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WOJNA 80-LETNIA  

 

(1568-1648) 
W historii narodów zdarza się taki 
okres (na ich nieszczęście), że nie 
mają własnego państwa. To właśnie 
spotkało Holendrów. Może lepiej 
wyjaśnię. W XVI wieku Holandia 
(ogólnie Niderlandy - Holandia, 
Belgia i Luksemburg) była pod 
„butem” Hiszpanii i od pewnego 
czasu były tam nastroje mocno 
niepodległościowe. Ponieważ 
prześladowano tam protestantów. 
Hiszpanom się to nie podobało,  
 

 
 

że naród, który mają pod swoją 
kontrolą chce niepodległości.  
W 1568 roku wybuchło powstanie, 
które przerodziło się w wojnę 
trwającą 80 lat. Czemu Holendrzy 
wygrali? Francuzi i Anglicy pomogli 
(bo wtedy chciało im się pomagać w 
przeciwieństwie do 1939 roku). 
Finalnie, Holendrzy wygrali wojnę, a 
Hiszpania straciła część Niderlandów. 
I mniej więcej tak wyglądała ta wojna. 
 

Franciszek Bensemann VIIIa 

TOLERANCJA 

Czyli tolerancja, to poszanowanie 
czyichś poglądów, wierzeń, 
upodobań, różniących się od 
własnych. Mam na myśli szacunek 
do innego stylu życia niż nasz. Mimo 
różnic między ludźmi nikt z nas nie 
jest lepszy lub gorszy. W życiu 
codziennym spotyka się wiele 
sytuacji, kiedy ktoś dyskryminuje 
drugą osobę. Obserwując życie 
codzienne rozmawiając z 
rówieśnikami widzimy sytuacje, 
kiedy ktoś naśmiewa się lub  

dyskryminuje drugą osobę z powodu 
na przykład innego wyznania, koloru 
skóry, wyglądu, orientacji, 
zamożności, niepełnosprawności, 
innego pochodzenia, różnorodności 
obyczajów czy sytuacji rodzinnych. 
Jak zmienić nasze nastawienie 
żebyśmy byli wyrozumiali i 
cierpliwi? Warto postawić siebie na 
miejscu osób na przykład 
niepełnosprawnych, wykazać się 
empatią, czyli umiejętnością 
zrozumienia innych ludzi i  

Martyna Halman VIIIc 

1. 

Mam na imię Martyna i będę pisała 
artykuły do gazetki szkolnej, a moim 
głównym tematem będzie tolerancja. 
Zacznijmy od tego co oznacza słowo 
tolerancja? Za słownikiem 
Współczesnego Języka Polskiego 
tolerancja oznacza "postawę lub 
zachowanie zakładające 
poszanowanie poglądów, przekonań 
odmiennych od własnych; 
wyrozumiałość, pobłażliwość".  

 
 
spróbować współodczuwać z nimi 
ich uczucia i emocje. Poznając nową 
osobę warto być dla niej 
wyrozumiałym i cierpliwym. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM FIZYKI 

 

Nazywam się Maria Filocha  
i dzisiaj przeprowadziłam wywiad  
z naszym Panem od fizyki, 
Sebastianem Pilarkiem o jego 
zawodzie. Zapraszam do czytania  
 
Dzień dobry. Jak już Pan wie nasz 
wywiad będzie dotyczył pańskiego 
zawodu nauczyciela i pierwszym 
pytaniem jakie chciałabym Panu 
zadać to chyba najistotniejsza 
rzecz, a mianowicie czym jest dla 
Pana pasja, co Pan rozumiem 
przez to słowo?  
 
Pasja... Myślę, 
że zamiłowanie...oddanie  
i... poświęcenie. Ale nie siebie 
(śmiech). Poświęcenie się czemuś 
w całości. 
 
Yhym. A czy według Pana definicji 
Pański zawód jest Pana pasją? 
 
Oczywiście (z uśmiechem) 
 
To się cieszę (również się 
uśmiecham).  
Jakie było Pana marzenie  
za młodu? 
 
Nie pamiętam już. To było dawno.  
 
Nie musi być akurat odnośnie 
zawodu. Może być cokolwiek.  
I może być też z bliższej 
przeszłości. Na przykład 
gimnazjum czy liceum... 
 
