
 

 



         

Drodzy Czytelnicy! 

 

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru „Słonecznej 

Gazetki”. Znajdziecie w nim między innymi recenzje 

książek, filmów i gier oraz informacje o sportowcach. 

Smakosze z pewnością ucieszą się z przywrócenia rubryki 

„Kącik kulinarny” – odnajdą w nim informacje na temat restauracji 

oraz przepis na smakowite pancakes. 

Wielbicielom literatury polecamy natomiast „Dodatek specjalny” – 

publikujemy w nim opowiadania fantastycznonaukowe, których Autorzy 

zostali nagrodzeni w tegorocznej edycji Dzielnicowego Konkursu 

Literackiego „Po słonecznej stronie” organizowanego przez naszą szkołę. 

Na zakończenie – jak zwykle porcja dobrego humoru       

Zespół redakcyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny: 

Radosław Berestowski – 7p, Paweł Bokiniec – 6e, Jakub Głąbkowski – 7p, Antoni 

Gudowicz – 7o, Tytus Guz – 7b, Karolina Kamińska – 7p, Julia Pawlak – 6e, Bartosz 

Strzebiecki – 5d, Aleksandra Wiśniewska – 7g, Jakub Wysocki – 5d. 

Opieka – p. Agata Kurkus-Soja 

Ilustracje w „Dodatku specjalnym” zawdzięczamy uczniom klasy 2a 

oraz uprzejmości p. Danuty Ostrowskiej 



 Z ŻYCIA SŁONECZNEJ SZKOŁY 

 

Wyniki głosowania na najładniejszą okładkę  

„Słonecznej Gazetki” 

Z okazji wydania 25. numeru „Słonecznej Gazetki” przeprowadziliśmy 

ankietę dotyczącą najładniejszej – zdaniem naszych Czytelników – 

okładki. Autorką wszystkich dotychczasowych okładek była Karolina 

Kamińska z klasy 7p. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie! A oto jej wyniki: 

Najwięcej głosów (siedem) uzyskała okładka numeru dziewiętnastego 

(z kwietnia 2021 roku). 

Po pięć głosów zdobyły okładki numerów: jedenastego (styczeń 2020), 

siedemnastego (styczeń-luty 2021) i dwudziestego pierwszego 

(wrzesień-październik 2021). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Na trzecim miejscu uplasowała się okładka numeru szesnastego 

(grudzień 2020) – uzyskała 4 głosy. 

A oto Zwycięzcy naszego losowania, którzy otrzymali słodkie nagrody 

oraz pamiątkowe zakładki       

• Malwina S., klasa 8h 

• Natalia W., klasa 8e 

• Aleksandra W., klasa 7g 

Gratulujemy! 

 



 SŁONECZNA BIBLIOTECZKA 

 

Pan Babington i jego niezwykła klasa 

Książka „Pan Babington i jego niezwykła klasa” została wydana w 2017 roku 

przez pisarza Tima Harrisa. Książka opowiada nam o piętnaściorgu dzieciach, 

które mają nadzwyczajnego wychowawcę. Każdy uczeń z sali 12B odkrywa 

nowe rzeczy o sobie dzięki panu Babingtonowi (ich wychowawcy), 

co nie podoba się dyrektorowi szkoły. Na koniec pan Babington zostaje 

zwolniony przez pana dyrektora (co bardzo cieszy głównego bohatera).  

Jest też druga część przygód pana Babingtona pt. „Pan Babington i jego niezwykła klasa. 

Do boju”. Książka bardzo mi się podoba i polecam ją osobom, które lubią nadzwyczajne rzeczy. 

Bartosz Strzebiecki, 5d 

Pięć królestw 

„Pięć królestw” to seria pięciu książek fantasy Brandona Mulla. Głównym 

bohaterem jest Cole,  który razem ze swoimi przyjaciółmi w wyniku 

podstępu handlarzy niewolników trafia do innego świata zwanego 

Obrzeżami, gdzie zostaje niewolnikiem. Gdy wejdzie się do tego świata, 

wszyscy na Ziemi o tobie zapominają, więc nie ma ratunku, a ze świata 

tego bardzo trudno wrócić na Ziemię. Panuje tam magia zwana 

„formowaniem” i czarna magia zwana „formownictwem”. Świat ten jest otoczony wielkim murem 

i jest w nim pięć tytułowych wielkich królestw, z których każde ma inny sposób „formowania”.  

W kolejnych częściach serii główny bohater z przyjaciółmi podróżuje z królestwa do królestwa 

i odkrywa je: 1. część: Sambria – rodzaj „formowania” oparty na kontrolowaniu materiałów 

i przedmiotów, także ich zaklinaniu; 2. część: Elloweer – rodzaj „formowania” oparty 

na wyczarowywaniu iluzji;  3. część: Zeropolis – rodzaj „formowania” oparty na wyczarowywaniu 

kryształów, które umożliwiają korzystanie z elektryczności i komunikację; 4. część: Necronum – 

rodzaj „formowania” oparty na kontakcie z umarłymi, zaklinaniu i wskrzeszaniu ich itd.; 

5. część: Creon – rodzaj „formowania” oparty na modyfikacji czasu, przenoszeniu się w czasie, 

patrzeniu w czas i otwieraniu portali.  

Chłopiec przez cały czas chce znaleźć przyjaciół i wrócić do domu, jednak nie jest to takie proste. 

Cole walczy z wielkim królem, a potem z uwięzionym potężnym czarnoksiężnikiem z innego 

świata.  

Paweł Bokiniec, 6e 



 KĄCIK GAMERSKI 

 

Poppy Playtime Chapter 1 

 

 

 

 

 

„Poppy Playtime chapter 1” to gra-horror, łamigłówka.  

Rozpoczynamy grę w opuszczonej fabryce zabawek. Naszym celem jest odnalezienie pewnego 

kwiatu, który jest odpowiedzialny za zniknięcie pracowników w fabryce firmy Playtime Corporation.  

Kiedy zwiedzamy fabrykę, przy okazji goni nas żywa zabawka Huggy Wuggy. Jedyną pomocną 

rzeczą jest GrabPack, czyli plastikowe ręce, dzięki którym możemy na przykład włączyć prąd. 

Na końcu gry zrzucamy Huggiego Wuggiego w szarą czeluść. Potem odnajdujemy nasz cel – 

czerwony kwiat i przy okazji lalkę Poppy (po polsku „poppy” znaczy „mak”). Co się dzieje dalej? 

Znamy tylko zwiastun Chapteru 2, który wychodzi już 13 października.  

Gra „Poppy Playtime” jest dostępna na komputer (kosztuje 17,99 zł) i na telefon (kosztuje 11,99 zł). 

Bardzo mi się podoba i polecam ją osobom, które lubią poczuć dreszczyk emocji. 

Bartosz Strzebiecki, 5d 

League of Legends 

Gra „League of Legends” (skrótowo mówi się na nią LOL) to komputerowa gra typu multiplayer. 

Polega na tym, że dwie drużyny po pięć osób walczą ze sobą, przy czym każda z tych osób może 

wybrać jednego z bardzo wielu bohaterów, których otrzymała lub zdobyła. Wygrać można, 

niszcząc kryształ drużyny przeciwnej, nie jest to jednak takie proste. Aby się do niego dostać, 

trzeba zniszczyć liczne wieże strażnicze, z których można strzelać w bohaterów. Blisko kryształów 

są także inhibitory. Sprawę ułatwiają miniony, czyli stwory, które kierują się w stronę przeciwnego 

kryształu, mogące przyjąć na siebie obrażenia z wież, dzięki czemu gracze mogą je niszczyć. 

W grze leveluje się, czyli zdobywa więcej życia, ataku i innych cech, poprzez zabijanie graczy, 

minionów przeciwnika i potworów na mapie. Mapa dzieli się na sektory i poszczególne klasy idą 

zawsze na określone sektory. Wybierając pozycję, na czacie wpisuje się właśnie te skróty:   

• bot (dół mapy),  

• top (góra mapy),  



 KĄCIK GAMERSKI 

 

• mid (środek mapy),  

• jungle (dzieli się na dwie części, jest ona wszędzie pomiędzy botem, topem i midem, to tam 

są potwory, których pokonywanie daje boosty – bonusy, np. baron, drake),  

• support (nie jest to sektor, a raczej pozycja polegająca na pomaganiu innej postaci, 

najczęściej na bocie, są to klasy, które między innymi leczą, spowalniają i zatrzymują 

przeciwników, dają osłonę).  

Każdy bohater ma własne umiejętności, życie, cechy i tak dalej: jedną umiejętność aktywną, trzy 

zwyczajne i jedną nazywaną „ultem” (tę najsilniejszą). Każda umiejętność ładuje się co określoną 

ilość czasu i u niektórych klas kosztuje pewną ilość many, czyli energii. Ze względu 

na umiejętności i inne cechy dzielimy klasy na przykład na:  

• tanki (najczęściej idą na topa), 

• ADcarry (najczęściej na bota), 

• junglerzy (najczęściej na jungle) – i tak dalej.  

W grze jest też sklep, w którym kupuje się przedmioty o różnej rzadkości dające różne cechy 

za złoto, które otrzymujemy za granie, ale głównie za zabijanie minionów, przeciwników 

i potworów.  

Rundy w grze trwają bardzo długo (od 15 minut nawet do godziny), więc nie zaczynajcie jej, 

jeżeli nie macie dużo czasu.  

Mnie gra się bardzo podoba i gorąco ją polecam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paweł Bokiniec, 6e  



 KĄCIK KULINARNY 

 

Naleśnikarnia „Manekin” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy ulicy Marszałkowskiej 140 znajduje się naleśnikarnia „Manekin”. Ta restauracja wyróżnia się 

tym, że każde danie – poczynając od kuchni meksykańskiej aż po włoską – zawijają w naleśnik, 

co, moim zdaniem, jest bardzo ciekawym eksperymentem. Mimo to jednak wolałbym wybrać się 

do włoskiej restauracji na normalną lazanię, a nie na taką zawiniętą w naleśniku.  

Przejeżdżając Marszałkowską w porze obiadowej, można zobaczyć, jak ogromne stoją kolejki 

przed naleśnikarnią.  

Drugą lokalizacją naleśnikarni jest plac Konstytucji 5. W mojej opinii jest to jedna z najlepszych 

restauracji serwujących naleśniki w Warszawie. 

Tytus Guz, 7b 

Kakaowe pancake z bitą śmietaną i sosem czekoladowym 

Składniki: 

• Sos czekoladowy: 

250 g gorzkiej czekolady o zawartości minimum 70 % kakao, pokrojonej na kawałki 

40 g masła pokrojonego na kawałki 

200 g mleka 

• Bita śmietana: 

50 g cukru 

250 g śmietany 36% 

 



 KĄCIK KULINARNY 

 

• Kakaowe pancakes: 

50 g masła 

300 g mleka 

2 jajka 

30 g cukru 

200 g mąki 

15 g kakao 

1 i ½ proszku do pieczenia 

masło do smażenia 

Sposób przygotowania: 

• Bita śmietana:  

Do czystego i suchego młynka wsypać cukier, zmielić. Do miksera wsypać cukier i dodać 

śmietanę. Ubijać do momentu uzyskania konsystencji bitej śmietany. Przełożyć do worka 

cukierniczego z końcówką w kształcie gwiazdki. Odstawić do lodówki. 

• Sos czekoladowy: 

Rozdrobnić czekoladę i włożyć do garnka. Dodać masło i mleko. Gotować do zgęstnienia. 

Przelać do sosjerki, odstawić. 

• Kakaowe pancakes:  

Roztopić masło, dodać mleko, jajka, cukier, mąkę, kakao, proszek do pieczenia i sól, 

wymieszać.  

Na kuchence rozgrzać niewielką ilość masła na nieprzywierającej patelni. Chochelką wlewać 

porcje ciasta, formując placki (Ø ok. 10 cm).  

Smażyć na średnim ogniu 1-2 min lub do momentu, aż na powierzchni utworzą się pękające 

pęcherzyki powietrza. Następnie pancakes przewrócić i smażyć ok. 1 min.  

