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Książka opowiada
o tym, jak po
klęsce II RP w
drugiej wojnie
światowej młodzi
harcerze Jan
Bytnar, Maciej
Dawidowski i
Tadeusz Zawadzki
walczą z
niemieckim
okupantem.
Najpierw
prowadzą akcje w
ramach małego
sabotażu, a potem
w ramach
dywersji. Książka
skrupulatnie
opisuje ważniejsze
działania
bohaterów.
Pewnego

dnia Jana Bytnara
ps. „Rudy”
zatrzymuje
gestapo. Chłopcy
od razu zbierają
się, by odnaleźć
sposób uwolnienia
go. Tym samym
po długim
planowaniu
organizują „Akcję
pod Arsenałem”.
Polega ona na
uwolnieniu
Rudego z
transportu na
Pawiak. Za
pierwszym razem
Zawadzki musiał
odwołać ludzi, ale
za drugim razem
akcja odbyła się.
Po strzelaninie

udaje się
wyciągnąć z
ciężarówki
zakatowanego
Rudego. Gdy
wsadzono go do
samochodu, zaraz
po odjeździe
zostaje
postrzelony Maciej
Dawidowski. Czy
przeżyją? Tego
nie zdradzę –
musicie sami
przeczytać tę
powieść. Tadeusz
Zawadzki zaczyna
spisywać
wspomnienia o
kolegach w formie
pamiętnika.
Umawia się
właśnie

z autorem, który
spisuje wszystko
w formie książki,
którą kończy
słowami „Walka
trwa nadal”.
Wszystko
wydarzało się w
latach 1939 -
1943. Książka
została
zakończona przed
Powstaniem
Warszawskim.
Sam Zośka zginie
podczas
likwidowania
posterunku
żandarmerii
niemieckiej latem
1943 roku.
Lektura opisuje
dużo ciekawych

akcji, sposobów
walki oraz metod
działania Polski
Podziemnej pod
okupacją i
przekazuje ważne
wartości. Fabuła
jest ciekawa,
nudna tylko w
niektórych
fragmentach.
Akcja trzyma w
napięciu. Ocena
dla książki to
„mocne 9/10”.
Bardzo polecam.

Maciej Makowski

Niedawno przeczytałem książkę autorstwa Aleksandra Kamińskiego.

Co sądzę o lekturze „Kamienie na szaniec”?

W tym
numerze:

"Nie przesadzasz
trochę?"

Nie oceniaj książki
po okładce!

Wspomnienie
przerwy
trymestralnej
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Nie odnosisz
czasem
wrażenia, że
robisz „z igły
widły”? Albo, że
stałeś się
bardzo
małostkowy?
Nie wydaje ci
się czasem, że
nie masz jak
stanąć na
pewnym
gruncie? Że za
każdym razem,
kiedy ktoś
wyciąga do
ciebie rękę,
zaraz ją
zabiera, a ty
upadasz
jeszcze niżej?
No właśnie, po
co dawać
komuś
nadzieję,
proponować
pomoc, skoro
za chwilę o tym
zapominamy i
zostawiamy za
sobą. Co jeśli
ktoś prosi o
pomoc, a my
stwierdzamy, iż
przesadza?
Najprawdopodobniej
spowodujemy,
że będzie miał
poczucie winy,
ponieważ
przejmuje się
czymś, na co w
teorii zupełnie
nie powinien
zwracać uwagi. 

Można
powiedzieć, że
dajemy tej
osobie mały,
sygnał, że to,
co chcemy w
końcu z siebie
wyrzucić,
wręcz nie
zasługuje na
to, żeby
zostało
wysłuchane, a
przynajmniej
nie przez nas.
A co, jeśli ktoś
stwierdzi, że w
takim razie nie
będzie dzielił
się już z innymi

tym, co czuje?
Przecież nikt
nie chce
trzymać w
sobie takich
uczuć, przez
które wciąż
cierpi. Więc
dlaczego nie
potrafimy
wysłuchać tej
jednej osoby,
która być może
jest w
potrzebie? Czy
to przez ciągły
brak czasu? A
może po prostu
zwyczajny brak
chęci?

Wszyscy
jesteśmy
zajęci, czy to
szkołą, czy
pracą. W
codziennej
gonitwie nie
jest łatwo
znaleźć czas
dla innego
człowieka. W
końcu co jest
łatwiejsze,
wysłuchanie
drugiej osoby,
spróbowanie
zrozumienia,
co czuje, czy
powiedzenie
„nie masz czym
się martwić, nie
przesadzaj”? 

Odpowiedź
chyba jest
prosta. Wydaje
mi się, że
słowa takie jak
„nie przejmuj
się” mogą w
niektórych
sytuacjach
zabrzmieć
lekceważąco.
To jakbyśmy
nie chcieli
powiedzieć
wprost, że nie
za bardzo
mamy ochotę o
tym rozmawiać.
Lepiej jest
powiedzieć

prosto z mostu,
że nie wie się,
co powinno się
zrobić w takiej
sytuacji, niż
zignorować
czyjeś wołanie
o pomoc. 
Myślę, że
często ze
swoimi
największymi
problemami
zwracamy się
do przyjaciół. 

(cd. na str. 3.)

„Nie wyolbrzymiasz przypadkiem tego wszystkiego?” Jestem pewna, że do każdego z nas przynajmniej
raz zostały skierowane takie słowa.