(Chwilę się zastanawiał) 
 
Chciałem zostać żołnierzem. 
 
Czy obecny zawód przeszkadza 
Panu w spełnieniu tego marzenia? 
(Pytam śmiejąc się) 
 
Raczej tak, ale wciąż zarządzam 
określoną grupą, dając jej ściśle 
określone cele, które trzeba 
wykonać. 
 

Gdyby mógł Pan przeżyć swoje 
życie jeszcze zostałby Pan 
powtórnie nauczycielem od fizyki? 
 
Zostałbym (z uśmiechem). 
 
Co Pan najbardziej lubi w tym 
zawodzie? 
 
Obserwowanie sukcesu innych oraz 
kontakt z ludźmi. 
 
Hmm... I w drugą stronę, czego 
Pan najbardziej nie lubi?  
 
Zdalnego nauczania. To możesz 
zapisać na czerwono. 
 
Zaskoczył mnie Pan. Czemu 
akurat tego?  
 
Przez takie nauczanie kontaktu  
z ludźmi prawie nie ma. Jak wszem  
i wobec wiadomo - moim hobby jest 
gadulstwo przez co potrafię do domu 
wracać po dwudziestej drugiej. Ale 
wracając, tak naprawdę przez 
pandemię kontakt z ludźmi jest 
ograniczony. Pamiętasz, jak 
robiliśmy doświadczenia z bańkami 
albo jak wasza klasa sufit oblała 
olejem? Teraz prace w grupach są 
ryzykowne.   
(widząc, że zapisuję hobby) Można 
jeszcze dodać, że moją kolejną pasją 
jest Arduino, elektryka. 
 
Mówi Pan, że fizyka jest Pana 
pasją, że kocha Pan ten zawód... 
Ale co Pan fizyce najbardziej 
kocha? Co tak Pana w niej 
pociąga?   
 
Pociąga mnie w niej to, że 
odpowiada na pytanie ,,dlaczego". 
Mówi jak jest zbudowany świat, jak 
działa. To jest w niej najpiękniejsze.  
 

Zaskoczył mnie Pan (uśmiecham 
się). Tak na koniec chciałabym się 
jeszcze spytać, czy chciałby Pan 
coś dodać?  
 
Moje marzenie o zostaniu 
żołnierzem nie poszło na marne, brat 
został żołnierzem. Jest 
porucznikiem. „Kocham” biegać. 
Niezależnie od pogody, czy jest zima 
czy lato, pada, grad, biegam po 10 
kilometrów każdego dnia później 
jadę do pracy na rowerze.  
 
Wow, to jest godne podziwu. 
Dziękuję Panu bardzo za 
udzielenie mi wywiadu.  
 
 
 

Maria Filocha VIIIa 

TENIS 
Witam, nazywam się Rostyslav 
Bilinskyy i oto mój pierwszy artykuł 
do gazetki szkolnej. 
Chciałbym wspomnieć, że  
w ostatnim czasie media szaleją  
z wiadomością o tym, że Iga 
Świątek, 19 latka, jako pierwsza 
polka wygrała prestiżowy turniej 
tenisowy Roland Garros. 
Tenis jest jedną z moich ulubionych 
dyscyplin sportowych. Trenuję go 
ponad 8 lat. Skoro w naszej szkole są 
zajęcia tenisowe chciałbym Was 
zapoznać z podstawowymi zasadami 
tego sportu. 
Tenis ziemny jak każda dyscyplina 
sportowa posiada określone przepisy 
gry. Początkowo ulegały one 
ciągłym zmianom, ale można 
przyjąć, że od 1882 roku 
wprowadzono do przepisów jedynie 
małe poprawki. 
 
1. Mecz tenisowy składa się z setów, 
sety z gemów, a gemy z punktów, 
które są przyznawane za wygranie 
pojedynczej wymiany tenisowej. 
Zdobycie pierwszego punktu  
w gemie liczone jest jako 15 
punktów, drugiego - 30, trzeciego -  
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40. Czwarty, zdobyty punkt daje 
wygraną gema pod warunkiem, że 
rywal zdobył maksymalnie dwa 
punkty. Jeżeli obaj zawodnicy 
wygrają po trzy wymiany, to na 
tablicy wyników widnieje 40:40 
nazywany równowagą (po angielsku 
“deuce”). Od tego stanu każdy z 
zawodników musi wygrać dwie 
piłki, aby wygrać gema. 
Pierwsza wygrana piłka zapisywana 
jest jako - Ad:40 lub 40:Ad  
(na pierwszym miejscu podaje się 
wynik zawodnika serwującego). 
2. Zasady gry w tenisa ziemnego 
przewidują grę do dwóch lub trzech 
wygranych setów. Set rozgrywa się 
natomiast do sześciu wygranych 
gemów pod warunkiem, że przewaga 
nad przeciwnikiem wynosi 
 