Czynności powtórzyć z pozostałym ciastem.  

Kakaowe pancakes podawać bezpośrednio po przygotowaniu z dodatkiem bitej śmietany i sosu 

czekoladowego. 

Antoni Gudowicz, 7o 

 



 PIŁKA W GRZE 

 

Naomi Osaka 

 Naomi Osaka to japońska tenisistka urodzona w Osace 

16 października 1997 roku.  

Wygrała US Open 2018 i 2020 oraz Australian Open 2019 i 2021. 

Forhend gra praworęcznie, za to bekhend gra oburącz. Jej trenerem 

jest Wim Fissette. Najwyższy ranking zawodniczka osiągnęła 

28 stycznia 2019 roku. Drugiego kwietnia 2022 roku zaszła bardzo 

daleko w turnieju Miami Open – przegrała z Igą Światek w finale 

i zajęła drugie miejsce. 

Julia Pawlak, 6e   

 

Rafael Nadal Parera 

Rafael Nadal Parera to hiszpański tenisista.  

Urodził się 3 czerwca 1986 roku w Monako. Gra forhend leworęcznie. 

Wygrał aż 21 turniejów wielkoszlamowych: French Open 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 

2020, Wimbledon 2008 i 2010, Australian Open 2009 i 2022, US Open 

2010, 2013, 2017, 2019.   

Julia Pawlak, 6e 

 

Michael Fred Phelps 

Michael Fred Phelps to amerykański pływak.  

Urodził się 30 czerwca 1985 roku w Baltimore (jest to miasto 

na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych). Pływał 

w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Był 23-krotnym mistrzem 

olimpijskim w tej dyscyplinie. Zdobył 23 złote medale. Dzięki swoim 

osiągnięciom i dominacji nad innymi zawodnikami jest uważany 

za najlepszego pływaka w historii tego sportu.  

Julia Pawlak, 6e 

 



 W SŁONECZNYM NASTROJU 

 

Jedzie dziadek trabantem – i nagle mu zgasł. Dosłownie po paru sekundach zatrzymuje się 

najnowszy model ferrari. Kolo od ferrari wyłazi z wozu i pyta, czy podholować. Dziadek oczywiście 

się zgadza. 

– I pamiętaj, dziadku, jeśli coś będzie nie tak, to zamigaj lewym migaczem. 

Pierwsze skrzyżowanie – czerwone światło. Po chwili podjeżdża najnowsze porsche. 

Kolo od ferrari zostaje wyzwany do wyścigu, a że jego duma jest wielka, to nie może odmówić. 

Ruszają. 

Po około 5 kilometrach za rogiem stoi dwóch policjantów i słyszą tylko „ziuuuuum, ziuuuum, 

ziuuum”. 

Odzywa się pierwszy policjant:  

– Ty, widziałeś tego ferrari? Z 290 km/h jechał! 

– A tego porsche? Z trzy stówki miał! 

– A tego trabanta? Migał, że będzie ich wyprzedzać! 

 

– Panie doktorze, zjadłem pizzę razem z opakowaniem. Czy teraz umrę? 

– No cóż, wszyscy umrzemy. 

– Wszyscy umrzemy?! O Boże, co ja zrobiłem?! 

 

Dyrektor do pracownika: 

– Panie, pan wszystko robi powoli – powoli pan myśli, powoli pisze, powoli mówi, powoli się 

porusza! Czy jest coś, co robi pan szybko? 

– Tak, szybko się meczę...   

 

– Jak mogłeś dopuścić, aby ten więzień ukradł ci klucz?! – złości się naczelnik na strażnika. 

– On go wcale nie ukradł, tylko uczciwie wygrał w karty... 

 

Dwaj górale kłócą się, kto jest silniejszy: 

– Ja podnoszę 300 kg. 

– Ja 400 kg.  

– Ja 500 kg. 

Jeden wpada do wody i krzyczy: 

– Ja TONĘ! 

– A ja dwie! 

Wybrał Radosław Berestowski, 7p 

 



 DODATEK SPECJALNY – „PO SŁONECZNEJ STRONIE” 

 

Po słonecznej stronie 

III edycja Dzielnicowego Konkursu Literackiego 

Słoneczna Szkoła Bemowo już po raz trzeci była organizatorem 

Dzielnicowego Konkursu Literackiego „Po słonecznej stronie” – 

konkursu na najlepsze opowiadanie fantastycznonaukowe 

(pod honorowym patronatem pani Urszuli Kierzkowskiej – 

Burmistrza Dzielnicy Bemowo). Cieszy nas ogromnie, 

że tematyka związana z nauką, techniką, kosmosem 

i podróżami w nieznane wciąż inspiruje młodzież. Jesteśmy 

pod wrażeniem nie tylko talentu literackiego Uczestników 

konkursu, lecz także ich imponującej wiedzy.  

W tym roku mottem opowiadania była myśl Gustawa Flauberta:  

„Podróżowanie uczy skromności. Widzisz, jak niewiele miejsca zajmujesz w świecie”.  

Tegorocznymi laureatami konkursu zostały następujące osoby:  

W kategorii klas IV-VI:  

I miejsce: Zofia Koślacz (uczennica Szkoły Podstawowej nr 363)  

II miejsce: Julia Stawczyk (uczennica Szkoły Podstawowej nr 363)  

III miejsce: Paweł Bokiniec (uczeń Szkoły Podstawowej nr 357)  

Wyróżnienia:  

Wojciech Kwiatkowski (uczeń Szkoły Podstawowej nr 363)  

Olaf Furman (uczeń Szkoły Podstawowej nr 301)  

Hanna Franczak (uczennica Szkoły Podstawowej nr 363)  

Helena Łyżwińska (uczennica Szkoły Podstawowej nr 357)  

W kategorii klas VII-VIII:  

I miejsce: Katarzyna Dymek (uczennica Szkoły Podstawowej nr 357)  

II miejsce: Aleksandra Rycaj (uczennica Szkoły Podstawowej nr 150)  

III miejsce: Ryszard Krzesiński (uczeń Szkoły Podstawowej nr 357)  

Wyróżnienia:  

Gaja Woldańska (uczennica Szkoły Podstawowej nr 306)  

Jeremi Galczak (uczeń Szkoły Podstawowej nr 306)  

Wszystkim Uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!  

Poniżej prezentujemy prace, którym przyznano trzy pierwsze miejsca. 
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Cząsteczka dla Lunarian 

W niedzielę rano, 23 marca 2134 roku, w Polskim Ośrodku Badań Kosmicznych w Tatrach 

Wysokich pracownicy odebrali sygnał z odległej, nieznanej galaktyki.  

– Trzeba natychmiast przepuścić go przez analizator – powiedział profesor Gąbacz do swojej 

asystentki. 

– Już to robię… Nie widziałam jeszcze tak wielkiej liczby danych – odpowiedziała Sandra. 

Po chwili na monitorze z szeregu liczb zaczął się wyłaniać komunikat, a raczej prośba o pomoc 

z odległych krańców wszechświata. Dzięki generatorowi mowy z głośnika komputera dobiegał głos 

trochę jakby robota, trochę jakby ludzki. 

„Drodzy Ziemianie, nasza planeta Lunaria została zainfekowana nieznaną chorobą. Jej skutki są 

tragiczne. Zginęło już ponad 8 miliardów mieszkańców, czyli przeszło jedna trzecia populacji. 

Jedynym ratunkiem jest nowa cząsteczka, którą moglibyście stworzyć. Cząsteczka ta połączona 

z cząsteczkami, o które poprosiliśmy już innych mieszkańców wszechświata, zapewni nam 

przetrwanie…”. 

Potem z głośnika zaczęły dobiegać opisy bardzo trudnych równań matematycznych. 

– Jeśli zginęło już ponad 8 miliardów Lunarian, to znaczy, że jest ich chyba trzy razy więcej 

niż Ziemian -– powiedziała Sandra. 

– Tak, masz rację, ale nie ma co się teraz zastanawiać nad liczbą Lunarian, tylko jak najszybciej 

trzeba im pomóc. Hologramowo połączę się z Genewą i przekażę dane. Jeśli ktoś jest w stanie 

pomoc, to tylko oni. Mieli kiedyś największy akcelerator cząstek na świecie, Wielki Zderzacz 

Hadronów – powiedział profesor Gąbacz. – Popsuła go moja praprababka, ale może uda się go 

uruchomić. 

Z kieszeni fartucha wyjął czarne pudełeczko wielkości pudełka zapałek i nacisnął czerwony 

przycisk. Po paru sekundach z pudełeczka wydobyła się struga światła, która rozświetliła 

pomieszczenie. Wyglądało to trochę tak, jakby nagle w pokoju pojawiła się scena teatralna. Na tej 

scenie siedział mały, siwy pan w białym fartuchu i okularach, schylony nad biurkiem 

z komputerem. 

– Witam, Janie. Oj, bardzo dawno się nie hologramowaliśmy – powiedział profesor Brown. 

– To prawda, ale teraz pilnie potrzebujemy twojej pomocy. Przesłałem ci już dane, które 

dostaliśmy dzisiaj z Lunarii. Wiem, że moja praprababcia popsuła to urządzenie, prowadząc swoje 

badania, ale jeśli go nie uruchomimy, Lunarianie zginą. 
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– Tak, do tej pory krążą tu o niej 

legendy… Profesor Zofia… 

Szalona Zofia, bałaganiara, 

uwielbiała grać w Robloxa, ale była 

też wielkim naukowcem i… 

– Nie mamy czasu 

na wspomnienia, Brown – przerwał 

mu profesor Gąbacz. – Proszę, 

sprawdź, czy da się je uruchomić. 

Nacisnął znowu czerwony przycisk 

i strumień światła z pudełeczka 

zgasł.        Rys. Kacper Wochowski, 2a 

– No, to czekamy teraz, Sandro, na informację z Genewy. Mam nadzieję, że praprababcia Zofia 

nie zniszczyła maszyny doszczętnie. 

– A ja jestem dumna, że poprosili nas o pomoc. My, Ziemianie, jesteśmy najmądrzejsi. Nasza 

cząsteczka na pewno ich uratuje. Mamy też takie niesamowite możliwości szybkiego 

podróżowania w przestrzeni i czasie. Jesteśmy najwspanialsi i od nas wszyscy powinni się uczyć! 

Profesor Gąbacz nie odpowiedział nic na słowa Sandry. Usiadł przed komputerem i zamyślił się. 

Wrócił myślami do odległych czasów. W rodzinie babcia Zofia to jedna z najbardziej zwariowanych 

osób. Była dość wysoka, miała włosy w kolorze złota, często upięte w mały koczek, zielone oczy 

i zadarty lekko nos. Ubierała się na sportowo, ale zawsze na łańcuszku nosiła okulary. Gdyby 

nie łańcuszek, zaraz by je zgubiła. Przypomniał sobie rodzinne opowieści: jak jeździła na rolkach 

i rowerze, latała balonem oraz o jej sławnych podróżach do Genewy. Uwielbiała jeździć 

pociągiem. Nie ma już teraz takiego środka lokomocji. Ludzie teleportują się w dowolne miejsce 

na Ziemi dzięki specjalnym platformom teleportującym, które zastąpiły dworce kolejowe. W domu 

rodzinnym pozostały jej zapiski, pisane jeszcze długopisem. Potem rodzina przekazała je 

do Muzeum Nauki Polskiej. Teraz nikt już nie pisze ręcznie. Profesor wyjął z kieszeni fartucha coś, 

co przypominało długopis. Położył go na kartce papieru i zaczął mówić: 

– Proszę o udostępnienie notatek profesor Zofii Koślacz z badań nad jej cząsteczkami…  

W tym samym czasie cienki przedmiot przypominający długopis uniósł się nad kartką i zaczął sam 

pisać to, co mówił naukowiec. Kartka wyglądała tak, jakby była wyjęta z drukarki komputerowej. 

