiedzieli mi,
że wszystko już ze mną dobrze, choć było źle ( o tym dowiedziałam się
później).
              Po tygodniu wyszłam ze szpitala, a po dwóch – wróciłam do
pracy. Wszyscy mnie witali, pytali, czy już w porządku oraz mówili, że
podziwiają moja odwagę. Choć ja uważam, że nie wykazałam się
odwagą, lecz nierozwagą. Przez to mogłam zginąć, ale na szczęście
mnie nic się nie stało. Na przyszłość już wiem, że moje zdrowie jest
najważniejsze. 

Patrycja Felczak

Czas

Czas leci i mija niepowrotnie,
godzina, minuta, sekunda.
Lecz gdyby wskazowki tykały odwrotnie,
nieśpieszna żadna życiowa runda.

Wystarczyłaby jedna maszyna,
co czas mogłaby zatrzymać.
Wtedy niepotrzebna opieka medyczna,
bo przeszłości możemy pokiwać.

Ale tak nie będzie i  nigdy się nie stanie,
naturalne procesy życiowe wygrają.
Będzie starość, potem śmierci powitanie,
tam u góry plany nasze mają...

Zamknięte drzwi...

Droga...

a.

a.
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Marta Bikowska
Mewy
  Siedzę pod wiatr,
  Szarga moje włosy.
  Czuje, jak jakiś ptak,
  Skacze z koca na koc.
  Zbiera resztki jedzenia
  I ludzi odmienia.
  Stają się agresywni,
  Szczują ptaka,
  A ten podjął lot.
  Biegnę za nim, wymachując ramionami,
  piasek się pod nimi ugina,
  przelewa przez mokre stopy,
  aby ptaka wytropić
  i przerwa jego lot,
  wyrwa ze szponów kawałek chleba
  po to, by nacieszy spojrzenia.
  Oto my mamy bogactwo i przywileje.
  Mamy jedzenie!
  A ptak wraca na swój koc.
  Siada na mojej głowie.
  Podaje mi chleba część,
  Wsuwam ją do ust,
  a ludzie krzyczą, wrzeszczą, lamentują,
  Rzucają się w fale.
  Chcą utopić smutki w tafli wzburzonego
morza,
  niczym statki – płyną do celu.
  A ja i mój ptak
  Bawimy się w najpiękniejszym naszym
morzu
  już od lat.

Kropla świeżości

Zrób krok do przodu od swej szarej nory,
idź dalej i dalej.
Zamknij ten rozdział nieskończony,
kroplę świeżości do głowy nalej.

Ujrzyj pełne radości płomyki,
patrzące spod białej pościeli.
U buku zielone grzebyki,
na nich ruda kita orzecha mieli.

Na dole czapka z ziemi zrobiona,
obok wędrujący, czarny łańcuszek.
Dzioby z gałęzi wykrzykują swe imiona,
rozpływające się pod zgrają muszek.

Zobacz lustro tego pasa zieleni,
jak piękno powoli zasłania gruz betonu.
Świat nabiera szarych odcieni,
bo Nam zabrakło kolejnego domu...

Autor: Patrycja Felczak

Patrycja jest laureatką
Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego.

Poprzez chabry, maki i stokrotki

Poprzez chabry, maki i stokrotki,
biegnę ja i on.
Różowe myśli spisywane przez paprotki,
budują miłości trzon.

Ptaki wesoło Nam śpiewają,
bo nadszedł już ten czas.
Koniki polne na skrzypkach grają,
miłość budzą w Nas.

Lecz ptaki odfrunęły,
koniki odskoczyły.
Kwiaty z łąk zniknęły,
a nasze uśmiechy, gorzkie łzy zmyly.

Czarna pani przyszła,
to przez nią te koszmary.
Choroba wnet prysła,
ktorej nie pomogły nawet czary.

Na mojego, jedynego wyrocznia,
ciemny los skierowała.
Cmentarz, miejscem jego oglądania,
ale ja wspomnienia zachowałam.

Poprzez chabry, maki i stokrotki...