 

co najmniej dwa gemy. Zasady 
tenisowe przewidują dwa sposoby 
rozstrzygnięcia seta w przypadku 
wyniku 6:6  
3. Żeby wygrać seta jeden  
z zawodników musi wygrać jako 
pierwszy sześć gemów, pozwalając 
przy tym rywalowi na wygranie co 
najwyżej czterech gemów. Jeżeli 
dojdzie do remisu 5:5 w gemach, to 
set może się zakończyć wynikiem 
7:5, pod warunkiem, że jeden z  
 

tenisistów zdoła wygrać dwa kolejne 
gemy z rzędu. Natomiast kiedy 
dojdzie do remisu 6:6 w gemach to 
zwyczajowo rozgrywany jest tak 
zwany „tie-break”. W tie-breaku za 
każdą wygraną wymianę 
przyznawany jest jeden punkt, a 
zawodnicy grają do siedmiu 
wygranych punktów z zachowaniem 
dwóch punktów przewagi. 
4. Pole do gry w tenisa ziemnego ma 
kształt prostokąta o wymiarach 
23,77m długości na 8,23m (gra 
pojedyncza) lub 10,97 m szerokości 
(deble i mikst). Zatem kort do gry 
deblowej jest szerszy o 2,74m od 
kortu do gry singlowej. 
 
Dziękuję za uwagę! 
 Rostyslav Bilinskyy VIIIa 

LATA OSIEMDZIESIĄTE	

Cześć kochani! Nazywam się Nela  
i jestem jedną z osób, które w tym 
roku będą pisać do szkolnej gazetki. 
Na początku opowiem Wam trochę  
o sobie. Interesuję się muzyką  
i stylem życia lat osiemdziesiątych,  
dlatego moje artykuły będą z nimi 
związane. Moim ulubionym 
zespołem jest „The Cure”, a serialem 
„Stranger Things”.  
W pisanych przeze mnie artykułach 
będę chciała podzielić się z Wami 
moją miłością do lat 
osiemdziesiątych. Będziecie mogli 
tutaj znaleźć różne ciekawostki, 
trendy modowe, a także biografie i 
informacje o różnych wykonawcach.  
 Sport w latach 80. 
Jako, że nasza szkoła jest szkołą 
sportową, dzisiaj zajmiemy się 
właśnie sportem. W latach 
osiemdziesiątych niesamowicie 
popularne było prowadzenie 
zdrowego trybu życia. Utworzono 
wtedy siłownie, gdzie najczęściej 
odbywały się treningi 
ogólnorozwojowe i taneczne  
np.: „Breakdance”. Ludzie bardzo 
 

chętnie ćwiczyli i dbali o swoje ciało, 
dlatego też m in. powstał „kult 
ciała”. Wywiódł się on z takich 
filmów jak „Dirty Dancing”, „Top 
Gun” czy „Flashdance”. Co ciekawe  
z produkcji tych powstały też 
przeróżne trendy modowe  
jak np.: bluzka z opadającym 
ramieniem. 

Moda sportowa 
Moda sportowa w latach 
osiemdziesiątych była bardzo 
charakterystyczna i rzucająca się  
w oczy. Neonowe kolory i ciekawe 
wzory zawsze przyciągały do siebie 
 

wzrok, dlatego tak chętnie je 
kupowano. Poniżej przedstawiam 
wam jedne z najbardziej 
popularnych produktów. 
 
Welur – misiowaty materiał, który   
najczęściej noszono w połączeniu  
z aksamitem i spandexem. 
Lycra – elastyczny materiał, który 
najczęściej łączono z bodami  
i getrami zakładanymi na łydki. 
Kresz – dres (najlepiej w neonowych 
kolorach) stanowił szczyt lansu. 
Spadochrony – spodnie  
z opuszczonym krokiem, które 
modne są do dziś i zazwyczaj mają  
je na sobie w swoich teledyskach 
raperzy.    
Saszetki – najczęściej szyte  
z nylonu w neonowych kolorach. 
Oprócz tego bardzo praktyczne. 
 
