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Kochani Czytelnicy!
W drugim wydaniu wprowadzamy was w świąteczny nastrój. Znajdziecie u
nas wiele ciekawych artykułów, jak zwykle piszemy o sporcie, filmie i grze
komputerowej. Przedstawimy Wam również spis najciekawszych wydarzeń
kulturalnych w Polsce oraz opowiemy
o bożonarodzeniowych zwyczajach. Pojawił się w tym wydaniu nowy dział o
ciekawych miejscach na świecie, tym razem witamy w Japonii. Na samym
końcu serdecznie zapraszamy do przeczytania opowiadania
o Świętym Mikołaju.
Zapraszamy do lektury!
Redakcja Scoolownik
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Wszystkiego dobrego z okazji Świąt Bożego narodzenia!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci nadziei,
własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy,
filiżanki dobrej, pachnącej kawy, piękna poezji, muzyki,
pogodnych świąt zimowych, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania
dystansu do tego, co wokół,
chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami.
Wesołych świąt!
Życzy Redakcja

Dziennik Zachodni | Numer 1 12/2017 | Strona 4

Scoolownik

www.dziennikzachodni.pl

WWW.JUNIORMEDIA.PL

Co? Gdzie? Kiedy?
Film Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi. VIII epizod sagi George'a Lucasa pojawi
się w kinach już 14 grudnia 2017 roku.
Film Mikołaj i spółka - gdy wszystkie elfy zachorują i nie ma komu pakować
prezentów, Święty Mikołaj wyrusza na poszukiwanie lekarstwa. Spotyka
zwariowaną rodzinkę, która pomoże mu je znaleźć.
Jarmark Bożonarodzeniowy na rynku w Katowicach rozpoczął się 24
listopada. Znajdziemy tam około 50 wystawców z Polski, Francji, Węgier,
Białorusi oraz Litwy. Na jarmarku można odkryć ciekawe pomysły na prezenty,
kupić zabawki, ale też pierniki, wina czy góralskie oscypki. Jarmark potrwa do
23 grudnia. Jarmark Bożonarodzeniowy 2017 w Katowicach dostępny jest
codziennie od godz. 10. do 20. W trakcie wydarzenia zaplanowano również
atrakcje dodatkowe, czy kino plenerowe dla najmłodszych (od poniedziałku do
czwartku o 17., w weekendy o 14.). W ramach jarmarku otwarte zostanie też
lodowisko pod chmurką na katowickim rynku, które będzie dostępne
bezpłatnie.
31.12.2017 grudnia w Spodku odbędzie się koncert- Sylwestrowa Moc
Przebojów 2017/2018 w Katowicach. Start o godz 20.00. Wystąpią: Golec
uOrkiestra , Cree , Boys , Feel , Enej , Sylwia Grzeszczak , Ewa Farna , DANZEL
, KaeN , Mesajah , Sebastian Riedel , WEEKEND , MICHAŁ WIŚNIEWSKI , Long
& Junior , Natalia Szroeder , MIG , Piersi , Piękni i Młodzi , Vengaboys , Łobuzy
, Alvaro Soler , Frele.
Już kolejny sezon zapraszamy wszystkich spragnionych zimowych wrażeń
do szaleństwa na będzińskim lodowisku. Lodowisko czynne jest codziennie w
godz. od 9:00 do 21:00. Cena całodniowego biletu za wejście to tylko
symboliczna złotówka. Dla miłośników zimowej zabawy dostępna jest również
wypożyczalnia sprzętu. Opłata za wypożyczenie łyżew to również 1 zł. Dla
dzieci nie lada atrakcją jest sprzęt do nauki jazdy na łyżwach, tzw. pingwinki,
zakupione z myślą o najmłodszych użytkownikach naszego lodowiska, którzy
dopiero stawiają pierwsze kroki na lodzie.Lokalizacja: Będzin, ul. Sportowa 4a.
Kinga

