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Na początek słów kilka o wartościach… 
 Nasz system wartości od początku naszego życia budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycie-
li, kolegów czy środowisko. Głównym ich  przekaźnikiem jest wychowanie, które przygotowuje do życia i 
kształtuje  naszą osobowość.  A przecież nie żyjemy w bańce, tylko  w konkretnej rzeczywistości społecznej 
i cywilizacyjnej. Każdy z nas z dzieciństwa wynosi bagaż składający się z przekazanych przez rodziców war-
tości, wzorców zachowań, nawyków, przekonań, poglądów, norm społecznych czy zapatrywań na świat. Ten 
system wartości buduje osobowość człowieka i kształtuje całe jego przyszłe  życie - stanowi jego fundament. 
Najważniejszym sposobem trwałego przekazania dzieciom wartości jest własny przykład. Dziecko uczy się 
przede wszystkim przez naśladowanie. Szkoła wychowuje dzieci i młodzieży, wprowadzając  w kulturę wła-
snego narodu i społeczeństwa, kulturę mowy ojczystej i języka ojczystego. Dlatego to na dorosłych spoczywa 
odpowiedzialność za przekazywane dzieciom wartości i wzorce postępowania w życiu. 
 A co na ten temat ma do powiedzenia nasza młodzież? Przekonajmy się o tym.

 Pojęcie to wydaje się stosunkowo poważne, 
ale nawet małe dzieci ponoszą odpowiedzialność za 
swoje czyny. My, młodzież, odczuwamy ją już teraz, 
chociażby przy nauce, a również już niedługo przy 
wyborze szkoły.
 Towarzyszy nam ona przez całe życie, a im 
starsi jesteśmy, tym jest jej więcej. O odpowiedzial-
ności możemy mówić w dwóch przypadkach, gdy 
odpowiadamy za swoje czyny lub gdy przyjmujemy 
na siebie obowiązek dbania o coś albo o kogoś. Za-
zwyczaj naszym pierwszym obowiązkiem jest pomoc 
rodzicom, np. w pracach domowych, następnie mamy 
obowiązki szkolne. Natomiast odpowiedzialność za 
swoje decyzje ponosimy w codziennych sytuacjach, 
np.: wybierając, co zjemy na śniadanie, czy będzie to 
wystarczające na cały dzień.  Ale również przy poważ-
nych sprawach, jak chociażby aktualnie wybór szkoły 
ponadpodstawowej przez nas- ósmoklasistów. Osoby 
dorosłe zazwyczaj biorą odpowiedzialność również za 
innych, np.: w pracy, gdy są na wyższych stanowiskach 
lub  gdy posiadają  dzieci.
 Aby jeszcze bardziej zobrazować to pojęcie, 
możemy posłużyć się przykładem z książki pt: „Mały 
Książę”, której autorem jest  Antoine de Saint-Exupe-
ry. Tytułowy Książę wyrusza w podróż po różnych 
planetach w poszukiwaniu przyjaźni. W każdym no-
wym miejscu poznaje jego mieszkańców. Po odwie-
dzeniu 7 planet, chłopiec stwierdza, że musi wrócić na 
swoją planetę, gdzie pozostawił Różę. Ma poczucie, że 
przyjaźń z Różą jest dla niego ważniejsza, a tworzenie 
więzi wymaga wiele trudu oraz odpowiedzialności za 

nią, ponieważ bez jego pomocy mogłaby zwiędnąć.
 Drugim przykładem z literatury niech będzie 
Zośka- Tadeusz Zawadzki z lektury „Kamienie na sza-
niec” autorstwa Aleksandra Kamińskiego. Został on 
dowódcą Grup Szturmowych Szarych Szeregów. Mu-
siał brać odpowiedzialność za wiele osób, licząc się z 
tym, że śmierć podczas wojny jest nieunikniona, ale 
decyzje należało podejmować z rozsądkiem, pamięta-
jąc, że liczbę ofiar trzeba ograniczać do minimum.

Odpowiedzialność
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 Mateusz:

 Iga:

„Mimo młodego wieku odpowiedzial-
ność jest dla mnie ważna, ponieważ 
chcę dbać o swoje zachowanie i liczyć 
się z jego konsekwencjami. Myślę, że w 
klasie ósmej jest to szczególnie ważne, 
bo mamy przed sobą decyzję, która ma 
wpływ na następne lata naszego życia.”

 
 Michał: 

„Tak, bycie odpowiedzialnym jest dla 
mnie ważne. Umiejętność ta jest bardzo 
przydatna w dorosłym życiu. Ja jestem 
odpowiedzialny za zajmowanie się moim 
ukochanym psem, pomaganie rodzicom 
w pracach domowych oraz zajmowanie 
się moją małą bratanicą.”

 

 Damian: 

„Jest to dosyć znaczące. Czuję się od-
powiedzialny za swoich bliskich. Zawsze 
staram się im pomagać, jeśli mają jakiś 
problem tak, abym nie obwiniał siebie, 
jeśli coś poszłoby źle.”

 Oliwia: 

„Oczywiście, że jest. Dojrzała osoba jest 
w stanie ponosić konsekwencje i na-
stępstwa swoich czynów, nie uciekając 
od problemów, a stawiając im czoła. Ja, 
mimo młodego wieku staram się być od-
powiedzialna, lecz różnie to wychodzi.”