Myślę, że na tym dzisiaj skończymy. 
Do następnego razu! 
 
 Nela Burdalska VIIIa 
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RECENZJE FILMÓW 
Zastanawiacie się jaki film idealnie 
nada się na wieczór z przekąskami  
i popcornem? Może po prostu 
jesteście fanatykami filmów  
i poszukujecie kolejnych przygód? 
Przygotowałam dla Was dwie fajne  
i godne polecenia propozycje. 
 1. „Enola Holmes” 

Jeśli jesteście fanami opowieści  
o słynnym detektywie Sherlocku 
Holmesie, to ten film z pewnością 
jest w sam raz dla Was. Wyjątkowo 
tym razem Sherlock znajdzie się na 
drugim miejscu, a główną postacią 
będzie… jego siostra Enola. Historia 
ta jest o niezwykłej relacji matki  
z córką. Enola i jej mama od zawsze 
miały wspaniałe więzi. Mama od 
początku uczyła dziewczynkę 
najważniejszych rzeczy, które 
przydadzą się jej w życiu, ale też 
poznawały sztuki walki i robiły 
eksperymenty.  W dniu 16. urodzin, 
Enola budzi się, lecz zdaje sobie 
sprawę, że jej mamy nie ma nigdzie 
w pobliżu. Okazuje się, że po prostu 
zostawiła dla Enoli prezent 
urodzinowy i odeszła bez 
uprzedzenia. Dziewczyna znajduje 
ukryte wiadomości od swojej mamy 
w prezencie, więc postanawia 
wyruszyć w podróż, aby ją odnaleźć. 
Po drodze rozwiązuje mnóstwo 
zagadek oraz zaprzyjaźnia się  
z pewnym chłopakiem… 
Obsada filmu: 
Enola Holmes, to tak naprawdę 
Millie Bobby Brown znana  

większości z serialu ,,Stranger 
Things”. Sherlock’a Holmes’a, brata 
Enoli, gra sam Henry Cavill znany z 
roli Supermana. Wisienką na torcie 
jest mama Enoli – Eudoria Holmes, 
czyli aktorka Helena Bonham Carter 
znana z serii filmów o Harrym 
Potterze. 
 2. „Trzy kroki od siebie” 

„Trzy kroki od siebie”, to 
zdecydowanie mój ulubiony film. 
Jest idealny na wieczory z 
popcornem, ale mam dla Was 
OSTRZEŻENIE! Lepiej weźcie 
zapas chusteczek, ponieważ z 
pewnością uronicie niejedną łzę. 
Film opowiada o dwóch nastolatkach 
chorych na mukowiscydozę. Ludzie 
chorzy na tę chorobę muszą trzymać 
się trzy kroki od siebie (stąd wziął się 
tytuł filmu). Will i Stella, czyli 
główni bohaterowie filmu, na 
początku nie mają problemu  
z zachowaniem granicy, lecz  
z czasem zakochują się w sobie  
i wszystko staje się coraz trudniejsze.  
Obsada filmu:  
Pierwszą główną postać w filmie 
odgrywa Cole Sprouse znany 
wszystkim z kultowych produkcji 
zarówno dla młodszych odbiorców 
(,,Nie ma to jak statek”) oraz z seriali 
dla starszej publiczności 
(,,Riverdale”). Drugą główną postać, 
czyli Stellę, gra Haley Lu 
Richardson. 
 

To nie koniec sławnej obsady, bo 
najlepszego przyjaciela Stelli – Poe, 
gra Moises Arias znany z roli  
w serialu ,,Hannah Montana”. 
 Maja Kornecka VIIIa 

MIKE TYSON 
Mike, czy jak kto woli „Bestia”, to 
amerykański bokser, urodzony 30 
czerwca 1966 roku. Mieszkał w 
Nowym Jorku, na Brooklynie. 
Dorastał na niebezpiecznej dzielnicy, 
Brownsville. Mike należał do gangu 
ulicznego, w 1978 roku za kradzież 
torebki został wysłany do zakładu 
karnego Tryon School, dla chłopców.  
W 1979 roku pracujący w zakładzie 
karnym trener boksu, Bobby Stewart 
zauważył potencjał Tysona. Oddał go 
pod opiekę Cusowi D'Amato, 
byłemu trenerowi Floyda Pattersona, 
mistrza świata wagi ciężkiej w boksie 
zawodowym. W latach od 1982 do 
1985 kariera Mike’a była amatorska. 
Natomiast od 1985 do 2005 roku 
trwała jego kariera zawodowa. 
 