www.dziennikzachodni.pl

Dziennik Zachodni | Numer 1 12/2017 | Strona 5

Scoolownik

WWW.JUNIORMEDIA.PL

Listy do m3
Data premiery: 23 listopada 2017
Reżyseria: Tomasz Konecki
Autor muzyki: Łukasz Targosz
Kostiumy: Maria Bulanda
Operator: Marian Prokop
Scenariusz: Marcin Baczyński, Mariusz Kuczewski
Aktorzy: Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Magdalena
Różczka.
Film, który ostatnio obejrzałam to Listy do M. To już trzecia część polskiej komedii
romantycznej Tomasza Koneckiego, która jak co roku jest bardzo wyczekiwana
przed świętami Bożego Narodzenia. Historia opowiada o kilkorgu bohaterach,
spotykających się w wigilię..Jak zwykle wątki smutne przeplatają się z wesołymi, co
sprawiło, że wyszłam ze łzami w oczach. Muzyka jak najbardziej oddawała
świąteczny nastrój i bardzo dobrze pasowała do treści. Myślę, że piosenki, które
usłyszałam, znajdą się na mojej playliście. Jeśli chodzi o obsadę,to zagrali świetni
aktorzy z największych polskich produkcji. W filmie pojawiają się nowe postaci i ich
historie, ale także rodziny z poprzednich części przeżywają nowe przygody. Mocną
stroną tegorocznej wersji opowieści o polskich przygotowaniach do świąt jest
niewątpliwie jej cykliczności , familjjność i polski charakter. Film jest idealny do
obejrzenia przed świętami, bo jak co roku niezawodnie wprowadza w
bożonarodzeniowy nastrój.
Zadziwiająca, śmieszna, wciągająca i wzruszająca komedia.
Oliwia
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Sport
Juventus Turyn – FC Barcelona
Pojedynek obu zespołów będzie miał duże znaczenie dla sytuacji w grupie D. Ewentualna
przegrana Juventusu przy jednoczesnej wygranej Olympiakosu lub Sportingu będzie
oznaczać, że kwestia awansu do fazy pucharowej z drugiego miejsca rozstrzygnie się
dopiero w ostatniej serii gier. W pierwszym meczu Barcelona nie pozostawiła turyńczykom
żadnych złudzeń, wygrywając aż 3:0. Dwa gole zdobył wówczas Lionel Messi, dla którego
było to wielkie osiągnięcie, wszak nigdy wcześniej nie udało mu się pokonać Gianluigiego
Buffona. Juventus, chcąc po dzisiejszym meczu awansować na pierwsze miejsce w tabeli
grupy D, musi wygrać przynajmniej 4:0. Wygrana Barcelony będzie oznaczała zaś, że
Katalończycy już na pewno zakończą rozgrywki grupowe na pierwszym miejscu. Obecny
sezon jest dla Juventusu trudny nie tylko w rozgrywkach Ligi Mistrzów, ale i na podwórkach
ligowych. W Seria A "Stara Dama" zajmuje dopiero trzecie miejsce, ustępując Napoli i
Interowi. Żółte kartki otrzymali z drużyny Juventus Turyn: Miralem Pjanic w 21’ i 72’ Alex
Sandro, a w drużynie FC Barcelony: 30’ Paulinho, 87’ Lucas Digne i 91’ Gerard Pique.
Szymon i Karol
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Kierunek Japonia