 Szymon: 

„Myślę, że odpowiedzialność jest waż-
na. Za kilka lat będziemy dorośli i bę-
dziemy ponosić odpowiedzialność za 
siebie. Już teraz możemy się jej nauczyć 
i użytkować, aby później przenieść ją do 
dorosłości.”

  

„Odpowiedzialność jest dla mnie ważna, 
ponieważ jest to sposób na pokazanie 
swojej dojrzałości. Jestem odpowiedzial-
ny za moje zachowanie w szkole czy w 
innych miejscach publicznych oraz za 
swoją naukę i oceny.”

Zapytajmy uczniów klas ósmych, co sądzą o odpowiedzialności, czy jest dla nich ważna oraz za co są odpowiedzialni:

  Ósmoklasiści odpowiedzieli na pytania różnie, ale wszyscy zgodzili się z tym, że odpowiedzialność jest 
w życiu ważna. A jakie jest wasze zdanie? Czy jesteście osobami odpowiedzialnymi? Pomyślcie chwilę o tym.

Oliwia Życka klasa 8c
źródlo obrazka: wielkieslowa.pl

„Większość ludzi tak naprawdę nie pragnie wolności, 
ponieważ wolność niesie za sobą odpowiedzialność, 
a odpowiedzialność jest dla większości ludzi przera-
żająca.”

 - Zygmunt Freud
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Zaufanie

 Według specjalistów zaufanie wobec kogoś 
jest to wiedza lub wiara, że jego działania, przyszły 
stan lub własności okażą się zgodne z naszym życze-
niem. Jednak najprościej rzecz ujmując, zaufanie to 
po prostu podstawa relacji międzyludzkich. Jest ono 
bardzo ważne w życiu człowieka, to właśnie dzięki 
niemu mamy możliwość współpracowania z innymi 
ludźmi oraz czujemy się bezpieczni. 
 Jakie byłoby nasze życie bez zaufania? Było-
by życiem oczywistym i nudnym. Wyobraźmy sobie 
osobę, której marzeniem jest skok ze spadochronem. 
Skoczy dopiero wtedy, gdy w pełni zaufa instruktoro-
wi oraz uwierzy w  niezawodność sprzętu. Co się sta-
nie, gdy tego nie zrobi? Straci możliwość na spełnienie 
marzenia, a jak wiadomo, marzenia są nieodzowną 
częścią naszego życia.
 Zaufanie może przybierać różne formy. Być 
może w naszej przyszłej pracy będziemy działali w 
zespole, a wtedy, żeby osiągnąć sukces, wszyscy będą 
musieli sobie ufać. W innym wypadku możemy za-
przepaścić szansę na dalsze sukcesy w naszej karierze. 
Nawet jeśli tak nie będzie i nasz zawód będzie pracą 
samodzielną, a na przykład zachorujemy, zmuszeni 
będziemy poprosić kogoś zaufanego o pomoc. Tak 
przecież dzieje się teraz, gdy żyjemy w pandemii, za-
mknięci we własnych mieszkaniach jak w klatkach. 
 Każdy z nas ma kolegę, koleżankę, a może na-
wet przyjaciela, bądź przyjaciółkę, którzy są dla nas 
bardzo ważni. To dzięki temu, że im zaufaliśmy, stali 
się oni częścią naszego życia, które niewątpliwie stało 
się bardziej barwne oraz radosne. Z pewnością nie raz 
powierzyliśmy im jakieś zadanie, które bez ich pomo-
cy nie przyniosłoby oczekiwanych efektów. Idealnym 
przykładem jest historia bohaterów książki „Kamie-

nie na Szaniec”. Alek, Rudy i Zośka byli przyjaciółmi, 
którzy bezgranicznie sobie ufali. Gdyby nie to zaufa-
nie, słynna akcja pod Arsenałem nie przyniosłaby 
oczekiwanych efektów, a Rudy musiałby dalej cierpieć 
z powodu tortur.
 Nie zawsze jednak jesteśmy gotowi, by zaufać 
komuś od początku. Może to być spowodowane przy-
krymi wspomnieniami z wcześniejszych lat. Wtedy 
potrzebny jest czas. Z dnia na dzień coraz bardziej 
będziemy się upewniać, czy warto jest zaufać danej 
osobie. Potwierdza to historia bezdomnego psa Du-
naja oraz Zenka, czyli bohaterów lektury „Ten obcy” 
Ireny Jurgielewiczowej. Oboje na początku nie mieli 
do nikogo zaufania. Lecz z czasem Dunaj, który był 
bity, daje się pogłaskać Uli, a Zenek dzięki pomocy Uli 
jest w stanie zaufać doktorowi Zalewskiemu i innym 
dorosłym. 
 Podsumowując, zaufanie jest bez wątpie-
nia ważne, lecz nie zapominajmy o zdrowym roz-
sądku! Miejmy w pamięci, że nie zawsze przy-
nosi ono pożądane skutki. Gdy tak się stanie, nie 
zniechęcajmy się od razu i nie zamykajmy się w 
sobie. Bądźmy po prostu bardziej uważni i pa-
miętajmy, że po burzy zawsze wychodzi słońce!
   