Sukcesy Bestii:  
1. Igrzyska olimpijskie 1981-złoto  
2. Igrzyska olimpijskie 1982-złoto 
3. Mistrzostwa: 
- US national Golden Gloves 
heavyweight championship (1984)  
- Mistrzostwo świata wagi 
ciężkiej IBF (1 raz) 
- Mistrzostwo świata wagi 
ciężkiej WBA (2 razy) 
- Mistrzostwo świata wagi 
ciężkiej WBC (2 razy) 
- Niekwestionowany mistrz wagi 
ciężkiej (bokser, który posiadał 
mistrzostwa IBF, WBA i WBC 
jednocześnie) 
 
Rekordy: 
- Najszybszy nokaut na Igrzyskach 
Olimpijskich Juniorów – 8 sekund 
- Najmłodszy mistrz świata wagi 
ciężkiej – 20 lat, 4 miesiące i 22 dni 
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Życie „Bestii”, to nie tylko sukcesy, 
ale też nie zbyt przyjemne sytuacje, 
przeżycia, problemy. 4 września 
1988 roku uderzył samochodem w 
drzewo. Gazeta „New York Daily 
News”, podała do informacji, że była 
to „próba samobójcza spowodowana 
nierównowagą chemiczną w 
mózgu”. Przez znaczną część życia 
miał problemy z uzależnieniem 
od alkoholu i narkotyków. W 2007 
roku został skazany za jazdę 
samochodem pod wpływem 
marihuany. Mike był osobą wierzącą 
W czasie odbywania kary więzienia 
między 1992, a 1995 rokiem zmienił 
wiarę na Islam i przyjął 
muzułmańskie imię „Malik Abdul 
Aziz”. 

W październiku 2014 roku, w 
wywiadzie dla Howarda Sterna 
potępił islamskich ekstremistów. 
 
 

„KAŻDY MA JAKIŚ PLAN 
DOPÓKI NIE DOSTANIE 
PIĘŚCIĄ W MORDĘ’’ - Mike 
Tyson 
 Malwina Jaczuk VIIIa 

OTWÓRZCIE SWOJE SERCA 
Czy pamiętasz, kiedy byłeś w 
potrzebie? Ktoś ci pomógł się 
podnieść po upadku? Jak złamałeś 
nogę, w szpitalu założyli ci gips i po 
2-3 miesiącach biegałeś bez 
przeszkód po podwórku? Jednak nie 
wszyscy mają takie wspaniałe życie 
jak ty. Na przykład 12 miesięczna 
dziewczynka Daria, która teraz 
walczy o życie. Choruje na SMA1 - 
rdzeniowy zanik mięśni typu 1. To 
ciężka choroba występująca u 
niemowląt. Objawia się przed 6. 
miesiącem życia i osłabia mięśnie, 
do tego stopnia, że pojawiają się 
problemy z oddychaniem. Fundacja 
,,Siepomaga” zorganizowała na jej 
rzecz zbiórkę pieniędzy i choć 
niektórzy ludzie starają się jak mogą, 
by pomóc, to wciąż za mało, żeby 
uratować Darię. Zostało jeszcze 
dużo pieniędzy do uzbieranie, więc 
liczy się każda złotówka, aby jej 
serduszko nie przestało bić jeszcze 
długo. Jeśli możecie, to zamiast tego 
jednego batona, którego dzisiaj 
zamierzałeś kupić, wpłać niewielką 
kwotę na konto Darii lub do puszki, 
bo może to właśnie ty ocalisz jej 
maleńkie życie.   
 