Wieczorem profesor Brown połączył się holograficznie z profesorem Gąbaczem i przekazał mu 

smutne wiadomości. Niestety, mimo wielu prób nie udało się uruchomić maszyny. Brakowało 

jednej małej części, przypominającej przycisk do papieru w kolorze seledynowym. Smutny 
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profesor pojechał do ośrodka kosmicznego, aby wysłać wiadomość do Lunarian, że Ziemianie 

nie są w stanie im pomóc. Łza zakręciła mu się w oku i był trochę zły na praprababkę Zofię, że jej 

eksperymenty zniszczyły to wielkie urządzenie. 

Po wysłaniu wiadomości zahologramował do swojej córki, aby jej o wszystkim opowiedzieć. 

– Tato, to rzeczywiście smutne, że nie jesteśmy w stanie im pomóc – powiedziała Zosia, bo imię 

dostała po swojej praprababci – i pomyśleć, że przez taką małą rzecz wszystko stracone. Szkoda, 

że nie możesz użyć tego naszego przycisku do papieru! Ma przecież też seledynowy kolor! 

– O czym ty mówisz, Zosiu? – spytał profesor.– Jaki seledynowy przycisk do papieru? 

– No, jak to jaki? Ten, który znalazłam w rzeczach po praprababci w jej domu, na strychu. 

– Dziecko! Wysyłaj mi go natychmiast przez teleportopocztę! Praprababcia Zofia musiała 

przez pomyłkę po wybuchu maszyny zabrać tę część ze sobą.  

Za chwilę w urządzeniu przypominającym swoim kształtem kuchenkę mikrofalową pojawił się 

lśniący, seledynowy, owalny przedmiot. 

– To jest to! To jest brakujący element! – krzyczał szczęśliwy profesor i natychmiast 

teleportopocztował go do Genewy. 

Profesor Brown dzięki przesłanej brakującej części uruchomił Wielki Zderzacz Hadronów 

i na podstawie notatek udostępnionych przez Muzeum Nauki Polskiej stworzył cząsteczkę, o którą 

poprosili Lunarianie. Niestety, cząsteczki tej nie dało się przesłać w tradycyjny, teleportacyjny 

sposób. Ktoś ją musiał przewieźć na Lunarię. Profesor Gąbacz poprosił Sandrę, aby to ona 

dostarczyła ją Lunarianom. 

– Tylko pamiętaj – powiedział – leć powoli i uważaj na zużycie paliwa, droga jest bardzo długa 

i nie chcę, aby wystąpiły jakiekolwiek kłopoty. 

Sandra rozpoczęła podróż. Jej mały statek kosmiczny wyglądał jak latająca, srebrna kuleczka, 

szybko oddalająca się od Ziemi. Podróż przebiegała spokojnie i po pewnym czasie Sandra 

zaczęła się nudzić. Postanowiła więc poszaleć trochę i przestawiła tor lotu. Zaczęła kręcić ósemki, 

robiła korkociągi, rozpędzała się do wielkich prędkości, a potem nagle szybko zwalniała. 

Nie posłuchała zaleceń profesora.  

W pewnym momencie na pulpicie statku kosmicznego pojawił się komunikat, że zabraknie jej 

paliwa i nie doleci do wyznaczonego celu. Spróbowała nawiązać kontakt z innymi statkami 

kosmicznymi, które były w pobliżu, ale nikt jej nie odpowiadał. 

– Profesorze, zrobiłam straszną rzecz! – powiedziała do mikrofonu w słuchawkach. – 

Nie posłuchałam pana i zamiast oszczędzać paliwo, poszalałam trochę. Nie mam szans na to, 

aby dolecieć do Lunarii! 
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– Sandro, jesteś bardzo nieodpowiedzialna – grzmiał profesor. – Teraz to my jesteśmy zdani 

na łaskę i pomoc innych i nie wiadomo, co się wydarzy! Taka misja, taka podróż to bardzo 

poważna sprawa. Nie można być nigdy w kosmosie niczego pewnym! Jest tyle niebezpieczeństw, 

niespodziewanych awarii, zderzeń z burzami meteorów, a ty jeszcze dodatkowo zużyłaś paliwo 

dla zabawy! 

Sandra zrozumiała, jak źle i nieodpowiedzialnie postąpiła. Było jej bardzo smutno, że zawiodła 

profesora i Lunarian. Myślała, że to ona będzie tą osobą z Ziemi, która ich uratuje, a teraz sama 

potrzebowała pomocy. Nadal wysyłała komunikaty z prośbą o pomoc, ale nie było na nie 

odpowiedzi. 

Kiedy już straciła nadzieję, że ktoś jej pomoże, na pulpicie pojawił się komunikat: 

„Wyłącz wszystkie silniki i oszczędzaj energię. Wiemy, że chciałaś nam pomóc, transportując 

cząsteczkę z Ziemi. Wyślemy po Ciebie naszą kapsułę ratunkową. Czekaj!” 

Sandra była tak szczęśliwa, że zaczęła płakać. Obiecała sobie, że już nigdy więcej nie będzie się 

zachowywać nieodpowiedzialnie. Niesamowite było to, że to ona miała pomóc Lunarianom, 

a teraz oni pomagają jej. Zanim rozpoczęła podróż, była bardzo pewna siebie, uważała, 

że Ziemianie są najmądrzejszym gatunkiem w całym wszechświecie. Samotna podróż pokazała 

jej, że nie mamy pewności, jak i kiedy dotrzemy do celu, że wszystko może się wydarzyć, 

a przekonanie, że sami damy sobie ze wszystkim radę, nie jest prawdziwe. 

Kapsuła odebrała Sandrę z jej statku kosmicznego. Bezpiecznie wraz z cząsteczką zbliżała się 

do Lunarii. I wtedy znowu bardzo się zdziwiła. Zobaczyła tysiące małych statków kosmicznych, 

które lądowały na tej odległej planecie. To inni mieszkańcy wszechświata przywozili swoje 

cząsteczki. 

Dzięki pomocy tysięcy istot Lunarianie opracowali lek na nieznaną chorobę i ich gatunek 

przetrwał.  

– A ja byłam pewna, że tylko Ziemianie są najmądrzejsi – pomyślała. I wtedy przypomniała sobie 

to, co powiedział jej kiedyś profesor Gąbacz. 

 – Sandro, kiedyś zrozumiesz, że nie można zakładać, że to my, Ziemianie, jesteśmy 

najwspanialszym gatunkiem we wszechświecie. Tak naprawdę jesteśmy jak ziarenko piasku 

na morskiej plaży. Razem z innymi ziarenkami tworzymy brzeg, sami jesteśmy jak mała drobinka, 

która nie ma znaczenia. 

Sandra dopiero teraz zrozumiała, o czym mówił profesor. Wiedziała też, że te słowa zapamięta 

do końca życia. 

Zofia Koślacz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 363 
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O krok za daleko 

– To będzie niesłychane! Nikt nigdy nic takiego nie wymyślił! – ekscytował się Harry. Od wielu lat 

pracował w instytucie biologicznym zwanym „Instytutem Biologii Niesłychanej”. Tajne badanie, 

które tam przeprowadzał wraz ze sztabem innych naukowców, miały na celu stworzenie 

modyfikowanych genetycznie zwierząt. Miały one być jeszcze szybsze, bardziej wydajne 

i piękniejsze niż te, które dotychczas żyły na Ziemi. Od kilku dni Harry wprowadzał ostanie 

poprawki. Specyfik, który planował zaaplikować zwierzętom, był niemal gotowy. Badania trwały 

wiele dni. Dziwne substancje, takie jak wyciąg z jadu wężo-pszczoły, czy nasionka krowo-kwiatu, 

niejednego napawały niepokojem i zwątpieniem w powodzenie misji, jednak Harry nie podzielał 

ich obaw. Nie chciał słuchać o niepewnych wynikach badań i dziwnych reakcjach zachodzących 

podczas eksperymentów. Wizja ogromnej sławy i bogactwa zupełnie odebrała mu rozum. Do tego 

dochodziło jeszcze bardzo wybujałe ego badacza. Pracował teraz całymi dniami, 

nie dopuszczając do siebie nikogo prócz najbardziej zaufanej asystentki Lisy. To właśnie ona 

pewnego wieczoru weszła do jego pracowni i stanowczo oznajmiła:  

– Musimy zmienić składniki preparatu. Te nie są wystarczająco pewne. Widziałeś, co działo się 

z próbkami? Wiele z nich przechodzi przemianę, a tkanki orga… – nie dokończyła, bo Harry 

przerwał jej: 

– Och… proszę cię. To kwestia ciał, na których przeprowadzacie badania. Zmieńcie obiekty 

testów i zobaczycie, że nie ma się czego obawiać – odparł lekceważąco, nie odrywając wzroku 

od stołu roboczego.  

– Nalegam – nie poddawała się Lisa – abyś nie wdrażał w życie swoich produktów. 

– Muszę cię zmartwić – Harry z figlarnym uśmieszkiem odwrócił się. – Jutro na oczach tysięcy 

ludzi wszczepię wielu zwierzętom mój preparat i pokażę zgromadzonym, co potrafią. 

– One nie są twoje. To dzikie istoty, których nie będziesz mógł kontrolować – powiedziała 

ze smutkiem, zatapiając w nim swój wzrok. Poznali się na studiach prawie siedem lat temu. Był 

od niej dużo wyższy, a jego smukła sylwetka, długie, czarne włosy przysłaniające ciemnobrązowe 

oczy kiedyś napawały ją radością. Teraz widok tego człowieka, zmienionego żądzą sławy, 

przerażał ją. Wpatrywała się w niego z żalem, zdając sobie sprawę, że traci kogoś bliskiego. 

Czuła, jak Harry oddala się od niej z każdą sekundą, jak ginie wśród tych przyziemnych dóbr, 

pieniędzy i fałszywej potęgi. Po jej twarzy spłynęła samotna łza. Chcąc to ukryć, czym prędzej 

opuściła pomieszczenie. Harry, pakując swoje rzeczy, by wrócić do domu, nawet nie zauważył, 

jak wyszła. 

*** 
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– Czy szalejące po świecie zmutowane zwierzęta, wyglądem przypominające roboty, będą 

ostatnim, co ujrzy ludzka rasa? – pytał reporter w „The New York City News”. Na każdym kanale 

informacyjnym mówiono tylko o tym. Organizmy, którym Harry zaaplikował preparat, mutowały 

i rozmnażały się w niezwykłym tempie. Co gorsza, mutacja obrała zupełnie inny kierunek niż się 

spodziewano. Z badań, które poczyniono, wynikało, iż tkanki organiczne wszystkich „zakażonych” 

zwierząt zamieniane były na mikroelementy tytanu, co czyniło je niemal nieśmiertelnymi. 

Atakowały każdą żywą istotę, także inne zwierzęta. Różnica polegała na tym, że ludzie ginęli w ich 

paszczach, a zwierzęta mutowały i dołączały do ich gromady. Miasta płonęły, na ulicach pełno 

było porzuconych, zniszczonych samochodów. Wszystko, co ludzie porzucili w desperackiej 

ucieczce, leżało na ziemi. Panował chaos i nikt nie wiedział, jak nad tym zapanować.  

Harry siedział skonsternowany na sofie, oglądając wiadomości, gdy rozległo się pukanie do drzwi. 

Chłopak z niechęcią podniósł się, by otworzyć gościowi. W drzwiach stała młoda kobieta, ubrana 

w wojskowe spodnie i czarną bluzkę z długim rękawem. Długie, kręcone włosy związała w kucyk. 

Jej afrykańska uroda onieśmielała niejednego mężczyznę. Harry’emu chwilę zajęło, by ją 

rozpoznać. Już miał coś powiedzieć, gdy Lisa odezwała się pierwsza:  

– Pakuj się, za piętnaście minut lecimy do Amazonii.  

– Odbiło ci? Nigdzie nie lecę. Nikt nie może mnie zobaczyć po tym, co się stało, a poza tym, 

jak chcesz niby dostać się teraz na lotnisko? W mieście panuje totalny chaos. 