Autor: Patrycja Felczak

Drzewo... Życie... a.
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Aleksandra Rusiecka                           Jak powstały andrzejki?
     Był zimny, listopadowy dzień kiedy starsza kobieta spacerowała ze
swoją wnuczką nad brzegiem stawu. Słońce ledwo prześwitywało między
chmurami, a gałęzie wierzb opadały ku wodzie. Gdzieś dalej mały
chłopiec i jego mama karmili wygłodniałe kaczki. Pierwszy śnieg spadł już
na ziemię.
- Babciu? – powiedziała dziewczynka, poprawiając czapkę na głowie. –
Opowiedz mi historię.
- O czym? – spytała kobieta, uśmiechając się do wnuczki.
- Nie wiem. Może o wiedźmach?
- Znam wiele takich historii. Babajaga, mieszkająca w chatce na kurzej
nóżce, Zła Królowa, chcąca otruć królewnę jabłkiem, Biała Czarownica,
która zmieniła Narnię w krainę śniegu i lodu…
- Nie, nie – przerwała jej mała. – Wszystkie te opowieści już poznałam.
Chcę usłyszeć coś innego.
- Hmm… - Babcia zamyśliła się, marszcząc nosek, co zawsze wprawiało
dziewczynkę w rozbawienie. – Jest taka jedna historia, której prawie nikt
już w dzisiejszych czasach nie pamięta. Wydarzyła się tak dawno temu,
że wspomnienie o niej zanika. Nie znajdziesz jej w książkach ani w tej
przedziwnej encyklopedii, którą dzisiejsza młodzież nazywa Internetem.
Od wieków przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Bajarze snują ją
małym dzieciom, takim jak ty i mają nadzieję, że gdy podrosną, czas nie
wymaże im jej z pamięci i przekażą ją dalej. Czy możesz mi obiecać, że
o niej nie zapomnisz?
- Spróbuję – odpowiedziała dziewczynka, która z każdym zdaniem
wypowiedzianym przez babcię robiła się coraz ciekawsza. Bo czy może
być coś bardziej interesującego niż poznanie tajemniczej i niesamowitej
legendy?
- W takim razie z wielką przyjemnością Ci ją opowiem, ale teraz może
lepiej wracajmy do domu. Robi się coraz chłodniej, a nie sądzę, żeby Twoi
rodzice byli zadowoleni, gdybyś teraz się rozchorowała – rzekła,
chwytając dziewczynkę za rączkę. Szybkim krokiem skierowały się do
wyjścia z parku, zostawiając za sobą wierzby, kaczki i mamę ze swoim
synkiem.
       Gdy wreszcie weszły do domostwa babci, na dworze zrobiło się już
ciemno, choć było jeszcze popołudnie. Seniorka czym prędzej napaliła w
starym kominku i ubrała miękkie kapcie. Zagoniła wnuczkę na fotel i
otuliła kocem. Sama zabrała się za przyrządzanie podwieczorku, nucąc
przy tym jakąś melodię. I choć jakaś część dziewczynki porządnie już się
niecierpliwiła, nie odezwała się ani słowem. Lubiła patrzeć na babunię,
wdychać zapach suszonych ziół i starych książek. 
Czuła się tu o wiele lepiej, niż w nowoczesnym domu, w którym
mieszkała wraz z rodzicami. Wydawał jej się pusty i bez wyrazu. Tutaj
miała wrażenie, że czas się zatrzymał, wszystko było niezmienne i
spokojnie.
- Jesteś zmęczona, kochanie? – z zamyślenia wyrwał ją głos babci,
stojącej nad nią z tacką pełną słodkości i kubkiem gorącej czekolady. –
Może chcesz sobie uciąć drzemkę?
- Nie, nie! – szybko zaprzeczyła wnuczka, energicznie kiwając głową.
Blond włosy wysunęły się z jej warkoczyków i wpadły do oczu. – Po
prostu się zadumałam. Miałaś mi opowiedzieć tę historię o czarownicach,
pamiętasz?
- Ach, no tak – powiedziała seniorka, stawiając tacę na stoliku.
Dziewczynka czym prędzej chwyciła filiżankę i zaczęła pić. Czekolada
parzyła jej wargi i język, ale nie zwracała na to uwagi. Liczyło się jedynie
ciepło rozchodzące się po całym ciele. – Daj mi chwilę, muszę sobie
wszystko przypomnieć.
  Babunia rozsiadła się wygodnie w fotelu naprzeciwko i wpatrzyła w
płomienie tańczące w kominku. Blondyneczka przyglądała się jej
uważnie, wyłapując każdą zmarszczkę, każdy siwy włos i stwierdziła, że
pomimo zmęczenia, które dostrzegała w jej oczach, wciąż wyglądała
pięknie.
- Ta historia wydarzyła się bardzo dawno temu – babcia rozpoczęła 