Paulina Gumińska klasa 8c
źródlo obrazka: freepik.pl
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 W już najmłodszym wieku dzieci stają się 
częścią społeczeństwa. Pierwszym poważnym kon-
taktem z rówieśnikami  jest przedszkole, gdzie młody 
człowiek zaczyna rozmawiać, bawić się i żyć z innymi 
dziećmi. Według wielu psychologów każde zdarzenie 
z dzieciństwa odbija się na życiu dorosłym, co jest lo-
giczne, gdyż, wtedy nasze umysły chłoną informacje 
dużo mocniej niż w późniejszym wieku. 
 Wyobraźmy więc sobie skrajną sytuację. Ala 
i Paweł chodzą do dwóch różnych przedszkoli. W 
obu jest większość dzieci białoskórych i jedno czar-
noskóre.  W przedszkolu Ali  pani przedszkolanka 
ma identyczne podejście do każdego dziecka, za to w 
przedszkolu Pawła  pani traktuje gorzej dziecko czar-
noskóre. Zastanówmy się zatem, jakie zdanie będzie 
miała Ala, a jakie Paweł o osobach o innej karnacji, 
kiedy dorosną. Jest duże prawdopodobieństwo, że Pa-
weł będzie rasistą, gdyż w młodym wieku codziennie 
oglądał w przedszkolu zachowania rasistowskie. Ta 
sytuacja, choć wątpię, by była prawdopodobna, poka-
zuje jak istotnym jest, by uczyć szacunku już od naj-
młodszych lat. 
 Jednakże tolerancja nie kończy się na osobach 
czarnoskórych lub osobach o innej orientacji seksu-
alnej. Tolerancja to najważniejsza wartość, gdyż bez 
niej niemożliwe byłoby  istnienie naszej  cywilizacji.  
Należy akceptować każdą cechę człowieka. Jednak tu-
taj napotykamy na problem,  czy powinniśmy akcep-
tować nietolerancyjne zachowania. W socjologii jest 
to nazywane paradoksem tolerancji. Według filozofa 
Karla Poppera, by społeczeństwo mogło działać po-
prawnie, nie powinniśmy akceptować nieakceptacji. 
Zabawne nieprawdaż? Z tego paradoksu wynika, że 
każdy ma swoje poczucie tolerancji odnośnie tego,  

co należy akceptować. Jednak są pewne nastawienia, 
które jako społeczeństwo powinniśmy eliminować. Są 
nimi na przykład: nacjonalizm, homofobia, rasizm, 
szowinizm,  itp. Musimy takie zachowania piętnować  
z oczywistej przyczyny, że takie sposoby myślenia są 
bardzo krzywdzące wobec innych. 
 Odnosząc się do zakorzenionego w naszej kul-
turze chrześcijaństwa, powinniśmy “kochać bliźniego, 
jak siebie samego”. Podałem tu przykład chrześcijań-
stwa nie bez powodu, gdyż niestety,  inne wierzenia są 
bardzo często dyskryminowane przez Polaków. Wyni-
ka to właśnie z osadzonej w nas ksenofobi, nie jeste-
śmy w stanie zrozumieć tego, że ktoś może po prostu 
żyć inaczej. Szkoła powinna nas tego właśnie uczyć: 
otwartości na inność. Niestety polski system eduka-
cji, a w szczególności nauczyciele, nie są absolutnie 
do tego przygotowani. Wystarczy spojrzeć na Wielką 
Brytanię. Tam w państwie mieszają się różne kultu-
ry, ludzie wielu narodowości, wyznań i koloru skóry. 
W naszym kraju, dopiero uczymy się funkcjonować z 
imigrantami. Choć  łatwo dostrzec, ile jeszcze wysił-
ku będzie nas kosztować, by dotrzeć do europejskich 
standardów i jak ogromnego skoku kulturowego mu-
simy dokonać. 
 Nie można powiedzieć, że nie zrobiliśmy już 
jakichś postępów. Przykładem tego jest nasza szkoła, 
która stawia na integrację i zrozumienie dzieci nie-
pełnosprawnych. Wspaniałe jest to, że już od małego 
dzieciaka jesteśmy w środowisku ludzi innych, dzięki 
czemu wyrastamy na osoby pełne tolerancji i posza-
nowania godności innego człowieka. Taką mam na-
dzieję. Reasumując, żyjmy i dajmy żyć innym.