– A kto tu mówił coś o lotnisku? – odparła z figlarnym uśmieszkiem. – Radzę ci się pośpieszyć. 

Za dziesięć minut widzimy się na dachu. Jakieś pytania? Nie? To super – zawołała i znikła 

na klatce schodowej, zostawiając oniemiałego Harry’ego w progu jego mieszkania. 

*** 

Słońce zaczęło chować się za horyzontem, gdy dolecieli na miejsce. Ich helikopter miękko osiadł 

tuż przy niewielkiej drewnianej wiosce. 

– Powiesz mi – zaczął niepewnie Harry – dlaczego jesteśmy akurat… tu? – zakończył, zataczając 

dłonią krąg. 

– Pamiętasz pierwsze zwierzę, które zainfekowałeś? – odpowiedziała pytaniem na pytanie Lisa. 

– Wydaje mi się – zawiesił na chwilę głos – że była to czarna puma, z białym paskiem na oku.  

– Musisz podać jej antidotum. Na szczęście zanim podałeś jej swój preparat, udało mi się 

wszczepić jej chip. Sygnał GPS wskazuje, że znajduje się gdzieś w tych lasach. Musimy ją tylko 

złapać i uleczyć, a wtedy wszystko wróci do normy. Nic trudnego – zakończyła.  

Harry nie odpowiedział nic. Wiedział, że jest odpowiedzialny za cierpienie setek ludzi, ale dopiero 

teraz uderzył go tragizm całej sytuacji.  
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– Znaleźć pumę w Amazonii… – szepnął z niedowierzaniem. – Jak, na Darwina, mam znaleźć 

pumę w Amazonii?! – krzyknął, a z gałęzi najbliższych drzew poderwały się ptaki. 

– Uspokój się, bo ściągniesz nam tu całe stado tych zwierzo-maszyn – syknęła Lisa. Wyśpij się, 

jutro ruszamy. 

*** 

Słońce górowało wysoko nad horyzontem, gdy dwójka ludzi przedzierała się przez dżunglę.  

Harry’ego opuściły resztki pewności siebie, którą miał, gdy tworzył swój rewolucyjny wynalazek. 

Szedł teraz za Lisą w milczeniu, zatopiony w myślach. Naraz dziewczyna raptownie zatrzymała 

się w pół kroku i wskazała ręką zarośla. Harry wytężył wzrok. Coś błysnęło między drzewami. 

–To zwierzo-maszyna – szepnęła prawie niesłyszalnie dziewczyna, wręczając mu jakieś 

urządzenia. – Klikasz tu – tłumaczyła gorączkowo – tu zahaczasz tę linkę, tutaj odblokowujesz 

i tym przyciskiem aktywujesz miotacz prądu. Rozumiesz?  

Odpowiedziało jej skinienie głową. Harry odbezpieczył broń. Stali teraz plecami do siebie, 

nasłuchując. Wtem coś ryknęło tuż obok nich. Harry poczuł, jak metalowy pazur rozrywa mu 

skórę. Zachwiał się i runął na błotniste podłoże lasu. Upadając, zdołał wystrzelić w kierunku 

napastnika, ale chybił. Strumień prądu minął kreaturę o włos. Ogromny, błyszczący tytanem 

jaguar rzucił się na niego. Harry zamarł. Sparaliżował go strach, nie mógł się ruszyć. Był pewien, 

że zginie. Zamknął oczy, lecz ku jego zaskoczeniu chwilę później usłyszał czyjś nerwowy głos.  

– Długo zamierzasz tu leżeć? Nasza puma oddala się szybciej, niż myślałam – w głosie 

dziewczyny nie było już cienia dawnej beztroski. Przerażenie malowało się na jej twarzy. 

W momencie ataku zrozumieli, że to coś, co wyhodowali, jest znacznie silniejsze, niż zakładano. 

Harry usiadł, sycząc z bólu. Z jego rozciętego ramienia strużką ciekła krew zmieszana z błotem.  

– Daj, opatrzę to, bo jeszcze wda się zakażenie – powiedziała Lisa, sięgając po apteczkę. Jej 

wzrok padł na GPS. Zastygła na chwilę, po czym wolno obróciła się do Harry’ego.  

– Już jej tu nie ma. Lecimy do Peru. 

                                                                      *** 

– Wyląduj tam – Lisa wskazała kawałek płaskiej przestrzeni między skałami. Znajdowali się 

w Andach, najdłuższym łańcuchu górskim na Ziemi. 

– Jakim cudem ona przybiegła tu tak szybko? – zapytał słabym głosem Harry, wciąż jeszcze 

osłabiony i oszołomiony po ataku bestii. Dziewczyna zwróciła ku niemu swoje smutne oczy i cicho 

powiedziała:  

– Stworzyłeś monstrum.                                                                   

*** 
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Silny wiatr utrudniał wędrówkę, a skaliste tereny bardzo wyczerpywały naukowców. Zaczęło się 

ściemniać, więc postanowili odpocząć. Podczas gdy Harry rozbijał namiot, Lisa analizowała dane 

z GPS-a.  

– To nie ma sensu – powiedziała, zwracając swą twarz ku Harry’emu. Serce chłopaka zabiło 

mocniej. Blask księżyca sprawił, że siedząca na kamieniu dziewczyna wyglądała jak zjawa. 

Wśród całego tego zamętu wydała mu się taka delikatna i krucha. Nagle cała ludzkość wydała mu 

się krucha niczym porcelanowa filiżanka. Jeden błędny ruch i przedmiot rozbije się i zginie 

na zawsze. Poczucie, że nic nie znaczy i nie ma szans w walce ze zwierzo-maszynami, zalało go 

jak fala tsunami. Resztką silnej woli odrzucił te ponure myśli. 

– Co nie ma sensu? – zapytał i usiadł obok dziewczyny. 

– Zobacz. Przechodzimy dziennie 50 kilometrów, a nasza puma pokonuje ten dystans w 30 minut. 

Normalnie zwierzęta te w sprincie poruszają się mniej więcej 70-80 kilometrów na godzinę, 

ale mogą tak biec tylko przez chwilę, a ona może tak biec w nieskończoność, bo się nie męczy. 

W skrócie: potrzebujemy pułapki. Musimy ją gdzieś zwabić i tam poskromić.  

– Ona jest w całości z metalu, tak? – zapytał, myśląc intensywnie. – Moglibyśmy zatem zwabić ją 

silnym polem magnetycznym. Potrzebujemy dwóch dużych magnesów, kilku reaktorów i flakonika 

plazmy z naszego laboratorium. Z magnesów i reaktorów stworzymy okrąg, a plazma zaburzy 

nam grawitację, co zwiększy zasięg pola magnetycznego. Wiesz, jak działa elektromagnes?  

– Tak, ten plan brzmi rozsądnie. Rano wszystko będzie gotowe – powiedziała, a uśmiech rozjaśnił 

jej twarz. 

*** 

Praca nad skonstruowaniem pola trwała 

wiele godzin. Mimo zmęczenia nie 

zamierzali przestać. Liczyła się każda 

minuta. Wśród hałasu przesuwanych 

przedmiotów i brzęczenia stali nikt nie 

usłyszał cichego pomruku niedźwiedzia, 

który ukradkiem zbliżał się do obozu. Jego 

wielkie, metalowe cielsko rzucało złowrogi 

cień na pracujących i to właśnie 

zaniepokoiło Lisę. Odwróciła się szybko 

tylko po to, by zobaczyć ogromną 

niedźwiedzią łapę tuż nad sobą. Zdążyła 

krzyknąć, nim tona metalu zwaliła się     Rys. Maja Jankowska, 2a 
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jej na głowę, zgniatając jej ciało. Zaalarmowany hałasem Harry również się poderwał, jednak 

widząc kreaturę, stanął jak wryty. Wielkość zwierzęcia przerosła wszelkie jego oczekiwania. 

W akcie desperacji chwycił za miotacz. Strzał powalił monstrum. Chłopak  dopiero zobaczył ciało 

Lisy rozciągnięte na skale, w kałuży krwi. Nie miał odwagi się odezwać. Rozpacz, jaka szarpnęła 

go za serce, zwaliła go z nóg. Nie czuł nic prócz bólu tak strasznego jak ciosy tysięcy metalowych 

niedźwiedzi. 

– To przeze mnie – wyszeptał, powstrzymując krzyk, który cisnął mu się na usta. Wstał. Musiał 

dokończyć misję. Tego chciałaby Lisa. Łzy rozmazywały mu świat, krótki oddech pozbawiał go 

tchu. Zebrał się w sobie. Po chwili wytwarzacz pola był już gotowy. Ampułkę z antidotum 

załadował do miotacza, uruchomił generatory i czekał. Chwilę później dostrzegł kształt, 

który zbliżał się z zawrotną prędkością. Stojąc tak praktycznie bezbronny, zaczynał wątpić w to, 

co robi. Podróże, które odbył w poprzednich dniach, pokazały mu, jak niewiele znaczy na świecie 

i jak niewiele miejsca na nim zajmuje. Kreatura zbliżała się. Teraz mógł już dokładnie dostrzec jej 

smukłe  wyprężone w biegu ciało. Nie było odwrotu. Przyłożył broń do oka. Wstrzymał oddech, 

by uspokoić rozedrgane ciało. Wolno wypuścił powietrze z płuc.  

– 3…2…1… – przeszył go okropny ból. Poczuł chłód metalu. Chwilę później potężna łapa zgniotła 

go jak kartonik po soku.  

– Śmierć – pomyślał. 

*** 

Otworzył oczy. Pokój, w którym się znalazł, był duży. Na środku stała kanapa, a obok niej 

stoliczek. Kunsztowne zdobienia i jedwabna pościel coś mu przypomniały. 

– Jestem u siebie w domu? – szepnął z niedowierzaniem. Gdy oszołomienie ustąpiło, dziwna myśl 

uderzyła mu do głowy. Wydawała się tak nierealistyczna, że w pierwszej chwili posądził swój 

mózg o próbę oszukania go. Po długiej chwili przyjął do wiadomości, że horror, którego był 

świadkiem, był tylko snem. 

*** 

Do gabinetu swojej asystentki wpadł jak piorun. Dziewczyna spojrzała na niego zaskoczona tą 

gwałtownością i przerażeniem w jego oczach.  

– Nie możemy stworzyć tych ultrazwierząt. Nie z tymi preparatami. Są wadliwe i zmieniają tkanki 

w… 

– Tytan – dokończyła Lisa. – To właśnie próbowałam ci powiedzieć. Tkanki zmieniają się w tytan, 

a zwierzęta stają się prawie niezniszczalne.  
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– Miałem sen, stworzyłem te bestie, a one przejęły kontrolę. Próbowaliśmy je powstrzymać. Raz 

udało nam się pokonać jaguara, ale potem dorwał cię niedźwiedź. Był taki wielki.  Rzucił się 

na ciebie i… – Lisa położyła mu palec na ustach.  

– Ciiii…już dobrze. Nic nam nie jest. Ważne, że w porę uniknęliśmy zagłady. Mimo że był to tylko 

sen, pokazał, jak mało człowiek znaczy na świecie, jak bezbronny jest – zakończyła, mocno 

przytulając Harry’ego.  

Katarzyna Dymek, uczennica Szkoły Podstawowej nr 357 

 

Japońska przygoda 

Był rok 2137. Cały świat owładnęła rewolucja technologiczna, która miała przynieść odpowiedzi 

na dotychczas nierozwiązane problemy. Na ścianach domu wyświetlały się napisy informacyjne 

o nowych wynalazkach. Szczególną moją uwagę przykuł wywiad z wynalazcami świecących liści, 

które miały zastąpić najnowszej generacji żarówki LED. Podczas przerwy reklamowej 

poruszyliśmy ważny temat, który dotyczył zupełnie czegoś innego, a mianowicie dokąd 

pojedziemy na wakacje. Od września rozpoczynam naukę w liceum, które jest znane  

z bardzo wysokiego poziomu technologicznego, nowoczesnych pracowni i laboratoriów. Rodzice 

zdecydowali, że tegoroczny urlop spędzimy w kraju, który może pochwalić się najlepszymi 

rozwiązaniami technologicznymi. Każdy z domowników miał swoją propozycję. 