snucie swej opowieści cichym, melancholijnym głosem. – Był dokładnie
taki sam zimny wieczór, jak dziś, 29 listopada 1557 roku. Na tronie
zasiadał wówczas Zygmunt II August. Spadł już pierwszy śnieg,
przykrywając pola rolników. Drzewa ogołocone były z liści, a ptaki, które
nie odfrunęły do ciepłych krajów, siedziały skulone na ich gałęziach. Z
kominów małych domków leciał dym. Dzieci wesoło turlały się w śniegu i
obrzucały śnieżkami, ku niezadowoleniu ich matek. Musisz wiedzieć, że
w tamtych czasach, kiedy nie było szpitali ani lekarzy, jacy są teraz,
ludzie umierali na choroby, które w dzisiejszych czasach można
wyleczyć bez problemu. Szczególnie narażone były słabe organizmy
dzieci. A bawienie się na śniegu, przemoczone ubranie, sprzyjało
zachorowaniu.
- To okropne – odrzekła dziewczynka, przypominając sobie zapalenie
płuc, które przeszła zeszłej zimy.
- Też tak uważam. Na czym to ja…? Aha. Jak mówiłam zaczęła się już
zima, która dla ludzi biedniejszych, rolników, była trudnym okresem.
Żywili się zapasami, które zebrali podczas żniw, a niektórzy, posiadający
umiejętność polowania, przesiadywali długie godziny w lesie, czekając, aż
jakieś mniejsze zwierzę wpadnie w zastawione wnyki, lub uda im się je
ustrzelić, dzięki własnoręcznie robionym łukom. Zatem w tych ciężkich
chwilach każda okazja do uśmiechu była dla nich na wagę złota. Nic więc
dziwnego, że kiedy do ich wioski zawitała tajemnicza staruszka,
zaciekawieni mieszkańcy nie rozprawiali o niczym innym.
- Czy to była czarownica? – spytała dziewczynka.
- Nie przerywaj mi, gąsko. Ale masz rację, była to kobieta o niezwykłych
umiejętnościach. Mówiła, że może przewidzieć przyszłość. Ponoć
sprawdzała się szczególnie wtedy, gdy wróżyła pannom ich przyszłego
męża. Zaintrygowani, choć równocześnie zaniepokojeni ludzie,
podchodzili do niej niepewnie. Pamiętali bowiem, że czarownice były
spalane na stosie za uprawianie czarnej magii, więc pomimo licznych
zachęt staruszki, nikt nie kwapił się do skorzystania z jej usług. Jednakże
tego zimnego dnia, 29 listopada, pojawiła się pierwsza ochotniczka,
drobna dziewczynka mniej więcej w twoim wieku. Jej rodzina żyła w
biedzie, ponieważ pole, którego byli właścicielami znajdowało się na mało
żyznych glebach, toteż dziewuszka była niezmiernie ciekawa, jaka czeka
ich przyszłość. Gdy weszła do chatki kobiety, uderzył ją zapach
suszonych ziół, dokładnie takich samych jak moich. Ogień trzaskał
wesoło w kominku i nic nie wskazywało na to, że to miejsce może być w
jakiś sposób złe. Przeciwne, staruszka była dla dziewczynki bardzo miła,
a za wróżenie nie zażądała żadnej zapłaty. Według jej słów, najbliższe
zbiory na ich polu miały być bardzo obfite. Uradowana dziewczynka
pobiegła zanieść wiadomość rodzicom, i choć Ci, na początku źli, że
wybrała się sama do nieznajomej, uspokoili się, gdy zobaczyli, że nic się
jej tam nie stało. Wieść o jej wizycie u czarownicy szybko rozeszła się w
wiosce, a ludzie, zachęcani słowami ochotniczki, coraz częściej pojawiali
się w chatce staruszki. Niektóre jej wróżby sprawdzały się, niektóre nie,
ale kilka miesięcy po tym zdarzeniu, pole należące do rodziny
dziewczynki wydało najobfitsze plony w okolicy. Od tamtego zdarzenia,
ludzie zaczęli zgłębiać techniki  przepowiadania przyszłości i robią to po
dziś dzień. A skoro dzisiaj przypadają andrzejki, 29 listopada, to może
miałabyś ochotę powróżyć?
- Czy ja wiem. Rodzice nigdy tego nie robili – powiedziała ze smutkiem
dziewczynka. Jej opiekunowie byli zajęci pracą zawodową i nie mieli
czasu dla swojego jedynego dziecka. – A jak to się robi?
- Istnieje kilka sposobów. Najbardziej popularne jest wróżenie z wosku. Za
jego pomocą oraz garnka i kluczyka z dziurką można odczytywać znaki
na ścianie, które pokażą przyszłość. To jak?
Dziewczynka już otwierała usta żeby odpowiedzieć, kiedy rozległ się
dzwonek do drzwi.
- To pewnie twoi rodzice. Może oni spróbują? – spytała babcia, powoli
wstając z fotela.
- Lepiej nie. Zdenerwują się – odrzekła szybko blondynka.
Dokończenie na str.8.
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Dokończenie opowieści pt. ,,Skąd wzięły się andrzejki?"- Istnieje kilka
sposobów. Najbardziej popularne jest wróżenie z wosku. Za jego pomocą
oraz garnka i kluczyka z dziurką można odczytywać znaki na ścianie,
które pokażą przyszłość. To jak?
Dziewczynka już otwierała usta żeby odpowiedzieć, kiedy rozległ się
dzwonek do drzwi.
- To pewnie twoi rodzice. Może oni spróbują? – spytała babcia, powoli
wstając z fotela.
- Lepiej nie. Zdenerwują się – odrzekła szybko blondynka.
- Nie martw się. Przekonam ich – powiedziała babunia z uśmiechem i
dziarsko podreptała otworzyć gościom.
Dziewczynka pomyślała, że historia, którą opowiedziała jej babcia jest
dziwna, ale kiedy z korytarza dobiegł ją głos mamy, postanowiła, że
będzie tak dzielna, jak bohaterka tej opowieści, która nie bała się iść sama
do czarownicy.