Miłosz Sadurski klasa 8a

Tolerancja

źródlo obrazka: freepik.pl
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 Na początku nie bardzo wiedziałam,  jak 
„ugryźć” to pojęcie, wiedząc, że jest ono ważne dla 
każdego z nas. Postanowiłam popatrzeć na nie zada-
niowo, tak, aby każdy mógł je rozwinąć i uzupełnić po 
swojemu.
 Uczciwość-  to cecha ludzka  polegająca w re-
lacjach społecznych na wywiązywaniu się z danego 
komuś lub sobie słowa oraz przestrzeganiu reguł spo-
łecznych.
Na czym polega uczciwość?
Uczciwość polega na byciu w porządku wobec drugiej 
osoby, a także wobec siebie samego, zgodnie z przy-
jętymi zasadami lub prawem, w zgodzie  z rzeczywi-
stością lub prawdą,  na byciu szczerym,  na poszano-
waniu cudzej własności oraz poszanowaniu prawdy. 
Uczciwość dotyczy również mówienia prawdy, nawet 
gdy jest ona  dla nas niewygodna.
Dlaczego warto być uczciwym?
Dzięki uczciwości czujemy się lepszymi ludźmi, my-
ślimy o sobie dobrze. Żyjąc w zgodzie z własnymi 
wartościami, łatwiej jest nam zachować spokój ducha 
i szczęście. Postępując tak, jak podpowiada nam serce, 
czujemy się lepiej. Gdy zaś zrobimy coś wbrew sobie, 
odzywa się w nas poczucie winy. Dzięki uczciwości 
zdobywamy również prawdziwych przyjaciół, a nie 
takich na chwilę . Uczciwość gwarantuje nam  zaufa-
nie ze strony innych ludzi, mniej wstydu, mniej stresu, 
a przede wszystkim daje odwagę do bycia sobą.
Uczciwi ludzie:
Uczciwi ludzie są lojalni i stanowczy w swoich przeko-
naniach. Są zdolni do silnych więzi z ludźmi, którzy są 
tego warci. Są szczerzy w umyśle, słowie i zachowaniu, 
nie tolerują oszukiwania samych siebie ani oszukiwa-
nia innych. Nie tracą czasu, gdy ktoś lub coś im się nie 
podoba lub nie zgadzają się z czyimiś wartościami.
Wobec kogo i czego należy być uczciwym?
Uczciwym należy być zawsze, a w szczególności:
- wobec samego siebie,
- wobec innych ludzi,
- wobec pracy,
- wobec obowiązków,
- wobec spotykających nas problemów.

Uczciwość swym zakresem obejmuje:
-mowę,
- pracę,
- szkołę,
- sprawy rodzinne,
- interesy,
- przestrzeganie przepisów prawa.
 Przykłady uczciwości spotkamy w  Biblii, zwa-
nej „Księgą nad Księgami”. Bóg miłuje prawdę i chce, 
abyśmy byli uczciwi. Biblia mówi:

 „Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz 
ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się”

„Młotem i mieczem, i ostrą strzałą jest czło-
wiek, który fałszywie zeznaje przeciwko 
swojemu bliźniemu”. 

 W dwóch z dziesięciu przykazań, jest mowa o 
uczciwości:  „Nie kradnij”, „Nie mów fałszywego świa-
dectwa przeciw bliźniemu swemu”.
 Innym przykładem uczciwości mogą być 
„Chłopcy z Placu Broni”. Starali się oni kierować 
szczerością i prawdomównością. Mimo, że zdarzały 
się między nimi spory, zawsze kierowali się w swym  
postępowaniu  uczciwością. Również w natłoku wal-
ki o Plac Broni, nie zapominali oni o właściwym po-
stępowaniu wobec swoich przeciwników i starali się 
zachowywać wcześniej ustalone reguły walki. Jako 
szczególny  przykład uczciwości może posłużyć tytu-
łowy bohater książki,  Ernest Nemeczek, któremu ta 
cecha towarzyszyła przez cały czas. Gdy został złapa-
ny przez „Czerwonoskórych”,  nie wydał swoich przy-
jaciół, zachował się wobec nich tak, jak powinien- ho-
norowo.
 Podsumowując, dzięki uczciwości czujemy się 
lepszymi ludźmi, myślimy o sobie dobrze, zachowu-
jemy spokój ducha i szczęście. Warto być uczciwym 
względem siebie i innych, ponieważ będziemy mieć 
wtedy spokojne życie, bez poczucia winy, wstydu czy 
strachu.

Julia Szostek klasa 8c

Uczciwość
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Przyjaźń
 Przyjaźń to serdeczne stosunki oparte na wza-
jemnej życzliwości. Tak możesz przeczytać w słowni-
ku. I dalej jeszcze, że  przyjaciel jest osobą, na której 
możesz polegać pod każdym względem. Co o tym są-
dzisz?
 W przyjaźni chodzi o to, aby wspierać się, 
wzajemnie rozumieć i szanować. Bardzo często jest 
ona  oparta na wieloletniej znajomości. Przyjaźń dla 
każdego ma inne znaczenie -  dla jednych mniejsze 
dla innych większe. Ale z pewnością dla wszystkich 
nas jest bardzo ważna. A w szczególności w  wieku 
nastoletnim – dla nas właśnie-  jest to naprawdę waż-
na relacja. Nasze emocje się kumulują i potrzebujemy 
osoby, która nas zrozumie i której możemy powiedzieć 
o wszystkim. Nie o wszystkim możesz porozmawiasz 
z rodzicami czy rodzeństwem. Więc- SOS – przyjaciel 
potrzebny od zaraz. 
 W czasach,  jakie obecnie panują , nasze przy-
jaźnie opierają się głównie na kontakcie przez social 
media. Nie spotykamy się już tak często na żywo, naj-
częściej przebywamy w domach. Ale nie znaczy to,  że 
relacje muszą się popsuć. Technologia jest bardzo roz-
winięta, a  taki rodzaj kontaktu jak najbardziej niektó-
rym pasuje, wręcz wolą i stawiają na pierwszym miej-
scu ten sposób relacji. W przyjaźni,  w jakiej ja mam 
szczęście być,  szczerość i chęć pomocy drugiej osobie 
jest najważniejsza. Wielokrotnie miałam taką sytuację 
życiową,  w której moja przyjaciółka pomogła mi.  Na 
przykład, kiedy dwa lata temu bardzo źle się czułam, 
pomocą przyszła moja przyjaciółka. Poszła do apteki 
kupiła mi potrzebne leki. Teraz,  gdy są lekcje zdal-
ne,  często przypomina mi o różnych kartkówkach 
lub sprawdzianach,  a gdy czegoś nie rozumiem,  stara 
się wytłumaczyć mi to. Gdy jest mi smutno, pociesza 
mnie i jest dla mnie wsparciem. Ja też staram się jej 
pomagać i być dla niej podporą. 