Odbiorca: Fundacja Siepomaga ul. 
Za bramką 161-842 Poznań 
Numer rachunku: 89 2490 0005 0000 
4530 6240 7892 
Tytułem: 22076 Daria Szepietowska 
darowizna 
 
 
Maria Żurawska Va 

LEGENDA 
Na co dzień przeważnie lubuję się w 
teatrze, klasykach literatury i anime. 
W jednej tych japońskich kreskówek 
natknęłam się na ciekawą, japońską 
opowieść. Opowieść ta jest o 
księżniczce Kaguyi i pewnym 
staruszku zwanym zbieraczem 
bambusa. Ciekawi? Jeśli tak to 
zapraszam was do czytania. 
 
 
 

Mówiąc w lekkim skrócie zaczyna 
się owa historia od pewnego 
ubogiego starca, tytułowego 
zbieracza bambusa. Pewnego razu 
podczas jednej ze swoich wypraw 
zauważa świecącą łodygę wewnątrz, 
której okazuje się, że mieściło się 
niemowlę, tytułowa Kaguya. Pisane 
jej imię w kanji znaczy słowo w stylu 
,,blask”, jasność”. Ale wracając do 
historii – starzec, który znalazł 
niemowlę bardzo się ucieszył, 
ponieważ od dawna nie mógł razem 
z żoną doczekać się potomstwa. Gdy 
przyniósł ją do domu razem z kobietą 
zdecydowali się ją nazwać Kaguya-
hime znaczące właśnie Świetlista 
Księżniczka. W innej wersji udali się 
do wróżbity… Ale jak każdej starej 
opowieści wersji jest tyle ile ludzi co 
jej wysłuchali, więc skupię się na 
jednej.  
Od czasu znalezienia dziewczynki 
staruszek często znajdywał w 
łodygach różne drogocenne rzeczy. 
Mijały dni, tygodnie, miesiące aż 
Kaguya wyrosła na piękną kobietę. 
Jej przybrani rodzice odnosili wręcz 
wrażenie, że jest utkana ze światła 
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księżyca, więc nazywali ją 
Księżniczką Księżycowego Światła. 
Kaguya-hime była tak piękna, że 
staruszkowie starali się ją ukryć 
przed wzrokiem ludzi, ale jej uroda, 
wdzięk i piękność były nie do 
ukrycia – musieli się wręcz odpędzać 
od zalotników. Dodatkowo 
dziewczyna odmawiała wyjścia za 
mąż.  
Mijały dni, tygodnie, 
miesiące…Pory roku zaczęły się 
zmieniać, ale pięciu kandydatów 
wciąż dzielnie czekało na rozmowę 
z Kaguyą nie zważając na pogodę, 
głód czy robaki. Pisali listy, 
wiersze… Po pewnym czasie 
doczekują się upragnionej rozmowy 
a księżniczka stawia pewien 
warunek – wyjdzie za tego kto 
przyniesie jej upragniony przedmiot. 
Każdemu dała inny. 
Jeden dostał szczurze futro odporne 
na ogień, inny miskę na jałmużnę 
buddy, jeszcze inny kamień 
promieniujący pięcioma kolorami, 
który nosił smok… Niestety 
każdemu się udało przez oszustwo 
czy lenistwo w wyniku czego 
dziewczyna nie musiała wychodzić 
za mąż. 
Wieści o pewnej urodziwej młodej 
damie doszły aż do cesarza, który 
również nie mógł jej się oprzeć. 
Choć nie został poddany żadnej 
próbie Kaguya czuła do niego 
sympatię. Wymieniali listy, 
wiersze… Jednak niestety i jemu nie 
było dane poślubić dziewczynę. 
Księżniczka Kaguya coraz częściej 
patrzyła w księżyc ze swego rodzaju 
melancholią. Gdy w końcu jej 
przybrani rodzice spytali ją o powód 
tak częstego zerkania na niego 
wyznała im, że tak naprawdę nie jest 
z tego świata, że księżyc jest jej 
ojczyzną, tam ma matkę, ojca i 
rodzinę a trafiła tutaj przez 
„obowiązek z zeszłego życia”. 
Również wyznała, że wysłannicy  
w najbliższą pełnię zabiorą ją tam  
z powrotem. 
 