Japonia jest krajem składającym się z wielu wysp. Czterema głównymi są:
Hokkaido, Honsiu, Sikoku i Kiusiu. Większość terenu pokryta jest górami,
najwyższym szczytem jest wulkan Fudzi (3776m) Stolicą Japonii jest Tokio
znajdujące się na największej z wysp – Honsiu. Jest to ogromne miasto, które
nigdy nie zasypia, o każdej porze dnia i nocy są tłumy ludzi i straszny chaos.
Jednak jak wszędzie także tam możemy znaleźć spokojne dzielnice. Każdy z
nas na pewno słyszał o anime i mandze, ale co tak naprawdę jest? Manga to
rodzaj komiksu a raczej tak w Japonii nazywa się komiksy, jest czarno-biały –
zdarzają się też kolorowe strony i jest to zazwyczaj kilka pierwszych oraz
okładka. Czyta się go od prawej do lewej strony, czyli odwrotnie niż my
czytamy swoje. Anime to seriale i filmy animowane. Jest ono podobne do
naszych kreskówek, tylko porusza inne, często kontrowersyjne tematy. Jednak
każdy znalazłby gatunek, który przypadł mu by do gustu, naprawdę jest w
czym przebierać.

W Japońskiej kulturze tradycyjnym strojem jest kimono, noszone przez
kobiety i mężczyzn. Początkowo kimonem nazywano każde ubranie, dopiero
później zaczęło się ono odnosić do tego jednego stroju. W dzisiejszych
czasach zakładane jest na festiwale i specjalne okazje – najczęściej robią to
kobiety. Nadal można spotkać starsze kobiety, które noszą je codziennie.
Japonia jest nazywana Krajem Kwitnącej Wiśni, ponieważ co roku na wiosnę
(marzec lub kwiecień) kwitną tam właśnie wiśnie. Święto to nazywane jest
Hanami i odchodzi się je od stuleci. Cieszy się ono ogromną popularnością
wśród turystów. W Japonii znajduje się masa zabytków, a najwięcej z nich
znajdziemy w Kioto (dawnej stolicy). Moim zdaniem jedne z tych
najciekawszych to: Złoty Pawilon, Srebrny Pawilon, Świątynia Heian-Jingu i
Kifune Shrine.
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Ciekawostki:
- japońskie ulice w większości nie
mają nazw
- pismo japońskie należy do
najbardziej skomplikowanych na
świecie (i nie ma się co dziwić)
- na ulicach miast nie ma koszy na
śmieci, a mimo to Japonia należy do
najczystszych krajów
- pechowa liczba to 4
Paulina
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Zwyczaje świąteczne
Boże narodzenie to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna
przypadająca 25-go grudnia, poprzedzona wigilią (z łaciny wigilia – nocne czuwanie, straż). To właśnie z wigilią Bożego
Narodzenia są związane liczne tradycje i przesądy które obchodzimy od wielu, wielu pokoleń.
Pierwsza gwiazdka. Każdego roku oczekujemy pierwszej gwiazdki na niebie, aby rozpocząć wigilijną wieczerzę. Jest to
symbol Gwiazdy Betlejemskiej, która doprowadziła trzech króli i pasterzy do stajenki w której Jezus przyszedł na świat.
Dzielenie się opłatkiem. Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. To nim
dzielimy się razem z bliskimi, zaczynając kolację wigilijną. Podczas dzielenia się opłatkiem składamy sobie szczere
życzenia i wybaczamy wszystkie winy, aby zasiąść do stołu wigilijnego pojednani oraz z czystymi sercami.
Prezenty bożonarodzeniowe. Jedna z najbardziej wyczekiwanych tradycji wigilijnych, szczególnie przez dzieci, to
możliwość wzajemnego obdarowywania się prezentami. Zwyczaj ten znany jest od XIII wieku i nawiązuje do darów,
jakie złożyli Trzej Królowie Jezusowi podczas wizyty w Betlejem.