 Są dwa rodzaje przyjaźni: prawdziwa i fałszy-
wa. Prawdziwa przyjaźń charakteryzuje się szczero-
ścią i bezinteresownością oraz zaufaniem, natomiast 
przyjaźń fałszywa zazdrości  nam sukcesów,  brakuje 
jej  szczerości. Przyjaźń ma też swoje odcienie: może 
być  przyjaźń bezwarunkowa, pełna gotowości do 
poświecenia  drugiej osobie;  przyjaźń wyrozumiała 
- zrozumienie drugiej osoby;  przyjaźń tolerancyjna – 
akceptująca różnice między nami a tą drugą stroną. 
 Wielu z nas posiada psa. Nazywany jest on 
przyjacielem człowieka nie bez powodu. Taka więź to 
prawdziwa przyjaźń –pełna, bezwarunkowa i wyro-
zumiała. Wyobraźcie sobie,  że goni cię  duży, groź-
ny  i szybki pies. Jednak nie jesteś sam, ponieważ twój 
czworonożny przyjaciel stanie w twojej obronie . A 
gdy to zrobi,  oznacza to,  że jesteś ważny dla  niego. I 
to bardzo! 
 Dobrym przykładem,  który ilustruje przy-
jaźń prawdziwą, jest relacja łącząca  Małego Księcia 
i Lisa, którego poznał w swojej podróży po różnych 
planetach. Gdy Mały Książę opuścił Lisa i wyruszył 
na swoją planetę, ten bardzo za nim tęsknił i chciał jak 
najszybciej się z nim zobaczyć, opowiedzieć, co działo 
się podczas jego  nieobecności. Przeciwieństwem zaś 
prawdziwej przyjaźni jest  historia przedstawiona w 
utworze Ignacego Krasickiego „Przyjaciele”. W tej baj-
ce nikt nie chciał pomóc zającowi, kiedy goniły go psy 
i groziła mu śmierć,  mimo iż  wcześniej każdy mówił, 
że jest jego przyjacielem. 
 Sami widzicie, że przyjaźń to ważna sprawa . 
Należy mieć oczy otwarte, poszukując jej. A gdy już 
ją znajdziemy- dbać o nią, pielęgnować tak, jak Mały 
Książę o swą Różę. A jakim ty jesteś przyjacielem?  
 

Magda Goździcka klasa 8c
źródlo obrazka: sposobnawszystko.pl
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Miłość: Opiekun
 Opowiem  historię dziecka, które kochało swą matkę i brata aż tak bardzo, że było wstanie nawet od-
dać za nich życie.
 Był to ostatni dzień lata. Amelia leżała na szpitalnym łóżku, przytulając się do swojego dziecka, które 
cierpiało coraz bardziej. Każda minuta sprawiała mu ból, zbliżała go do kresu jego dni, aż nastała całkowita 
ciemność…

 Obudziłem się w miejscu do którego żadna istota jeszcze nie dotarła. Widziałem tylko szkło, w którym 
odbijało się moje ciało. Było  tam coś dziwnego, jakieś  kształty - zbyt absurdalne, by były prawdziwe. Spró-
bowałem się za nie złapać, a one w tej samej chwili nagle się rozłożyły. Były piękne…, ich kolor zmieniał się w 
zależności od tego, pod jakim kątem padało światło. Z jednej strony były białe, a z drugiej jasnoróżowe. Błysz-
czały, jakby były zrobione z jak najlepszej jakości aksamitu.
 Rozmyślałem  nad miejscem mego położenia, gdy nagle otworzyły się drzwi, przez które wszedł męż-
czyzna z równie pięknymi skrzydłami, co moje. Był ubrany cały w biel, a jego włosy sięgały wręcz do połowy 
ud. Wydawał się niezbyt  zdziwiony sytuacją, w której się teraz znalazł. Musiało to się chyba często tu zdarzać. 
Podszedł trochę bliżej i pomógł mi wstać. Nic nie mówiąc, odwrócił się na pięcie i tylko pokazał ręką, by za 
nim podążać. Widać, że gość nie był gadatliwy, więc zacząłem się rozglądać wszędzie dookoła, bo z nim nawet 
nie dałbym rady zamienić jednego krótkiego zdania. Wszystko było szklane, jakby zrobione z jakiegoś krysz-
tału. Wokół mnie chodzili ludzie… . Albo anioły? Chyba tak je mogę nazwać? Każdy tam się zachowywał jak 
człowiek- śmiali się, rozmawiali, a nawet całowali. Różnili się  od ludzi tylko skrzydłami oraz ubraniami w 
najrozmaitszych odcieniach bieli.