Słysząc to powiadomili cesarza, 
który, by pilnować swoją ukochaną 
wysłał tysiące żołnierzy, by otoczyli 
dom tak szczelnie, by nic ani nikt nie 
dało się przecisnąć. Mimo wszystko 
okazało się to daremne.  
Mniej więcej o północy dom i terany 
wokół niego oblał księżycowy blask, 
blask dziesięciu księżyców. 
Wysłannicy przybyli a blask tak 
oślepił żołnierzy, że nie byli wstanie 
nic a nic zrobić.  
Wiesz, słowami nie da się opisać 
piękna tej sceny, piękna przybyszy  
z księżyca… 
Jeden z przybyszy, ponoć król 
przywołał naszego zbieracza 
bambusu i rzekł do niego: ,,Ty 
zdziecinniały starcu! My wysłaliśmy 
tę młodą damę do tego świata na 
króciutką chwilę. W rewanżu za 
twoje niewielkie, dobre uczynki 
obdarowaliśmy cię bogactwem  
i stałeś się innym człowiekiem. 
Kaguya-hime była zmuszona żyć 
tutaj w tak skromnych warunkach  
z powodu grzechu, który popełniła  
w przeszłości. Termin jej kary minął 
i jak widzisz przybyliśmy, aby ją 
zabrać do domu. Bez znaczenia, czy 
będziesz płakać i zawodzić, nie 
zatrzymasz jej". Zawsze, gdy myślę 
o tych słowach domniemanego króla 
wyobrażam sobie, że unosi się na tej 
swojej chmurze i parska śmiechem 
myśląc o naiwności starca. 
Ale wracając, opór staruszka okazał 
się marny i wysłannicy poddali 
księżniczce szkatułki z szatą z piór  
i eliksirem nieśmiertelności. 
Dziewczyna wypiła troszkę, by się 
wzmocnić. Emisariusze już chcieli ją 
zabrać, ale poprosiła, by się jeszcze 
chwilę wstrzymali. Chciała napisać 
pożegnalny lisy do cesarza. Gdy to 
zrobiła załączyła do niego fiolkę  
z eliksirem, którą przekazała 
dowódcy wojska i dopiero wtedy 
udała się do ojczyzny. Dowódca 
przekazał owy list i ową fiolkę 
cesarzowi. Ten jednak uznał, że nie 
ma sensu w wiecznym życiu bez 
ukochanej i kazał znaleźć szczyt 

góry najbliższy niebu. Otrzymał 
odpowiedź, że jest to w prowincji 
Sugura. Kazał tam zanieść list od 
niej, eliksir i wiersz, który do niej 
napisał i spalić to. Dym, który się 
stamtąd unosił spowodował, że 
ludzie zaczęli nazywać 
górę Fuji (udźwięcznione słowo  
不死 fushi, "nieśmiertelność", "życie 
wieczne"). 
Interpretacji tej legendy jest wiele. Ja 
najczęściej myślę o tej szalenie 
romantycznej – eliksir miał być 
symbolem mówiącym ,,poczekaj na 
mnie, poczekaj na mnie chwilę a ja 
do ciebie wrócę, kochany’’, lecz 
cesarz tego nie zrozumiał. 

Maria Filocha VIIIa 
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PLAYLISTA 
Na koniec, każdy z naszego zespołu 
przygotował dla was piosenki 
idealne na jesień. 
 
,,Lay All Your Love On Me” – 
ABBA 
,,Someone Like You” – Adele 
,,Cryin’” – Aerosmith  
,,My Future” – Billie Eilish  
,,Heather” – Conan Gray  
,,Teen Idle” – Marina and the 
Diamonds 
,,They Don’t Care About Us” – 
Michael Jackson 
Praktycznie wszystko od Mother 
Mother 
,,Friday I’m In Love” – The Cure  
,,The Hazards of Love III (revenge!) 
– The Decemberists 
,,Every Breath You Take” – The 
Police 
,,HIGHEST IN THE ROOM”– 
Travis Scott 
,,Writing’s on the Wall” – Sam 
Smith 
,,Wonder” – Shawn Mendes 
,,Fairytail Gone Bad” – Sunrise 
Avenue  
Cały album ,,Songs from the Big 
Chair” – Tears for Fears  
,,Jocelyn Flores” – XXXTentacion 
,,Everybody Dies in Their 
Nightmares” – XXXTentacion 
 

8. 

OD REDAKCJI 

Witam wszystkich, nazywam się 
Maria Filocha i jestem redaktor 
naczelną gazetki szkolnej. Razem  
z cudownym zespołem mam 
zaszczyt oddać w Wasze ręce nasze 
wspólne dzieło. 
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