Choinka. Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny lub 23 grudnia. Kiedyś były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie. Z
czasem zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby sosnowego drzewka, przeniósł się z Niemiec do
innych chrześcijańskich krajów. Ozdoby choinkowe powinny być związane z symboliką Bożego Narodzenia, a na jej
szczycie wiesza się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej. Kiedyś wieszano jabłka, które prawdopodobnie
symbolizowały biblijną przypowieść o Adamie i Ewie, dziś jabłka zastępujemy szklanymi bombkami. Zielone drzewko to
symbol życia i narodzin Zbawiciela. Lampki choinkowe powinniśmy zapalić po raz pierwszy dopiero po pojawieniu się
pierwszej gwiazdki.
Dodatkowe miejsce dla niespodziewanego gościa. Przy wigilijnym stole, według tradycji, powinno się znajdować
dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa.
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Puste miejsce przy stole jest wyrazem solidarności z ludźmi przezywającymi święta samotnie i gotowością życzliwego
przyjęcia niespodziewanego gościa na wieczerzę wigilijną. Według niektórych przesądów jest to miejsce dla zmarłego
członka rodziny.
Kładzenie sianka pod obrus. Wedle jednego z licznych zwyczajów bożonarodzeniowych pod obrus należy położyć
garstkę siana. Jest ono symbolem żłóbka, w którym leżało Dzieciątko Jezus. Domownicy mogą też spróbować
wyciągnąć źdźbło siana spod obrusa. Ten, kto wyciągnie najdłuższe, będzie cieszył się największym szczęściem i
powodzeniem w nadchodzącym roku.
Śpiewanie kolęd. Podczas wigilijnej kolacji nie może zabraknąć również wspólnego śpiewania kolęd. Są to pieśni które
opowiadają o narodzinach Zbawiciela, czyli Jezusa Chrystusa. Pierwsza polska kolęda pochodzi z 1424 roku i nosi tytuł
– „ Zdrów bądź królu anielski”. Z XV wieku pochodzi również popularna kolęda "Anioł pasterzom mówił".
12 potraw w zależności od regionu czy tradycji rodzinnych na wigilijnym stole znajdują się różne potrawy, ale
zwyczajowo podczas wieczerzy powinno się przyrządzić dwanaście potraw. Każde z tych dań trzeba spróbować, aby
mieć szczęście przez cały rok. Do potraw najbardziej popularnych zaliczamy – barszcz czerwony z uszkami, zupę
grzybową, ryby ( karpie, śledzie itd…), groch z kapustą, kompot z suszonych owoców, pierogi z kapustą i grzybami,
makówki czy kutię.
Obecność zmarłych. Według wielu przesądów, mających źródło w dawnych wierzeniach pogańskich, podczas wigilii
Bożego Narodzenia można ujrzeć osoby zmarłe w bieżącym roku. Aby zobaczyć taką osobę trzeba było wyjść do sieni i
spojrzeć na izbę przez dziurkę od klucza. Dla takich „ przybyszy z za światów” przygotowywano niegdyś dodatkowe
miejsce.
Świąteczna zgoda. Istnieje też przesąd, iż w te święta trzeba zwracać się do drugiej osoby z szacunkiem i życzliwością,
co ma przynosić szczęście w następnym roku.
Grosik na szczęście. Niektóre osoby na wigilię Bożego Narodzenia szykują jedno uszko w którym ukryty jest grosik, ten
kto natrafi w barszczu na takie uszko będzie miał szczęście przez cały rok.
Łuski karpia Innym przesądem zaś jest wkładanie zasuszonej łuski karpia do portfela, w celu zapewnienia dobrobytu.
Taka łuska miała przynosić szczęście i duże zarobki w nadchodzącym roku.
Justyna
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Chaos on Deponia