Klaudia Kotłowska

Barwy morza

      Niedawno mój dziadek opowiedział mi pewną historię, która
szczególnie przykuła moją uwagę. Chociaż każda opowieść mojego
dziadka jest bardzo ciekawa, to właśnie ta o barwach morza wydawała mi
się wyjątkowa.
      Zaczęło się od tego, iż dziadek Staszek za młodych lat pracował jako
marynarz. Bardzo często wypływał na morze, lecz nigdy nie zobaczył
czegoś wyjątkowego. Pewnego dnia, a była to środa, (wówczas mój
przodek myślał: dzień jak co dzień) wsiadał do swojego małego statku 
„Latawca". Po jakimś czasie postanowił wypłynąć dalej niż zwykle,
chociaż nikt oprócz niego nie przebywał na statku. Nagle z daleka
zobaczył małe światełko skierowane w jego stronę. Nietrudno było się
domyślić, że jest to wezwanie o pomoc. Bez zastanowienia wyruszył na
ratunek. Płynął najszybciej jak się da, chociaż jego mały stateczek nie był
zbudowany do rozwijania takiej prędkości. Na nieszczęście dziadka
wzmagał się wiatr i zaczynał się sztorm. Doświadczony marynarz jednak
nie odpuszczał i płynął w stronę małego światełka. Wiedział, iż  może
uratować człowieka.
       Dziwić jedynie mogło to, że tylko on popłynął w stronę błysku,
chociaż na morzu było wielu marynarzy. Wszystko działo się tak szybko,
że mały ,,Latawiec" stanął na środku morza niewidoczny dla innych.
Chmury zasłoniły niebo, a morze ucichło. Dziadek dryfował,  oczekując
pomocy, wysyłał sygnały. Jednak przez mgłę, która narastała, z czasem
wszelkie światła zanikały w gąszczu pochmurnego nieba.
Mijały godziny, aż nagle z daleka można było dostrzec różne barwy
kolorów rozciągających się po morzu. Przed tak pięknym i niesamowitym
zjawiskiem rozciągała się  wyspa pokryta małymi kamyczkami z
odrobiną piasku. Dziadek od razu próbował zbliżyć się do lądu. Po krótkiej
chwili jego stopa stanęła na tysiącach kamyczków zasypanych piaskiem.
Z Na plecach czuł promienie zachodzącego słońca, odwrócił się i …        
              Błyszczące niebiańskie nici kąpały się w falach świecących w
najróżniejszych odcieniach błękitu, jakich dotychczas ludzkie oko nie
widziało. To właśnie takiego czegoś szukał mój dziadek. Wyspy, o której
nikt nie wie, gdzie panuje spokój, ogłuszająca cisza, gdzie nie ma
problemów, gdzie można zaznać prawdziwej radości. Człowiek, widząc
coś tak cudownego, nigdy by nie chciał odejść z tego miejsca. Mimo to
dziadek wiedział, że czeka na niego kochająca żona, wraz ze wspaniałym
synem i piękną córką. Dlatego wrócił na statek, ale postanowił jeszcze
przez chwilę nacieszyć oko wspaniałym widokiem. Udało mu się
naprawić ,,Latawca” i wyruszyć do portu, ale obiecał sobie, że kiedyś
jeszcze odnajdzie to miejsce i przywiezie tam swoją rodzinę.
         Na tym kończy się ta historia, dotychczas dziadek jeszcze nie
znalazł cudnej wyspy, ale ja wierzę, że ona istnieje. Dlatego jak urosnę,
odnajdę miejsce z tak pięknymi barwami morza i pozostanę tam z moją
rodziną.