– Uważam, że najlepszymi kierunkami byłyby Stany Zjednoczone lub Japonia. Tam technologia 

rozwija się najszybciej – zaproponował mój starszy brat. 

Bez wahania usiadłam do komputera taty. Stał na marmurowej płycie. Miał wielki  

i cienki jak kartka papieru monitor oraz podświetlaną klawiaturę. Po prawej stronie unosiła się 

szklana półka, na której leżała myszka mieniąca się wszystkimi kolorami tęczy. Na stronie 

„Wymarzony lot”, na której od dawna kupujemy bilety, nie było już lotów do Stanów  

w wybranych przez nas terminach, dlatego też bez dłuższego wahania zarezerwowałam bilety 

lotnicze do Japonii. Byłam bardzo podekscytowana, ponieważ podczas przygotowywania się 

do testów do szkoły przeczytałam o nowym projekcie japońskiej grupy naukowców „Oriental”, 

o którym miałam nadzieję dowiedzieć się więcej podczas podróży.  

– A kto zajmie się naszym kotem Puszkiem i moimi energetycznymi roślinkami? – z kuchni 

wychyliła głowę mama, która szykowała obiad. – Nie myślicie przecież, że zostawimy je same 

na tak długi czas? 

– Spokojnie, mamo – zapewniłam. – Wszystkim się już zajęłam. Opiekę nad rudym pupilkiem 

i roślinkami przejmie moja koleżanka Olga, która już do nas jedzie. Musimy tylko kupić baterie 

do ładowania kwiatów i innych roślin oraz karmę z mikroelementami. 
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W tym momencie rozległ się dzwonek do drzwi. Otworzyłam, a w nich stała wysoka 

czternastolatka z długimi, kręconymi włosami w kolorze blond, brązowymi oczami 

oraz promiennym uśmiechem. Ubrana była w białą bluzę z naszywkami różnych zwierząt, jeansy 

oraz tenisówki w tym samym kolorze. 

– Hej, przepraszam za spóźnienie, ale przed wyjściem musiałam jeszcze pomóc rodzicom  

w domu – powiedziała zdyszana Olga. 

– Nie ma problemu – odpowiedziałam. – W kuchni zostawiłam listę, czego nie możesz podawać 

Puszkowi, co lubi, jakie są jego ulubione zabawki i potrawy, kiedy wypada najbliższa wizyta  

u weterynarza, oraz podpisałam kwiatki, które trzeba regularnie ładować.  

– Nie martw się, na pewno dam radę – zapewniła Olga. 

Następnego dnia spakowaliśmy się i pojechaliśmy na lotnisko. Przyjechaliśmy dwie godziny 

przed odlotem i mogliśmy jeszcze odwiedzić małe sklepy z gadżetami elektronicznymi. Wkrótce 

jednak wezwano nas do odprawy. To była długa podróż, ale urozmaicona, bo cały czas graliśmy 

w wirtualną piłkę plażową, a następnie w latające małpki. Po przybyciu do Kraju Kwitnącej Wiśni 

zamówiliśmy pilotem spodek, który po wpisaniu adresu zawiózł nas do hotelu. Znajdował się on 

w centrum Tokio, w przezroczystym, bardzo wysokim budynku. Po drodze mijaliśmy wiele 

latających samochodów najróżniejszych marek i modeli, sięgających nieba budynków 

oraz widoków zapierających dech w piersiach.  

W recepcji hotelu przywitał nas młody, miły recepcjonista, który wręczył nam chipy otwierające 

nasze pokoje. Znajdowały się one na 37. piętrze, więc używając jetpacków, podlecieliśmy do nich. 

Ich wnętrza nie przypominały normalnych pokoi, całe były naszpikowane technologią. Światło 

w zależności od oświetlenia z zewnątrz dostosowywało swoją moc, a łóżka za pomocą 

specjalnych pilotów można było kontrolować i dostosowywać do naszych potrzeb. Na ścianach 

znajdowały się ogromne monitory wraz z systemem dźwiękowym, dzięki którym podczas 

oglądania różnych filmów mieliśmy wrażenie, że sami jesteśmy głównymi bohaterami tych historii. 

Po zameldowaniu się i zjedzeniu posiłku wyszliśmy zwiedzić miasto. Mój brat, który jest 

pasjonatem geografii i historii, w bardzo ciekawy sposób przedstawił nam genezę i proces 

powstawania wszystkiego, co mijaliśmy. Najbardziej zaciekawiło mnie, gdy zaczął opowiadać 

o projekcie „Toaletowa koza”, o którym wcześniej czytałam. 

– Grupa japońskich naukowców pracujących w firmie „Oriental” – zaczął – opracowała pomysłową 

i innowacyjną metodę recyklingu gór makulatury, bezużytecznych papierów powstających 

praktycznie w każdym miejscu na świecie, mimo wszechobecnych komputerów, które miały 

całkowicie wyprzeć papier z pracy biurowej. Za pomocą maszyny nazywanej „White Goat” tony 

papieru zamieniają się we wstęgi papieru toaletowego. Urządzenie ma wysokość dwóch metrów. 
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Jeden egzemplarz kosztuje około 100 tysięcy dolarów. Moim zdaniem, cena ta będzie jednak 

malała, gdy biznesmeni zobaczą w tym dochodowy interes i sfinansują masową produkcję. Świat 

odczuje wtedy dosłownie wielką ulgę – zakończył, widząc zaciekawienie malujące się na naszych 

twarzach. Ależ mu zazdrościłam wiedzy. Najbardziej jednak podziwiałam Japończyków za ich 

kreatywność i wrażliwość na potrzeby środowiska. Chodząc ulicami tego wielkiego miasta, czułam 

się taka mała i niewidoczna. 

Dwutygodniowy pobyt upłynął nam szybko. Poznaliśmy kulturę i kuchnię japońską 

oraz zaprzyjaźniliśmy się z wieloma fantastycznymi ludźmi, z którymi mam nadzieję,  

że będziemy utrzymywali kontakt dzięki bardzo dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej. Ostatni 

dzień poświęciliśmy na pakowanie i przygotowywanie się do powrotu. Nie obyło się 

bez połączenia wideo z Olgą, która już bardzo za nami tęskniła i nie mogła się doczekać naszego 

powrotu. Podczas rozmowy dowiedziałam się, że Puszek, bawiąc się moim pluszakiem, oderwał 

mu ogon. Wcale się tym nie zmartwiłam, bo zwiedzając japońskie muzeum, dowiedziałam się, 

jak w technologii 3D można wydrukować brakujący element. Będąc już w samolocie, 

powiedziałam do brata: 

 – Dzięki naszej podróży zrozumiałam, jaki świat jest ogromny i różny w każdej swojej części, 

jak wiele dzieje się w tym samym czasie bez naszej wiedzy i świadomości. W każdym miejscu 

globu są zapewne ludzie, którzy mają rewelacyjne pomysły i mogą zmieniać nasze otoczenie. 

– Wiesz, jak to powiedział kiedyś Gustaw Flaubert: „Podróżowanie uczy skromności. Widzisz, 

jak mało miejsca zajmujesz na świecie.” 

Z tą myślą zasnęłam. Obudziłam się w momencie lądowania. Przez następne dni opowiadałam 

Oldze o wszystkim, co zobaczyłam w Japonii. Obie stwierdziłyśmy, że liceum będzie ciekawym 

doświadczeniem na naszej drodze do osiągania sukcesów. Pójście do nowej szkoły już nie 

stanowiło dla mnie żadnej trudności! 

Julia Stawczyk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 363 

 

Nigdy więcej wojny 

– „Podróżowanie uczy skromności. Widzisz, jak niewiele miejsca zajmujesz w świecie ”. Piszemy – 

krzyczy pani Agata. – Raz, dwa.  

–Eee…, co za bzdura. Jak można zajmować niewiele miejsca na świecie? – pytam. – Przecież to 

niedorzeczne.  

– Nie jęczymy, tylko piszemy! Raz, dwa. – powtarza pani.  

*Brrrrymmmm!* *Bzzzzzzzzz!*  
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– Dobrze, dzieci. Zadzwonił dzwonek, widzimy się jutro – mówi nauczycielka. – I nic nie zadaję! – 

dodaje z uśmiechem.  

– No, jeszcze czego. Pracy domowej nie powinno w ogóle być! – mówię pod nosem.  

Na szczęście była to już ostatnia lekcja. Czas do domu. Wychodzę powoli, wszyscy rzucają się 

do drzwi wyjściowych. Makabra! Czekam. No w końcu. Wychodzę, słońce ogrzewa mi twarz. Ach! 

Co za przyjemność! Dziś jest 23 lutego, niby zima, jednak słońce daje nadzieję na szybkie 

przyjście wiosny. Kijów w drugim miesiącu roku jest przepiękny, śnieg jak puch skrzypi 

pod nogami, słońce odbija się od białego puchu. Coś niesamowitego! Wchodzę do domu.  

– Cześć! – krzyczę.  

– Cześć, kochanie! – krzyczy mama z kuchni.  

– Hej, Sofii! – mówi tata. – Co tam w szkole?  

– Nic! – odpowiadam. Idę do swojego pokoju.  

– Może trochę milej, co? – pyta tata, idąc do mnie.  

– Tato, daj mi spokój! – mówię. „Jak on mnie denerwuje” – myślę.  

– Tyko się zapytałem, a ty już jesteś zła – mówi ojciec.  

– Bo mnie denerwujesz! – krzyknęłam.  

– Już, już, spokój! Koniec kłótni! – mówi mama. – Zapraszam na obiad.  

– Tylko się przebiorę – odpowiadam niechętnie. Wyciągam ubrania z szafy. Podchodzę do lustra. 

Widzę 14-letnią brunetkę o dużych, brązowych oczach. „Ach…” – wzdycham i idę na obiad. 

Wszyscy siedzieli już przy stole i pałaszowali krokiety. Siadam i jem.  

– Jak tam w pracy, kochanie? – zapytała mama tatę.  

– Ech…. Ciężko. Dużo ćwiczymy w związku z rozmieszczeniem wojsk rosyjskich przy granicy. 

Martwię się – westchnął tata.  

– Spokojnie, przecież nas nie zaatakują, chyba nikt nie chce wojny w XXI wieku – mówi czule 

mama.  

– Dziękuję. – Wstaję i wkładam talerz do zmywarki. Idę do swojego pokoju. Zerkam na telefon. – 

Ooo – patrzę na ekran. Jedno nieodebrane połączenie. Wciskam numer i dzwonię.  

– Halo? – odzywa się znajomy głos.  

– Dzwoniono do mnie spod tego numeru – odpowiadam.  

– Ach, tak. To ja, Sofii, Max – odpowiada chłopak.  

„A, no tak, to ty siedzisz w drugiej ławce. Kujon” – myślę.  

– Skąd masz mój numer? – pytam zaskoczona.  

– Yulia mi dała. Chciałem się tylko zapytać… co tam u ciebie? – zapytał Max niepewnie.  
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– Nic. W ogóle co ci do tego? – pytam zirytowana.  

– Tylko tak się pytam – odpowiada chłopak.  

– To jak tak, to pa – rozłączam się. Ech… Popołudnie mija szybko, odrabiam lekcje, idę się umyć 

i spać. Przed położeniem się sprawdzam, czy mam projekt na jutro na fizykę. Dobrze, że ten dzień 

już się skończył. Kładę się do łóżka i zasypiam…  

*Ijaaaaaa!* *Bryyyyym!* *Ijaaaaaaaaa!*  

Aaa, budzę się zaskoczona. Co tak wyje? Nagle mama przybiega do pokoju.  

– Córciu, szybko! Musimy uciekać! – krzyczy desperacko.  

– Ale, ale…, dlaczego? – pytam zaskoczona.  