 Dotarliśmy chyba do celu, bo Pan „p o w a ż n y” nagle stanął i otworzył przede mną drzwi. Pokój był 
skromny, a po środku przy biurku stał mężczyzna. Wyglądał dość młodo, dlatego za nic nie mogłem odgad-
nąć, czym on tu się zajmuje. Kazał mi usiąść, co posłusznie wykonałem i zaczął mi wyjaśniać wszystko, od 
tego jak umarłem, aż do momentu,  gdy  stałem się aniołem. Nie mogłem w to uwierzyć -  nie w to, że zosta-
łem istotą boską ani w to, że zginałem,  tylko w to, że zostawiłem jedyną osobę,  którą kocham,  moją mamę, 
Amelię. Łzy nie mogły przestać mi płynąć, a umysł nie przestawał o tym myśleć. Chciałem zapaść się pod 
ziemię i zostać tam już na zawsze.  Zack, bo tak miał na imię ten anioł,  zaczął mnie uspokajać i mówić, że nie 
została sama,  że ktoś nad nią czuwa i będzie się nią opiekować. A tą osobą miałem być ja. Miałem stać się … 
jej aniołem stróżem

 Minęło już od tamtego zajścia kilkanaście lat. Amelia zaczęła normalnie funkcjonować i  układać sobie 
życie od nowa. Urodziła dziecko, któremu nadała imię Haniel po jednym  z archaniołów. Imię to znaczy „Ra-
dość Pana”. Wierzyła, że pomoże on jej w zapełnieniu pustki po utracie syna,  Gabriela, który zginął w nieszczę-
śliwym wypadku.
 Wraz z dorastaniem Haniela Gabriel pomagał mu i nad nim czuwał. Przecież byli braćmi. Bo choć 
może chłopak nie znał anioła, to i tak Gabriel go kochał i mógł poświęcić dla niego wszystko, tak samo jak i dla 
matki. Łączyła ich więź, jedna za najsilniejszych, bo więź miłości.