Producent: Daedalic Enterteinment
Wydawca: Daedalic Enterteinment
Gatunek: Przygodowe, Point'n'click
Kontynuacja jednej z najpopularniejszych przygodówek ostatnich lat, Deponii, z tymi samymi
bohaterami i w unikalnym stylu. Powracamy jako nieudacznik Rufus na planetę śmietnisko z
niezłomnym zamiarem ucieczki z niej na dobre, co z uwagi na humorystyczny charakter tej
postaci po prostu nie może się udać.
Powraca również wątek przyjaźni między dziewczyną, Goal, a Rufusem. Jej jaźń zostaje
rozszczepiona na trzy różne osobowości. Na szczęście lub nieszczęście klucz do połączenia
jaźni posiada sam Rufus.
Z punktu widzenia mechaniki to wciąż ta sama przygodówka 2D. Jak na point'n'click
przystało, wymaga metodycznego przesuwania kursorem po rysowanych planszach, jak
również niekonwencjonalnych rozwiązań. Atutem gry jest lekkość jej fabuły i dialogów, które
z pewnością wywołają u was uśmiech. Tytuł polecamy osobom lubiącym gry przygodowe jak i
„przestarzałą” grafikę wyglądającą na rodem z lat 90-tych.
Kacper
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Święty Mikołaj i tak nie istnieje
Tomuś właśnie miał zamiar wyjść z domu. Wszedł do przedpokoju żeby się ubrać ,a następnie sięgnął po buta. Wkładając go do niego stopę
poczuł coś dziwnego, równocześnie bardzo miękkiego . Nie musiało to długo trwać zanim zorientował się co to jest. Była to najgorsza rzecz jaką
ktokolwiek zapragnie zobaczyć w swoim nowiutkim trampku.
-Aaa ! AZOR! Coś Ty narobił ? MAMO!
***
- Dzieci ,pamiętacie o tym co wam ostatnio mówiłam?. - krzyknęła mama.
-Tak .Święta. Porządek w pokoju i dobre zachowanie przy gościach, same NUDY !
- Nie Basiu . Chcę wam tylko przypomnieć o Świętym Mikołaju. On was obserwuje i zwraca uwagę na każde wasze postępowanie , a chyba wiecie
,że prezenty należą się tylko tym co na nie zasłużyli ,prawda ?
-Tak ! Nie poddawaj się .Może wreszcie coś do nich dotrze ?! Jeśli tylko któreś Cię wysłucha? Chociaż w co ja wierzę, im się po prostu nie chce. szepnął już dawno zrezygnowany duszek.
- Prezenty ? - spytał Olek.
- Tak Kochanie , ale tylko dla grzecznych dzieci.
- Proszę Was ,wierzycie w te bajki ? - zaśmiał się Tomek.
-Niedawno sam się w nie bawiłeś smarkaczu! . - powiedziała Klara.
Cała gromadka dzieci rozeszła się do swoich pokoi ,a duch rozłożył swój notatnik i tylko wydłużał jego strony.
Dziewczynki weszły do swojego pokoju, który od dawna dzieliły razem. Jak zawsze po jednej stronie było czysto i schludnie , natomiast pozostałą
wypełniał chaos. Klara chwyciła telefon i już miała zamiar zacząć esemesować ,lecz kawałek materiału wystający spod wielkiego stosu ubrań
siostry nie dawał jej spokoju . Urządzenie rzuciła w kąt i cała się trzęsąc podbiegła do kupki miotającej się również po podłodze.
-Czego Ty znowu tam szukasz ?! - warknęła Basia.
Klara była już czerwona na całym ciele. Jej palce pobielały od ściskania tkaniny. To właśnie ta bluzka była jej ulubioną . To ją nosiła kiedy pierwszy
raz poznała przystojnego blondyna. Teraz już nigdy jej nie założy. Wyglądała jakby pocięto ją kilkakrotnie sztyletem,a później próbowano zszywać
,powtarzając od nowa. Prawdopodobnie zrobiono z nią wszystko aby tylko nie przypominała swojego pierwotnego wyglądu.
-Co ty zrobiłaś !? - krzyknęła rozhisteryzowana Klara.
-O co Ci chodzi , chciałam ją pożyczyć na jeden...