Bianka Bubik
Moja bursztynowa legenda
        Dawno, dawno temu w okolicach Morza Bałtyckiego znajdowało się
małe miasteczko o nazwie Gdenysk. W ówczesnych czasach znane było z
umiejętności tworzenia magicznych, błyszczących kamieni czyli
bursztynów. Ceniono go bardzo, ponieważ z tego szlachetnego surowca
można było zrobić rzeźby, biżuterię, wykorzystać jako składnik dań i
napojów, wiedziano o jego właściwościach leczniczych. W miasteczku w
każdą niedzielę o godzinie 12:00 organizowany był pokaz wyrobu bursztynu.
Na rynku zbierali się wszyscy mieszkańcy i obserwowali to wydarzenie.
Pewnego słonecznego, niedzielnego południa wszyscy zgromadzeni z
niecierpliwością czekali na maga, który miał tworzyć magiczne kamienie.      
 
       Jak zwykle pojawił się równo o 12:00 i za pomocą swoich umiejętności z
magicznego pyłu formował małe, lecz bardzo cenne kawałki bursztynu. Aby
były one w pełni gotowe, musiały odczekać jeszcze całą noc i dopiero po
upływie wyznaczonego czasu mogły być rozdane obywatelom.
  Następnego dnia wszyscy ponownie ustawili się na rynku i czekali na
maga, który miał podarować każdemu kawałek ,,morskiego złota''. Niestety
przez długi czas gość nie pojawiał się. Zmusiło to mieszkańców do
przeszukania każdego domostwa.  
Poszukiwania trwały do późnego wieczora. To właśnie ciemność pomogła
odnaleźć sprawcę całego zamieszania. W tych warunkach mieszkańcy z
łatwością dostrzegli podejrzanie błyszczący dom. Tłum nie zastanawiając
się, wtargnął do niego i ujrzał złodzieja bursztynu. Siedział obok wielkiej,
otwartej skrzyni wypełnionej po brzegi skradzionymi bursztynami.
        Niegodziwiec tak się przestraszył, że z impetem zamknął
wieko.Skrzynia nie mogła pomieścić tak wielkiej zawartości i wybuchła,
rozsypując wszystkie bursztyny dookoła Morza Bałtyckiego. Po tym
wydarzeniu winowajca został wyrzucony z miasta i do naszych czasów
szuka swojego utraconego łupu w innych morskich okolicach .
Dzisiaj Gdenysk jest znany jako Gdańsk, w którym bursztyn jest równie
ceniony jak dawniej. Szkoda, że z roku na rok jest go coraz mniej.

Coś...
a.
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Komiks cz.1

Dokończenie
opowiadania A.
Ruskieckiej pt. ,,Jak
powstały andrzejki/?"
ze str.6

- Nie martw się.
Przekonam ich –
powiedziała babunia z
uśmiechem i dziarsko
podreptała otworzyć
gościom.
Dziewczynka
pomyślała, że historia,
którą opowiedziała jej
babcia jest dziwna, ale
kiedy z korytarza
dobiegł ją głos mamy,
postanowiła, że będzie
tak dzielna, jak
bohaterka tej
opowieści, która nie
bała się iść sama do
czarownicy.

Bianka Bubik