– Rosyjskie samoloty nadlatują!!! – mówi zdenerwowana mama. Wyjmuje w popłochu bluzę 

z szafy, wkłada ją na mnie i bierze mnie za rękę. – Chodź! – krzyczy. Podaję jej rękę i biegniemy 

do salonu. W przedpokoju czeka tata.  

– Vlad… Gdzie ty idziesz? – pyta zaskoczona mama.  

– Dzwonił dowódca… Każą mi stawić się natychmiast w jednostce – mówi zasmucony tata 

ze łzami w oczach.  

– Nie… nie… musimy uciekać. Nie możesz nas zostawić – mówi zrozpaczona mama.  

– Uciekajcie do piwnicy, siedźcie tam, póki ktoś po was nie przyjdzie – mówi czule, ale stanowczo 

tata. – Nie bójcie się. Wszystko będzie dobrze! – próbuje powiedzieć z przekonaniem w głosie. – 

Chodźcie – wyciąga do nas ręce. Przytulamy się. Płaczę. Płaczę jak małe dziecko. Choć nie wiem 

dlaczego. Potem wszystko pamiętam jak przez mgłę. Mamę mówiącą, że wszystko będzie dobrze, 

że tata wróci. Mnie pytającą, co się w ogóle dzieje i która jest godzina. Odpowiadającą mamę, 

że dziś jest 24 lutego, 4:30, i że Rosjanie zaatakowali. Pamiętam, jak schodziliśmy do piwnicy. 

Widziałam tam dużo ludzi, płaczące matki z dziećmi. Mama powiedziała, żebym się zdrzemnęła, 

a ona pójdzie się czegoś dowiedzieć. Spałam cztery godziny.  

– Sofii, budzimy się – powiedziała czule mama.  

– Yyy… . – przeciągnęłam się. – Wiesz, mamo, miałam taki straszny sen, że napadnięto nasz kraj.  

– To nie był sen, kochanie – głaszcze mnie po głowie mama. –Tak się naprawdę stało. – Zatkało 

mnie. Dopiero teraz spostrzegłam się, że nie jestem w swoim pokoju. – Chodź, pójdziemy na górę. 

– pociągnęła mnie mama.  

Idę. Widzę ludzi stojących w drzwiach swoich mieszkań. Coś krzyczą, płaczą. Wchodzimy 

na drugie piętro. Mama otwiera drzwi. Ufff! Mieszkanie na szczęście całe. Wchodzę do salonu. 

Zerkam przez okno. A tam już nie było tak jak dawniej. Budynek obok nas był doszczętnie 

zniszczony. Wszędzie leżały zgliszcza, ogień, ruiny.  

– Mamo! Mamo! Patrz! – krzyczę.  
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– Tak, córciu? – przychodzi mama. – Ojejku! – krzyknęła zduszonym głosem.  

– A co z tatą? – pytam. – Gdzie on jest?  

– Nie wiem, córciu. Wezwali go nad ranem i teraz nie mam z nim kontaktu – odpowiedziała 

ze smutkiem.  

Łzy napłynęły mi do oczu. Tata… tatuś… tatulek… Przytuliłam się do mamy.  

– Wszystko będzie dobrze… zobaczysz… . – głaszcze mnie czule mama.  

Potem znowu zawyły syreny i musiałyśmy udać się do schronu, lecz teraz już spakowane. Tyle 

o ile, czyli ciepła bluza, kurtka, dwie pary skarpetek, woda, suchary, telefon i trochę pieniędzy. 

I tak cały dzień minął. Nazajutrz mama powiedziała mi, że załatwiła bus, którym wyjedziemy 

z kraju. Teraz w Kijowie jest niebezpiecznie. To mnie dobiło. Było to już za dużo dla mnie, całą 

noc płakałam i nie mogłam zmrużyć oka. Słyszałam jadące czołgi, strzały, wybuchy. Wyjechać 

miałyśmy o 14:30. Popędziłyśmy jeszcze na górę po najpotrzebniejsze rzeczy, spakowałyśmy to 

jako tako. Wyszłyśmy z bloku. Tu dopiero był szok. Przez okno nie było tego wszystkiego tak 

dobrze widać. Jednym słowem tragedia! Mama pociągnęła mnie za rękę. Szłyśmy, trzymając się 

za dłonie w milczeniu. Po około 20 minutach drogi dojrzałam duży, zielony bus. A przed nim długą 

kolejkę. W końcu po kolejnych 20 minutach udało nam się wsiąść i zająć miejsca. Siedziałam 

obok okna. Kierowca krzyknął, że jedziemy, i wyruszyłyśmy w drogę.  

– Mamo, tak w ogóle to gdzie my jedziemy? – zapytałam.  

– Nie udało mi się znaleźć autobusu wprost do Polski, więc dla bezpieczeństwa będziemy jechać 

okrężną drogą – odpowiada mama.  

– Aha… To czeka nas długa podróż – westchnęłam.  

I tak zostawiałam mój dom, moich przyjaciół, moje miasto, mój kraj… wszystko przez wojnę. 

Po kilku godzinach jazdy mieliśmy postój. Wyszłam rozprostować nogi. Mama poszła kupić nam 

coś do jedzenia. Widzę, że jakiś chłopak się do mnie zbliża. „Ach, to ten Max” – myślę.  

– Hej, Sofii – mówi do mnie.  

– Cześć – odpowiadam ozięble.  

– Masakra, co? Ale na szczęście jedziemy razem! – powiedział wesoło chłopak.  

– Super – odpowiedziałam z ironią w głosie.  

Przyszła mama, dała mi kanapkę i weszłyśmy do busa. Czas w drogę. Od taty nadal nie było 

żadnych informacji. Mama nerwowo co dziesięć minut sprawdzała telefon. I tak jechaliśmy, 

zatrzymywaliśmy się i znowu jechaliśmy. Podróż trwała dwa dni. Dwa dni pełne niepokoju, 

strachu, płaczu, pocieszania się… i denerwującego Maxa. Przez ostatnie dni widziałam dużo. 

Ludzi zabłąkanych, którzy stracili rodziny. Małe dzieci, starsze osoby, zmartwione, co będzie dalej 

i co mają zrobić. Co wziąć ze sobą, co zostawić. Ten widok był przytłaczający. W końcu 
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dojechaliśmy do ostatniego przystanku przed przekroczeniem granicy. I tu stała się straszna 

rzecz, nagle złapał nas oddział rosyjski. Kazał nam wszystkim wyjść. Podzielono nas na grupy 

składające się z dzieci i z dorosłych. Kazali mojej mamie gdzieś iść z innymi rodzicami. A nas, 

dzieci, zostawiono i kazano iść do najbliższego sklepu i czekać. Max mnie dogonił.  

– Cześć – mówi.  

– Hej – odpowiadam. Zapada milczenie. Idziemy. Deszcz zaczyna kapać nam na głowy. 

Doszliśmy po około trzydziestu minutach marszu. Jeden z żołnierzy otworzył nam drzwi 

i weszliśmy. Usiedliśmy przy ladzie. Łzy napłynęły mi do oczu.  

– Ej, Sofii… Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz – powiedział czule Max.  

– Phlip, phlip… Max… przepraszam cię… nie chciałam. Ja nie chciałam… 

– Oj, już… wszystko będzie dobrze – powiedział, objąwszy mnie ramieniem. Potem zaczął mi 

opowiadać, jak to się zgubił w lesie i też myślał, że to już koniec, ale rodzice go odnaleźli. Dopiero 

teraz zobaczyłam w nim sympatycznego chłopaka. 

– Dziękuję, Max…, przepraszam, że byłam dla ciebie niemiła – powiedziałam.  

– Nic nie szkodzi – odpowiedział z uśmiechem.  

– W ogóle żałuję, że byłam niedobra dla innych… dla taty… – westchnęłam. – Chciałabym to 

wszystko jakoś wynagrodzić. Siedzieliśmy teraz w milczeniu i czekaliśmy co dalej. – Jednak pani 

od ukraińskiego miała rację… – powiedziałam.  

– W czym ? – zapytał Max.  

– Tyle się już wydarzyło… przemierzyłam cały kraj… widziałam ludzi cierpiących, samotnych… 

i doszłam do wniosku, że ja to faktycznie mało miejsca zajmuję na świecie i że nie jestem pępkiem 

świata… – powiedziałam ze smutkiem.  

W tej samej chwili nagle coś zabłysło w pomieszczeniu o nazwie „Składzik”.  

– Co to było? – zapytałam zdziwiona.  

– Nie wiem… Chodź, zobaczymy – odpowiedział Max.  

Wstaliśmy i podeszliśmy do składziku. Reszta dzieciaków siedziała w drugiej części sklepu, 

więc najwyraźniej nie zauważyli światła wydobywającego się stamtąd.  

– Dobra, na raz, dwa wchodzimy – mówię. Max skinął głową. Raz, dwa. Otwieram drzwi, a tam 

stoją jacyś ludzie. – Eee… kim oni są? – pytam się Maxa.  

– O rany!!! No nie mów, że nie znasz. Przecież to Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein, Nikola 

Tesla i jakiś brodaty starzec.  

– Witajcie, moi drodzy – odezwał się najpierw siwy brodacz. – Przybywamy z przeszłości, 

aby nadać ważny komunikat i zarazem wam pomóc.  



 DODATEK SPECJALNY – „PO SŁONECZNEJ STRONIE” 

 

– Tak jak zauważył twój kolega, droga Sofio, jestem Albert Einstein, słynny niemiecki fizyk. A ta 

pani za mną to słynna chemiczka Maria Skłodowska-Curie, a pan obok mnie to Nikola Tesla, 

inżynier. A ten staruszek nas tu zaciągnął – wskazał ręką na brodacza.  

– Eee… Skąd znacie moje imię i po co tu przybyliście? – zapytałam zszokowana.  

– Otóż, moja droga panienko – odezwała się kobieta stojąca obok Alberta – imię twe znamy 

z legendy o dziewczynie o imieniu Sofii, która ma uratować naród słowiański, zwany Rusinami, 

dlatego tu przybyliśmy, aby ci pomóc.  

– Ale jak ja mam uratować świat?! Przecież ja mam tylko 14 lat!  

– Spokojnie, pomożemy ci. Nie na marne jesteśmy zapisani na kartkach historii jako najmądrzejsi 

ludzie – odpowiedział Nikola Tesla.  

– No nie wiem… nie czuję się na siłach – odpowiedziałam.  

– Sofii, dasz radę. Wierzę w ciebie! – powiedział Max.  

– O właśnie, słuchaj się swojego kolegi. Czy podejmujesz się tak ważnego zadania? – zapytał 

starzec.  

Popatrzyłam na Maxa, potem na wszystkich tu zgromadzonych.  

– Dobrze, wchodzę w to – odpowiedziałam stanowczo.  

– To świetna wiadomość – ucieszyli się wszyscy. I wzięliśmy się do pracy.  

Po trzech godzinach wszystko było już gotowe. Nikola Tesla zbudował szkielet konia 

ze skrzydłami, Maria Skłodowska-Curie wytworzyła pierwiastki, z których powstał magiczny portal, 

Albert Einstein obliczył, z jaką szybkością będzie wiał wiatr i pomógł Nikoli w budowaniu.  

– Dobrze, wszystko gotowe – odpowiedział Einstein.  

– Brakuje jedynie małej szczypty magii – odpowiedział starzec. Zamachał różdżką i koń ożył.  

– Wow!! – powiedziałam jednocześnie z Maxem.  

– Pamiętaj, musisz tylko uwierzyć, że dasz radę – powiedział mędrzec. – Nasze zadanie w tym 

miejscu się kończy. A rozwiązanie musisz znaleźć w głębi swojego serca.  

– Żegnajcie – pomachałam im na pożegnanie. Podeszłam do konia. – Mhmm… nazwę cię 

Maximus. – Koń wydał z siebie wesoły dźwięk. Wskoczyłam na jego grzbiet. – Max, lecisz? – 

zapytałam.  

Max stał jak zaczarowany. Skinął tylko głową i wdrapał się na grzbiet.  

– Masz jakiś plan? – zapytał.  