-Ha ha ! Pożyczyć ,widzieliście?! Czy Ty masz w ogóle rozum ?
-Daj spokój i tak jej nie lubiłaś.
Zza drzwi dobiegały donośne głosy przekrzykujących się sióstr. Zazwyczaj są one zamknięte na klucz i rzadko kto ,oprócz nich, posiada
zezwolenie na wejście. Potykający się o swoje okrąglutkie nóżki Oluś , skorzystał z tej okazji. Niepostrzeżenie przemknął się przez drzwi – w jego
perspektywie wyglądające jak ogromna ,wyniosła forteca. Siostry nawet nie zwróciły uwagi na sprytnego malca ,zajęte własną dyskusją. Olek był
na tyle rozsądnym chłopczykiem ,iż nie przemieścił się w pozostałe rejony pokoju ,bo wiedział ,że zostanie zauważony. Coś błysnęło i
natarczywie brzęczało, rzucone na śliską podłogę .Zainteresowany wziął interaktywną zabawkę do rąk. Wyszedł ,skierował się do salonu i zaczął
bawić się nową zdobyczą .Jednak po kilku minutach okazało się ,że urządzenie nie jest na tyle interesujące aby zająć jego uwagę na dłużej.
Zostawił więc rzecz na miejscu i udał się na dalszy rekonesans.
Jego uwagę przykuła ładniutka laleczka ,pozostawiona na pastwę losu, czekająca tylko na to, aby ktoś się nią zaopiekował.
***
Duch przebywał już wystarczająco długi czas w tej rodzinie ,aby przewidzieć co się stanie jeśli Klara dowie się, że ktoś odebrał jej możliwość
kontaktu z nowym znajomym. Mimowolnie zaczął się śmiać.
Tomek oglądając telewizję zobaczył samotnie pozostawione znalezisko młodszego brata. Nie mógł uwierzyć w to co widzi. Wytrzeszczył oczy i
porozglądał się dookoła czy nikt się mu nie przygląda.
- I tak tu jestem .Nie krępuj się.
Złapał telefon i migiem pobiegł do swojego pokoju. Był on dla niego jedynym miejscem gdzie czuł się swobodnie bez reszty rodzeństwa.
Sprawdził czy zamek jest zamknięty .Wiedział w kim zadurzyła się jego siostra ,bo nieraz słyszał jaki on nie jest cudowny. Najgorsze jest to ,że nie
brakowało mu kreatywności ,a nienawiść do siostry górowała ponad wszystkim.
Cichutko przemknął się do kuchni i odłożył telefon na stół.
Święty Mikołaj i tak nie istnieje.
***
Klara nie wytrzymała. Ruszyła do drzwi, złapała za klamkę i szarpnęła, aż zadźwięczały szyby. Baśka przekroczyła granicę jej wytrzymałości i
obudziła mały, wredny ogienek, który zbliżał się do lontu czekającej na wybuch bomby, która drzemała w jej wnętrzu już od dłuższego czasu.
Klara bowiem miała niezwykle rozbudowane problemy na tle uczuciowym. Obejmowały one zarówno niewinne zaloty ukierunkowane w stronę
niebieskookiego blondaska z czwartej ławki, jak i próby dokonania zupełnie nieplanowanej akcji zorganizowanej, mającej na celu usunięcie z
widoku śliczniutkiej dziuni z drugiej ławki pod ścianą. Poza tym przyplątał się nie wiadomo skąd pewien odpychający grubasek, którego
próbowała spławić na wszelkie możliwe sposoby. Niestety bez widocznych rezultatów.
Cała ta sytuacja mocno nadwątliła jej nerwy, a do tego wszystkiego siostra musiała dołożyć swoje trzy grosze. Najładniejsza koszulka, w której
miała pójść na randkę nadawała się już tylko na szmaty. Ta randka wprawdzie nie miała być randką, a jedynie spotkaniem zainicjowanym w celu
wykonania prezentacji, ale co tam. Pobyt sam na sam zdarza się przecież wystarczająco rzadko, by postarać się jakoś wyglądać.
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Duszek podążył za nią. Był zaciekawiony, w oczach igrały figlarne iskierki.