 Nigdy nie chciałem widzieć tego samego przerażenia w oczach matki, jak za pierwszym razem, kiedy 
umierałem. Haniel leżał w szpitalnym łóżku, podpięty do respiratora. Był w śpiączce, a lekarze mówili, że jest 
tylko 5% szans na to, aby się obudził. Amelia przechodziła załamanie nerwowe. Jej drugi już syn miał odejść  
w ten sam sposób, co pierwszy, czyli  w szpitalnym na łóżku, obejmowany przez matkę, blady i ze smutkiem 
wypisanym na twarzy. 
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 Byłem załamany. Miałem go chronić, a zamiast tego teraz umierał. W jednej z ksiąg „Śmierci i życia” 
widziałem jego imię,  wiedziałem, że w ciągu kilku dni umrze. Nie chciałem do tego dopuścić…, nie, jeśli jesz-
cze coś można zrobić. Zawsze jest jeszcze ten jeden procent szansy na to, że przeżyje. Prawda?! To musi być 
prawda!
 Poleciałem szybko do Zacka z prośbą o pomoc. Był tutaj kimś na kształt szefa, więc mógł coś wiedzieć. 
Wleciałem przez drzwi, nie zważając na różne przeszkody za nimi.
- Z-zack, Z-zack! -  mój głos coraz bardziej drżał – M-mój brat… umie-mie… ra! – ostatnie litery ledwie co 
wypowiedziałem. Nie chciałem o tym myśleć. Byłem przy nim zawsze. Widziałem, jak dorasta, jak śmieje się i 
jak płacze. Ja go kocham! Ja nie chcę go stracić! Nie teraz!
- Uspokój się Gabrielu i opowiedz mi wszystko od początku, a coś może uda nam się zaradzić – powiedział 
kojąco, lekko mnie przytulając. A ja mu zaufałem.
 Zack stwierdził, że jest sposób, by uratować Haniela, ale ten czyn niósł za sobą wielkie konsekwencje. 
Jest pewna legenda głosząca, że łzy anioła mają magiczne właściwości, które mogą wyleczyć człowieka z każdej 
choroby, nieważne,  jak poważna by ona nie była. Lecz anioł, który raz zejdzie na ziemie przestaje być istotą 
boską i nie ma prawa wrócić do nieba. I tu zaczyna się właśnie to „ale”, ponieważ gdy anioł jest za długo w 
świecie ludzi, jego dusza zaczyna znikać do tego stopnia, że już  w ogóle jej nie ma. Można przyjąć, że umiera  
drugi raz.
 Szef zabrał mnie do pewnego miejsca, o którym tylko on posiadał wiedzę. Znajdował się tam portal, 
który najprawdopodobniej miał mnie zesłać na ziemię. Byłem przerażony, ale wiedziałem, że teraz nic nie jest 
ważniejsze od moich najbliższych. Przed przejściem przez te wrota Zack bez żadnego słowa przytulił mnie naj-
mocniej, jak tylko mógł. Wiedział, że już więcej się nie zobaczymy. Powoli oderwałem się od niego i rzekłem z 
lekkim uśmiechem oraz bólem w sercu:
-Nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś - po czym jak najszybciej wszedłem do przejścia pomiędzy 
światami.
 Obudziłem się w szpitalnym łóżku i od razu popędziłem, ile tylko sił w nogach do Haniela. Otworzy-
łem drzwi do sali i zobaczyłem blade ciało  mojego brata. Był już martwy. Powoli podszedłem do niego i złapa-
łem go za rękę. Był taki zimny! Moje łzy… jedna po drugiej zaczęły spływać po mej twarzy, powoli spadając na 
jego ciało. Byłem załamany i przestraszony. Miałem go chronić, a teraz co? A teraz on nie żyje! Wiedziałem, że 
to już koniec. Ja też zaraz umrę, a matka zostanie całkiem sama. Płacząc i rozmyślając na tym, nie spostrzegłem 
od razu, co się zadziało - rozbłysło nagle światło i pokazała się moja prawdziwa forma. Poczułem, jak Haniel 
się poruszył i przybrał żywszych kolorów. On żyje! On naprawdę żyje! Nie zwracając uwagi na to, jak teraz 
wyglądam, przytuliłem go jak najmocniej tylko się dało. A on zdezorientowany tym, co się dzieje, lekko mnie  
odsunął i zapytał niepewnie:
- Gabriel?
Znowu popłynęły mi zły, lecz teraz nie ze smutku, tylko ze szczęścia.
-Tak, Hanielu. To ja. Twój brat!- powiedziałem z uśmiechem na twarzy.
On mnie pamiętał! Mama musiała mu pokazywać me zdjęcia i opowiadać o mnie, bo inaczej skąd by mnie 
miał znać. Opowiedziałem mu wszystko ze szczegółami, co się ze mną stało i jak tu wylądowałem. Nie mógł 
w to uwierzyć. Nigdy by nie pomyślał, że anioły naprawdę istnieją. Myślał po prostu, że to kolejny wytwór 
wyobraźni. Rozmawialiśmy tak jeszcze przez kilka godzin,  dopóki nie zauważyłem, że mój czas jest blisko. 
Powiedziałem ze smutkiem Hanielowi, że muszę już wracać do nieba. Było to pierwsze i ostatnie kłamstwo, 
jakie mu powiedziałem. Po czym wyszedłem z sali i poszedłem w jakieś miejsce, gdzie nikt mnie nie zobaczy. 
Wiec postawiłem na dach szpitala. Stanąłem na krańcu dachu i wpatrując się w zachód słońca, rozpłynąłem 
się jak mgła.
 I to już koniec tej pięknej historii o miłości braci do siebie oraz do ich do matki. Mam nadzieję, że wnio-
sła coś ważnego do waszego życia, przez co teraz będziecie wiedzieć, co znaczy prawdziwa miłość.

Karolina Chrust klasa 8a



Szkolminek nr 16 04/2021 Strona 10 / 12

Nasza twórczość - czas Balladyny
Moje kochane kuzynki

 Balladyna i Alina były dla mnie bardzo bliskimi kuzynkami. Lubiłyśmy spędzać razem czas i dobrze się dogady-
wałyśmy do czasu, aż pojawił się Kirkor.
 Alina była młodą dziewczyną o nieskazitelnej urodzie, pięknych błyszczących oczach i delikatnej, lekko różowej 
cerze. Miała lśniące, złote włosy najczęściej zaplecione w zgrabny warkocz. Była wysoka i szczupła, można by powiedzieć, 
że była ideałem. Balladyna zaś była całkowicie inna, miała czarne jak smoła włosy, które podobnie jak Alina zaplatała w 
warkocz, białą niczym ściana cerę, ciemne, mroczne oczy i piękną kobiecą sylwetkę.
 Ich charaktery bardzo różniły się od siebie. Alina była dobra, uczciwa, pomocna, uśmiechnięta i wyrozumiała. 
Bardzo jej ufałam, mogłam porozmawiać z nią o wszystkim. Minęło już sporo czasu, ale ja nadal bardzo za nią tęsknię, 
chciałabym jeszcze raz z nią porozmawiać i powygłupiać się, jak za starych czasów. Balladyna zawsze chciała być w cen-
trum uwagi, potrafiła zrobić wszystko, aby tego dokonać. Była bardzo egoistyczna, nieuczciwa i samolubna. Nie miała 
szacunku do nikogo, nawet do własnej matki. Nadal nie potrafię uwierzyć, jak mogła dokonać tak okropnego czynu, jak 
morderstwo własnej siostry! 
 Moje kuzynki można porównać do złych i dobrych charakterów, jak w filmach bądź książkach. Balladyna była 
przykładem złej postaci, zaś Alina  tej bardzo dobrej. Ich losy są dowodem na to, że za złe uczynki prędzej czy później 
spotyka ludzi zasłużona  kara. 