– Nie, ale zaraz coś się wymyśli. Ihaaa! – powiedziałam, Maximus uniósł się nad ziemią i wefrunął 

do portalu. Poczułam świeże powietrze na buzi, otworzyłam oczy, a pod nami widziałam miasto. 

Strasznie wysoko! Powiedziałam Maximusowi, żeby kierował się w stronę miasta. Krążyliśmy 
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nad budynkami, drzewami. Wszędzie tylko ogień, ruiny, ludzkie ciała…. „Ojejku” – pomyślałam. 

Nagle coś przyszło mi do głowy. – Wiem, co zrobić! – powiedziałam radośnie.  

– Co? – zapytał Max.  

– Zobaczysz – powiedziałam tajemniczo. – Maximus, musimy odstawić Maxa na dół. Pofrunęliśmy 

na dół. – Dobrze, lecę – powiedziałam, gdy Max zszedł z konia. – Czekaj tu – rzuciłam.  

Max złapał mnie za rękę.  

– Tylko uważaj na siebie – powiedział.  

Skinęłam głową i uniosłam się w powietrze.  

– Dobrze, Maximusku, ja muszę zrobić swoje – poklepałam konia po grzbiecie. Podniosłam się 

ostrożnie i stanęłam na grzbiecie. „Uda się. Wierzę, że się uda” – pomyślałam.  

Zamknęłam oczy. Przyłożyłam ręce do serca i zrobiłam krok do przodu. Unosiłam się! „Chciał 

mieć u nóg cały świat, ale ja mu na to nie pozwolę”. Otworzyłam oczy, z moich gałek wydobywała 

się biała smuga. Wszędzie latały białe kryształki. „Ale ja mu na to nie pozwolę!’’ – krzyknęłam 

i machnęłam rękami.  

*Buch!* *Pffff!*  

Wielki, biały okrąg mgły z kryształkami poleciał nad całą Ukrainą. Coś niesamowitego! Budynki 

zaczęły same się odbudowywać. Znikały gruzy, martwi ludzie budzili się z żelaznego snu. Słońce 

wyszło zza chmur. Wojska nieprzyjaciela zniknęły, a na dole zaczęła rosnąć trawa i piękne kwiaty. 

Sprawcę tego całego cierpienia wiatr przyniósł na ulicę. Nagle wokół niego pojawiły się czarne 

cienie, które wciągnęły go pod ziemię. Zlecieliśmy na dół.  

– Sofii! Sofii! Udało ci się! – krzyknął szczęśliwy Max.  

– Wiem ! – odpowiedziałam radośnie. 

– Wyglądało to spektakularnie – Max, aż skakał z radości.  

– Wracajmy do domu – zaproponowałam.  

– Jasne – uśmiechnął się chłopak.  

Wznieśliśmy się w powietrze. Szybowaliśmy między chmurami. Wiatr lekko wiał. Ach! 

Co za błogość! Wylądowaliśmy na tyłach mojego bloku. Okolica wyglądała tak samo jak przed tym 

kataklizmem.  

– Max, dziękuję. Nie wiem, jak ci się odwdzięczę – powiedziałam.  

– Nie musisz. Jedynie chcę, abyśmy zostali przyjaciółmi – powiedział chłopak.  

– Och, Max – przytuliłam go. – Idź do domu.  

– Widzimy się jutro – powiedział z uśmiechem.  
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– Oczywiście, przyjacielu! – odpowiedziałam wzruszona. Odwróciłam się do Maximusa. – I co, 

koniku? Tu się żegnamy. Wypuszczam cię na wolność – objęłam go. Wierzchowiec radośnie 

zarżał. – Uważaj na siebie.  

Maximus potrząsnął skrzydłami i odleciał. Wytarłam łzę z policzka i pobiegłam do domu. 

Wstukałam kod do klatki i pobiegłam na drugie piętro. Stanęłam przed drzwiami. Westchnęłam. 

„Proszę, niech oni tam będą” – pomyślałam. Nacisnęłam klamkę, weszłam.  

– Cześć, kochanie! – krzyknęła mama z kuchni.  

– Hej, Sofii! – wychylił się tata.  

Kamień spadł mi z serca.  

– Mamo… tato… . – weszłam do kuchni.  

– Co tam kochanie? – zapytała mama.  

Łzy napłynęły mi do oczu.  

– Kocham was! – rzuciłam się w ramiona rodziców.  

– Oj, córciu, my ciebie też kochamy – powiedział tata. –Nawet nie wiesz, ile na to czekałem. 

Uśmiechnęłam się. Dzięki tym wydarzeniom zrozumiałam, jak ważne są małe rzeczy. 

Bezinteresowny uśmiech, świecące słońce czy śpiew ptaków. Zaczęłam być miła i doceniać 

innych ludzi.  

Następnego dnia w szkole rozmawialiśmy o podróżach.  

– No, dzieci. Teraz napiszemy notatkę. „Podróżowanie uczy skro…” – powiedziała pani Agata.  

– …mności. Widzisz, jak niewiele miejsca zajmujesz w świecie” – dokończyłam.  

– No, no… proszę, widzę, że ktoś tu zna twórczość Gustawa Flauberta – powiedziała z uznaniem 

nauczycielka.  

Uśmiechnęłam się i spojrzałam na Maxa. Odwzajemnił uśmiech. „Podróżowanie uczy skromności. 

Widzisz, jak niewiele miejsca zajmujesz w świecie”. 

Aleksandra Rycaj, uczennica Szkoły Podstawowej nr 150 

 

W łapach czarnej dziury 

Alan obudził się nagle i zobaczył, że była już 10.00. 

– To wielki dzień –  pomyślał. 

Bo był to rzeczywiście wielki dzień. W tym dniu Alan miał wyruszyć w swoją pierwszą podróż 

kosmiczną. Jego ojciec załatwił mu, że w przyszłości zostanie on generałem ALFY, 

czyli ogromnego kosmicznego statku wojennego. Chłopak bardzo się tym ekscytował, gdyż słyszał 

od ojca, co ten statek potrafi. Mógł on stawać się niewidzialny nawet dla radarów, mógł strzelać 
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potężnymi działami laserowymi mogącymi zniszczyć nawet potężne pancerze, nie mówiąc już 

o najnowszych silnikach, dzięki którym statek mógł wykonywać skoki międzygwiezdne. Dzisiaj 

miał być tylko lot sprawdzający, mający mu pokazać, jak wygląda taka podróż. Razem 

z jedenastoma innymi ludźmi z załogi i kapitanem mieli polecieć na pewną nowo odkrytą planetę 

w układzie BC126, ponieważ ma ona grawitację i atmosferę podobną do ziemskiej. Jeśli misja się 

uda, ta planeta ma być zasiedlona przez specjalną grupę kolonizacyjną. Przynajmniej tak mówił 

tata chłopca. Ojciec Alana był bardzo bogaty. Jeśli chodzi o jego cechy, był wyniosły i pewny 

siebie, lubił się wywyższać. Te cechy odziedziczył po nim Alan.  

– Witaj, Alanie – nagle czyjś głos rozszedł się po pokoju. – Mam nadzieję, że się wyspałeś? 

– Tak, Adam, zaparz mi herbatę. 

Adam to imię wybrane przez Alana, ponieważ pasowało do imienia chłopca. Adam był androidem. 

Sztuczną inteligencją, która pomagała mu w codziennych sprawach. 

– Mam dzisiaj mój pierwszy lot. 

– To cudownie –  usłyszał. – Herbata się podgrzewa. 

– Szkoda, że nie możesz tam lecieć ze mną... 

– Och! Świat jest pełen niebezpieczeństw i ryzyka. Dziękuję, to nie dla mnie – rzekł Adam, 

podając mu filiżankę. 

– Jak wolisz. 

Chłopak podszedł do terrarium swojej roślinki. Był to nowo stworzony gatunek, który 

w odpowiednich warunkach zawsze ma piękne kwiaty. Wiedział tylko tyle, że ma w sobie trochę 

z tulipana. Lubił na nią patrzeć. Była dla niego bardziej ludzka niż Adam.  

Po godzinie chłopak znajdował się już 

na stacji lotniczej. W tej podróży 

będzie tylko obserwatorem, jednak 

wśród hierarchii społecznej czuł się 

właściwie najważniejszą osobą 

na statku, ponieważ nikt z załogi, 

nawet kapitan, nie był tak bardzo 

bogaty. Alan lubił się wywyższać 

nad ludźmi, ponieważ rzadko spotykał 

kogoś ważniejszego od siebie. 

Najpierw zdziwiło Alana to, że nie  

Rys. Tomasz Ciesielski, 2a   trzeba było zapinać pasów 
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bezpieczeństwa. Jeden z załogantów, kobieta w blond włosach o imieniu Weronika, wytłumaczyła 

mu, że ALFA posiada system niwelowania wstrząsów. Silniki statku włączyły się. Statek 

do napędu używał niebieskiej energii wynalezionej przez ludzi w czasach ogromnego rozwoju 

technicznego. Dach ogromnego budynku, w którym był przetrzymywany, otworzył się i statek 

wyleciał. Kiedy byli kilka kilometrów nad Ziemią, włączył się jeden z głównych silników i polecieli 

z ogromną szybkością w górę. Alan dookoła zaczął już widzieć kosmos. Nagle cztery boczne 

silniki się wyłączyły. Statek stracił przyspieszenie. Alan zaczął się już martwić, że coś się popsuło, 

ale gruby mężczyzna z załogi o czarnych włosach uspokoił go: 

– Nie martw się, młody człowieku. To manewr – uspokoił. – Zaraz wykonamy skok.  

Statek przekręcił się dookoła i nakierował na cel. Najpierw skanery musiały zobaczyć, 

czy na drodze nie ma żadnej planety lub gwiazdy. Mieli skręcić, kiedy napotkają na czarną dziurę 

o imieniu pewnego słynnego naukowca, którego jednak Alan nie pamiętał. Musieli oblecieć ją 

dalekim łukiem. 

– No dobrze – powiedział kapitan. – Zaczynamy. Włączyć silniki skoczne!  

Załoga włączyła potężny napęd ALFY. Było to dziwne uczucie, którego chłopak jeszcze nigdy 

nie czuł. Okna zamknęły się od zewnątrz metalem, więc nie było nic widać. Nawet na takim statku 

podczas wykonywania skoku było trochę turbulencji, więc Alan zdecydował się usiąść. Na wielkim 

ekranie w dowodzeniu statku pokazywała się droga, jaką pokonywali. W końcu metalowa pokrywa 

na okna się otworzyła. Przed nimi była czarna dziura. Kiedy Alan ją zobaczył... zdębiał. 

Nie spodziewał się, że będzie tak przeogromna. Gwiazdy są większe od planet, a ona była o wiele 

większa od gwiazd. Na szczęście byli od niej bardzo daleko, a i tak nie było widać jej końca. 

Zaczęła ich przyciągać. Alan przestał myśleć o tym, co się działo. Jej otchłań go zaczarowała. 

Wyobrażał sobie rozmiar człowieka w porównaniu z tym czymś. 

– Przyszedł czas na najważniejszy manewr w tej wyprawie – usłyszała od dowódcy załoga. – 

Uruchomić silniki boczne, pełna moc! 

To, co mówił, wykonywano w kilka sekund, gdyż załoga była bardzo zdyscyplinowana.  

– Wykonamy kilka skoków wokół przeszkody. Przygotować się. 

Przy trzecim skoku nagle po całym statku rozległ się alarm. Skanery wykryły zagrożenie. 

– Obiekt z metalu.  

Kapitan przerwał manewr i zdenerwowany wydawał inne rozkazy. Załoga zajęła pozycję. Potem 

słychać było wybuchy i różne inne niepokojące dźwięki. Na Alana już nikt nie patrzył i nie zwracał 

uwagi. Z rozkazów kapitana i rozmów załogi wywnioskował, że ktoś ich atakuje. Byli to gwiezdni 

piraci, o których słyszał, że napadali na podróżnych. Atakowała ich grupa trzech statków. 
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Uzbrojone były w działa jonowe, unieszkodliwiające każde urządzenie. Zaczęły ostrzeliwać ALFĘ. 