„Nie przesadzasz trochę?”   

Czy na pewno? AS
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Nie oceniaj książki 
po okładce

Zdanie z tytułu
zdaje się mówić
artykuł, który
właśnie
czytasz. I choć
każdy z nas
zapewne zna to
popularne
przysłowie, to
dosyć rzadko
się do niego
stosuje.
Przedwczoraj,
czyli w
poniedziałek, w
którym nie
byłam w szkole,
musiałam
przeczytać
lekturę, która

jak wtedy
myślałam nie
podobała mi się
zbytnio, a
mianowicie
„Opowieści z
Narnii”.  Według
wielu ta książka
była świetna i
miała
interesującą
treść, jednakże
wtedy
kierowałam się
tylko okładką
książki i
wmawiałam
sobie, że to
nudne i
beznadziejne. 

Dlatego rodzice
stwierdzili, że
gdy dadzą mi
karę, to
wreszcie
przeczytam
książkę i dobrze
pomyśleli,
ponieważ już
rano
przeczytałam
książkę z i
wtedy miałam
lepszą opinią
na jej temat.
Oczywiście, nie
była aż tak
cudowna, jak
mówiła
większość

osób, ale
przynajmniej
nie jest aż taka
zła, jak mi się
wydawało.  Co
do okładki -
faktycznie nie
była
przekonująca,
ale oczywiście
to moja opinia i
inni mogą
myśleć zupełnie
inaczej.

Pola
Preobrażeńska

Kiedy wypłynie
z ich ust któreś
z powyższych
wyrażeń,
niekoniecznie
może znaczyć,
że nie chcą z
nami
rozmawiać. Może
być tak, że nie
do końca
wiedzą, co
zrobić, jak
czemuś
zaradzić,
jednak
uważam, iż
nawet
pocieszenie,
żeby się nie
przejmować, i
że wszystko się
ułoży, nie
pomoże na
długi czas.
Problem raczej
nie zniknie sam
z siebie.
Możemy
zaproponować
szukanie
pomocy u
kogoś innego,
kogoś
dorosłego.
Zawsze można
coś zrobić. Z
pewnością nie
jest to takie
proste i
wymaga
okazania z
naszej strony
chociaż
odrobiny
empatii, ale na
pewno czyni
nas lepszymi
ludźmi i
ukazuje, jak
dobre mamy
serce. Czasami
mam wrażenie,
iż ludzie

zapominają o
tym, że każdy
człowiek może
czasami
poczuć się
smutny czy
niezrozumiany i
potrzebuje
wsparcia ze
strony innej
osoby. Życie
nie zawsze jest
barwne, więc
jeśli ktoś
przyzna, że w
jego świecie
brakuje
kolorów,
pomóżmy mu
je odnaleźć. W
życiu nie mają
miejsca tylko te
dobre
wydarzenia.
Zawsze w
pewnym
momencie
wystąpi chwila
słabości.
Powinniśmy
sobie pomagać
na dobre i na
złe, a nie być
tylko wtedy,
kiedy wszystko
się układa i
kiedy mamy na
to ochotę. Nie
uciekajmy od
siebie, bo w
końcu się
zgubimy.

AS

Czy ta okładka zachęca do czytania? JZ
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Do miejsca
docelowego
dojechaliśmy
pociągiem. Z
dworca
doszliśmy
pieszo do
NFM.
Spodziewaliśmy
się tego, że
będzie tam
dość nudno,
jednak okazało
się bardzo
ciekawie,
ponieważ
bardzo miła
pani pokazała
nam wszystkie
sale oraz

wpuszczała do
pomieszczeń
technicznych.
Poznaliśmy
całą historię
tego miejsca
oraz jego
założycieli.
Udało nam się
także
zobaczyć
budowę
organów
(oczywiście
chodzi o
instrument
muzyczny). Po
skończonym
zwiedzaniu
udaliśmy

się na jarmark
świąteczny,
który jest
organizowany
co roku na
rynku. W
porze
obiadowej
udaliśmy się
na „zdrowy”
obiadek do
KFC. Tam
spędziliśmy
trochę czasu i
została nam
godzina na
kupno
pamiątek na
rynku lub w
Tigerze.

Nadeszła pora
powrotu.
Pojechaliśmy
tramwajem na
dworzec
kolejowy, bo
na dworze
było bardzo
zimno. W
tramwaju było
bardzo dużo
ludzi, a więc
podróż nie
była zbyt
przyjemna. W
końcu
dotarliśmy na
dworzec.
Potem już
tylko

czekaliśmy, aż
nadjedzie
 pociąg. Kiedy
weszliśmy do
środka,
okazało się, że
cały pociąg
jest
zatłoczony.
Większość z
nas siedziała
na podłodze
bądź stała.
Jednak dobry
humor nas nie
opuścił i w
bardzo
ciekawy
sposób
spędziliśmy

drogę
powrotną.
Przykładowo
my grałyśmy w
makao, inni
czytali lub ze
sobą
rozmawiali. W
końcu
dotarliśmy do
Lubina -
szczęśliwi po
tak wspaniale
spędzonym
dniu we
Wrocławiu.

Amelia Ekiert i
Emilia Łagun 

Klasa 7b w Narodowym Forum Muzyki
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13 grudnia klasa 7b pojechała do Wrocławia, aby zwiedzić Narodowe Forum Muzyki.

Przerwa trymestralna z muzyką
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