Klara minęła korytarz, próbując wyłapać wzrokiem kształty telefonu. Musiała znaleźć go jak najszybciej, nie wypadało przecież, żeby przyszły
narzeczony i potencjalny ojciec jej dwójki dzieci czekał na odpowiedź w sprawie wspólnego tworzenia prezentacji. Zajrzała do kuchni. Serce jej
drgnęło, gdy zobaczyła telefon na stole. Duszka miała zaraz za plecami, mogłaby czuć na karku jego oddech, usłyszeć cichutki chichot. Podeszła
szybko, żeby sprawdzić, co napisał, ale nie zdążyła. Zamarła, zapatrzona w odblokowany ekran, w rządek niechcianych zdjęć wysłanych pod
niewłaściwy adres. Nie zerknęła nawet na to, co było w treści wiadomości wysłanych pod dymkiem jego awatara. Odwróciła się na pięcie i ruszyła
prosto do drzwi oklejonych nalepkami, głoszącymi o strefie zagrożenia, pełnymi zakazów wstępu. Sięgnęła do klamki, rozważając szybko, co
zrobić.
Święty Mikołaj i tak nie istnieje.
***
Basia siedziała chwilę, naburmuszona bardziej , niż po wszystkich poprzednich kłótniach z siostrą. Nie jej wina, że nożyczki były takie duże i
ostre, a materiał taki słaby w okolicach metki. A metka na koszulce jest gorsza niż kaktus w spodniach, dlatego Basia musiała pozbyć się jej w
tempie natychmiastowym, z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się jak najbliżej miejsca, w którym się znajdowała. Lenistwo najwyraźniej nie
popłaca.
Dziewczynka popatrzyła na porozrzucane rzeczy, które schludnie wyprasowane i poskładane miały trafić to jej szafy, a teraz ścieliły się na całej
podłodze, na biurkach i na łóżkach. Mama najwidoczniej zrobiła bardzo duże pranie. Trzeba było zabrać się za sprzątanie, póki nikt z rodziców nie
przyjdzie, bo czekałaby ją druga awantura w ciągu dnia, a to nie wróżyło niczego dobrego. Czerwona sukienka w kropki, kraciasta spódnica i kilka
par spodni. Pozbierała wszystko i wpakowała na półkę. Wyprasuje się po raz drugi, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Bystre oczka zerknęły przez szybę w drzwiach, by zniknąć po chwili, niezauważone.
Basia zaś, gdy już pozbierała wszystko i na skutek umiarkowanego wysiłku fizycznego wywietrzała z niej złość stwierdziła, że warto byłoby na
jakiś czas zniknąć z domu, żeby nie wejść Klarze w drogę. Nie daj Boże żeby mama zajrzała do szafy. W takiej sytuacji lepiej nie znajdować się
blisko. Dziewczynka wyszła cichutko z pokoju modląc się w duchu, żeby nie spotkać siostry. Całe szczęście nigdzie jej nie było. Była natomiast
basina ukochana lalka z pięknymi lokami obok głowy, fryzurą na ekstrawaganckiego jeża i buzią zabazgraną niebieskim długopisem. Sukienka z
nadtarganą koronką leżała tuż obok. Delikatna buzia Basi poczerwieniała gwałtownie, dłonie zacisnęły się w pięści.
Duszek siedział na komodzie, huśtając nogami.
Basia wiedziała znakomicie, czyja to była sprawka. Przekonanie o tym, że działanie było zamierzone i dokonane z premedytacją wzięło górę nad
stereotypem głoszącym o niewinności czterolatka. W kilka sekund wpadła do pokoju Olka, porwała z półki błyszczące zielone autko i wróciwszy
do przedpokoju zawołała psa. „Aport” – krzyknęła, ciskając zabawkę pod same drzwi, ku uciesze labradora.
Święty Mikołaj i tak nie istnieje.
***
Mały Olek przycupnął pod stołem w kuchni. Pulchniutka rączka bezwiednie poruszała malutkim modelem żółtej koparki, kółka terkotały na
panelach. „A ja wiem, że Święty Mikołaj istnieje” myślał w duchu.
Masz absolutną rację - odparł mu duszek, skrobiąc coś w swoim notesie.
Gosia i Zuzia
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