Włączyły się systemy obronne, które jednak nie mogły działać w nieskończoność. 

– Próbują przebić nasze tarcze. Trzeba ich zniszczyć, zanim im się uda. Przygotować działa 

laserowe! – krzyczał kapitan. 

„Jeżeli na chwilę wyłączymy tarczę, może i uda nam się zniszczyć jeden czy dwa statki, 

ale pozostałe mogą nas uszkodzić” – myślał kapitan. – „A gdybyśmy w ogóle nie musieli do nich 

strzelać? Mamy przecież blisko czarną dziurę... Tak, to dobry plan”. 

– Nakierować statek na czarną dziurę. Nie w jej środek, ale bardziej w stronę naszego celu. Teraz 

włączyć maskowanie kosmiczne. 

Niebawem stali się niewidzialni. Statki przeciwnika zobaczyły jednak, w którą stronę lecieli. 

Poleciały w tę samą stronę, włączając silniki na dużą moc, aby ich dogonić. Zaczęły ich także 

ostrzeliwać. Gdy ALFA przyspieszyła, one przyspieszyły jeszcze bardziej, zaczynając już mieć 

ogromną prędkość. Zgubili jednak swój cel, ponieważ ALFA dokonała zwrotu w kierunku 

odwrotnym, zwiększając moc silników, i nawet radary nie mogły ich znaleźć. Wtedy już nawet 

kosmiczni piraci zauważyli, że zaczęła ich przyciągać czarna dziura, do której rozpędzeni coraz 

bardziej się zbliżali. I może mogliby uciec, gdyby włączyli maksymalną moc silników, ale teraz 

ALFA była już gotowa. Wyłączyła tarczę i strzeliła laserami w napęd każdego z trzech statków. 

Tymczasem oni zaczęli panikować. Byli już coraz bliżej... wpadli w czarną dziurę. 

Cała załoga krzyczała z radości. Alan oglądał walkę kosmiczną przez liczne kamery na zewnątrz 

statku. Zobaczył (co nie było w planie), co potrafi statek, którego kiedyś będzie kapitanem. 

Pomyślał też sobie, jaka trudna jest jego rola. To, o czym wcześniej myślał jako o luksusie, teraz 

było dla niego obowiązkiem.  

To, co działo się dalej, nie było już ważne. Zrobili skok i wylądowali na planecie, która była ich 

celem. Okazało się, że planeta jest bardzo dobra do skolonizowania i wydawało się, że wszystko 

poszło zgodnie z planem, ale nie było tak w rzeczywistości. 

– Alanie – wziął go na bok kapitan, kiedy wracali do domu. – Muszę ci uświadomić jedną rzecz. 

Gdy walczyliśmy z tymi statkami... Zbliżyliśmy się do czarnej dziury. Nie zaszkodziło nam to 

i uciekliśmy, ale jest jeden skutek uboczny. Blisko czarnej dziury... czas płynie bardzo wolno. 

Dlatego przez ten nieprzewidziany incydent... na naszej planecie minęło pewnie bardzo wiele 

czasu. Twój ojciec... pewnie jest teraz staruszkiem. 

Chłopak przerażony wrócił do domu. Okazało się, że jego ojciec myślał, że Alan nie żyje. Padli 

sobie w ramiona. Jego tata miał już siwe włosy.  
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W świecie dużo się pozmieniało, kiedy go nie było. To nieważne. Chłopak dowiedział się przez tę 

drogę ważnych rzeczy. Z podróżami kosmicznymi nie ma żartów. Nauczył się też bardzo ważnej 

cechy – skromności. 

Paweł Bokiniec, uczeń Szkoły Podstawowej nr 357 

 

Olśnienie króla Kryptona 

Na pięknej planecie Mikronia żył sobie kiedyś król Krypton. Zawsze powtarzał, że jest najlepszym 

władcą, a jego planeta jest najważniejsza i największa na świecie. Nie zdawał sobie sprawy 

z istnienia innych planet, bo astronomowie na jego planecie nie wymyślili czegoś takiego 

jak teleskop. W rzeczywistości cała ta planeta była oderwana od rzeczywistości. Podczas gdy inne 

planety prowadziły ze sobą handel, Mikronia miała tylko własne przedmioty. Większość ludzi z tej 

planety żyła w biedzie i głodzie. Tylko nieliczni mieszkający na dworze króla mieli co do garnka 

włożyć. Wszystko tak wyglądało do czasu… 

Pewnego dnia Krypton wstał sobie jak zwykle około dziesiątej rano, założył swój ulubiony    

zielono-czerwony szlafrok i zszedł do kuchni, gdzie jego żona już robiła mu jajecznicę na boczku 

z dwóch jajek. Podczas śniadania do królewskiej kuchni wbiegł jego służący, Alfred, i krzyknął: 

– Mam bardzo ciekawe informacje. 

– Jakie? – zapytał z ciekawością król. 

– Koło pańskiego zamku rano spadł jakiś obiekt – odrzekł Alfred. 

– Koło zamku? Przecież bym to usłyszał! – stwierdził z niedowierzaniem Krypton. 

– Nie chcę się wtrącać, kochanie, ale od kiedy w zamku robili remont, śpisz w zatyczkach do uszu 

– wtrąciła się żona króla, Hilopka. 

– W sumie masz trochę racji – przyznał król. 

– Chce król pójść i zobaczyć ten pojazd? – niepewnie zaproponował lokaj. 

– Oczywiście! Tylko niech pan poczeka. Kiedy skończę moją jajecznicę i się ubiorę, to będę mógł 

tam pójść – uznał Krypton. 

– Jasne. To ja tu poczekam. Tylko mam jedno pytanie. Czy mogę wody? – niepewnie zapytał lokaj 

Alfred. 

– Jasne. Częstuj się do woli – zgodził się król. 

Po piętnastu minutach, bo tyle zajęło królowi wyszykowanie się, pojechali hiperlotem na miejsce 

zdarzenia. Miało im to zająć dwadzieścia minut, ale przez to, że król jechał bardzo ostrożnie, 

zajęło im to aż czterdzieści pięć minut. Po dojechaniu władca był zadziwiony. Pojazd był ogromny. 

Król powiedział: 
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– Jakie to wielkie! 

– To prawda – odpowiedział Alfred. 

W tym momencie wydarzyło się coś niespodziewanego. Z pojazdu wyszła jakaś postać. Była 

niska, lecz pękata. Od razu po wyjściu zemdlała. 

– O Boże! On nie żyje! – wykrzyczał Krypton. 

Wtedy służący podbiegł do istoty i sprawdził, czy oddycha. Po chwili krzyknął do króla: 

– Nic mu nie jest! Oddycha! Zemdlał pewnie z przerażenia, gdy nas zobaczył. Trzeba go zabrać 

do twojego zamku, królu. 

Po powrocie do zamku władca położył przybysza do swojego łóżka. Król cały czas patrzył 

na niego i czekał, aż się obudzi, by zadać mu kilka pytań. Najbardziej nurtowało go, skąd wziął się 

przybysz.  

Po kilku godzinach obcy się obudził. Od razu krzyknął:  

– Gdzie ja jestem? 

– Spokojnie. Jesteś na planecie Mikronia. Jak masz na imię? – odpowiedział wchodzący 

do pokoju Alfred. 

– Jestem Hiperbol. Muszę wracać na swoją planetę – wyjawił przybysz. 

– Jak to? Na inną planetę? Jest tylko jedna planeta. Nasza jest jedyna – wtrącił się Krypton. 

– Nieprawda. Jesteście jedyną tak zacofaną planetą. Wszystkie planety prowadzą ze sobą handel 

wymienny. Ja jestem z Giganii, najlepiej rozwiniętego kraju we wszechświecie. Właśnie wracałem 

na moją planetę, więc muszę się śpieszyć, aby przekazać dane królowi – wypowiedział się 

Hiperbol. 

– Mogę wraz z Alfredem pojechać z tobą, by poznać nową technologię? – zapytał król, patrząc 

ze strachem na obcego. 

– Oczywiście. Mam nadzieję, 

że poprawi to nasze kontakty – zgodził 

się obcy. 

Po powrocie na statek okazało się, 

że pojazd nie jest zepsuty. 

Po napełnieniu zbiornika z paliwem 

bohaterowie mogli wylecieć w kosmos. 

Król trochę się stresował, ale przełamał 

swój lęk. Władzę w kraju na czas 

swojej nieobecności przekazał swojej 

żonie.        Rys. Tymoteusz Krzesiński, 2a 
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Podróżowali kilka godzin, lecz nadal nie dotarli do celu podróży. Król dopiero wtedy zdał sobie 

sprawę, jak świat jest ogromny. Nie mógł się już doczekać zobaczenia mieszkańców nowej 

planety. Po jakimś czasie dolecieli na miejsce podróży. Planeta obcego była ogromna. Hiperbol 

powiedział, że musi zdać relację królowi ze swojej wyprawy. W tym czasie król miał się rozejrzeć 

po planecie i za pół godziny stawić się w zamku króla. Krypton ze zdziwieniem spostrzegł, 

że na Giganii wszyscy są małego wzrostu. Planeta obcych była bardzo dobrze rozwinięta. 

Na głównej ulicy było tyle sklepów, ile w sumie było ich na Mikronii. Każdy mógł sobie kupić, 

co sobie zamarzył. Dzięki dobrym kontaktom z innymi planetami nikt nie żył w głodzie. 

Choć najlepiej mieli rozwiniętą technologię. Ich pojazdy latała nad ziemią. Wszyscy dziwnie się  

patrzyli na Kryptona. W końcu miał ogromną koronę na głowie, która była większa od przeciętnego 

tubylca. Przechadzając się w nieznanym otoczeniu, Krypton nawet nie zauważył, jak szybko mija 

czas. Dopiero Alfred, który cały czas szedł przy królu, przypomniał mu, że zbliża się czas 

spotkania z królem Giganii. Natychmiast przyspieszyli kroku i skierowali się do zamku. 

Gdy Krypton wszedł do sali tronowej, na środku siedział Hiperbol.  

Krypton zdziwił się i zapytał: 

– Czemu siedzisz na miejscu władcy tej przepięknej planety? 

– Jestem jej królem! – odpowiedział mu Hiperbol. 

– Dlaczego nic nie mówiłeś? – zapytał z pretensją w głosie król Mikronii. 

– Nie ufałbyś mi. Dlatego udawałem, że się rozbiłem na twojej planecie – tłumaczył mu się władca. 

– Czyli się na niej nie rozbiłeś? – ze zdziwieniem zadał pytanie Krypton. 

– Nie. Chciałem nawiązać stosunki polityczne i gospodarcze. Twoja planeta jest odizolowana 

od reszty ogromnego świata. Przez twoje ego – wyjaśniał król Mikronii. 

– Chyba byłem zbyt samolubny – zadumał się Krypton. – Teraz będziemy otwarci na rynki innych 

państw. Dziękuję! Jeszcze niedawno myślałem, że świat składa się tylko z mojej małej Mikronii, 

a tu proszę! Uświadomiłeś mi, jaki świat jest ogromny. Jestem tylko małą jego częścią – 

powiedział z wdzięcznością. 

– W pełni się z tobą zgadzam. Jesteśmy tylko ziarenkiem piasku na wielkiej pustyni. A teraz chyba 

musisz już wracać na swoją planetę – rzekł Hiperbol. 

– Już lecę. Mam nadzieję, że już niedługo znowu się spotkamy – powiedział Krypton, wychodząc 

z zamku. 

Król wrócił na swoją planetę statkiem, który dostał od władcy Giganii. Od tamtego czasu 

na Mikronii używa się latających aut i innych cudów techniki z zaprzyjaźnionych planet. Ulubionym 

powiedzeniem Kryptona stało się od tej pory: „Jestem tylko ziarenkiem piasku na pustyni”. 

Ryszard Krzesiński, uczeń Szkoły Podstawowej nr 357 