Dominika Grabowska kl.7a

Odwrócone
Od powrotu Balladyny na zamek, cały czas trwała burza. Niepokoiła ona dworzan i ją samą też. Starała się jednak o niej 
nie myśleć, bo zbliżała się koronacja. Uroczystość odbyła się bez przeszkód, a mimo niekorzystnej pogody, poddani 
tłumnie ściągali pod zamek. Balladyna nie miała jednak pojęcia o tym, że wśród zgromadzenia była bliska jej osoba. 
Zdezorientowana Alina próbowała odnaleźć się w tłumie. Zapytała jednego przechodnia:
 - Czemu to tyle ludzi zbiera się na deszczu?
- Nie wiesz? Nasza dobra pani zostaje dziś władczynią! 
Alina postanowiła zobaczyć tę nową władczynię. Udało jej się znaleźć miejsce, z którego mogła zobaczyć całe wydarze-
nie. Patrząc na koronowaną, Alina nagle stanęła. Czy to była Balladyna? Ostatni raz widziała ją, kiedy ta próbowała ją 
zabić. Postanowiła się z nią spotkać. Mogła wiedzieć, co się stało z ich matką! Chciała  także dowiedzieć się, jak została 
królową. 
Tymczasem wciąż zadowolona Balladyna zaczęła oddalać się z miejsca koronacji. Nawet niebo zaczęło się rozjaśniać. 
Wtem zobaczyła postać przedzierającą się przez tłum. Przetarła oczy ze zdumienia. Nie mogła się mylić. To była Alina!
  Nerwowo odeszła w kierunku zamku. Zmartwiony dworzanin zapytał jej:
 -Pani, czy dobrze się czujesz? 
Nie odpowiedziała. Kiedy była już na zamku, zaczęła myśleć:
- Jak Alina przeżyła? Teraz może rozpowiedzieć o wszystkim, jak próbowałam ją zabić. Wtedy mogą się też dowiedzieć, 
co się stało z wdową, Gralonem i Kirkorem. Alina wiedziała zbyt dużo. 
Balladyna wysłała straże, żeby złapali siostrę i przyprowadzili na zamek. Alina była już blisko zamku, kiedy nagle oto-
czyli ją zbrojni.
 -Stój!!!-powiedzieli. -Za zbrodnie przeciw państwu zostajesz zatrzymana.
-Nie prawda! To Balladyna jest zbrodniarką, nie powinna być królową! Proszę pomóżcie mi dostać się na zamek, chcia-
łabym wiedzieć, co się stało z moją matką. 
Strażnicy zaczęli się zastanawiać. Ich królowa ostatnio dziwnie się zachowywała. Postanowili uwierzyć Alinie. Ballady-
na była przerażona, kiedy straże razem z siostrą ją otoczyły. Teraz nie mogła już nic zrobić. 
-Siostro, dlaczego próbowałaś mnie zabić?- zapytała Alina. 
-Ja po prostu chciałam być kimś ważnym i wydostać się wreszcie z tej chałupy!
 Zszokowana Alina pytała się dalej:
 -A co się stało z naszą Matką?
 -Wyrzuciłam ją w środku burzy- wydusiła z siebie Balladyna.
W tym momencie strażnicy zabrali ją do lochów, a tymczasową władczynią została Alina. Będzie musiała zdecydować, 
co zrobić z siostrą.

Szymon Reszka kl.7a.
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Co u nas słychać?
Konkurs Baśniowy

 
 30 marca miała miejsce kolejna edycja turnieju 
“W krainie baśni”. Tym razem z wiadomych powodów 
odbywał się  on  on-line. W konkursie wzięło udział 
13 uczniów-reprezentantów  klas czwartych. Zmaga-
nia przebiegały w  dwóch etapach:  część pisemna i 
ustna- quizowa.  Zadania turniejowe sprawdzały zna-
jomość treści, problematyki i cech gatunkowych ba-
śni. 
 A oto wyniki konkursu:

Konkurs Mitologiczny
 23 marca 2021 roku odbył się konkurs “Sięgnij 
po olimpijski laur” dla uczniów klas piątych. W tym 
roku miał on formułę zdalną, więc przebiegał za po-
średnictwem aplikacji Teams.
 W konkursie wzięło udział 14 piątoklasistów. 
Zgłosili się, aby zmierzyć się z ciekawymi zadaniami 
dotyczącymi mitów greckich. Pierwsza konkurencja 
polegała na rozwiązywaniu testu wyboru. W dalszej 
części miłośnicy mitów po usłyszeniu fragmentu cy-
tatu odgadywali, kim jest dana postać, tłumaczyli 
związki frazeologiczne, wymyślali zawody, które mo-
gliby wykonywać bogowie i herosi greccy, dopasowy-
wali miejsca do poznanych bohaterów.
A oto zwycięzcy szlachetnego turnieju:
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Szkolny konkurs dla klas 8
 W dniu 20 kwietnia 2021r . miała miejsce I edycja konkursu przeznaczonego dla uczniów klas 8 „Ze 
składnią pod rękę”. W zmaganiach on-line udział wzięło 19 uczestników, którzy rozwiązywali zadania za-
mknięte oraz otwarte z zakresu składni języka polskiego. Do zdobycia było 55 punktów. Gratulujemy wszyst-
kim, którzy odważnie stanęli twarzą w twarz z tą trudną dziedziną. 
 Najlepsze wyniki prezentują się następująco:


