
 

 

 

 

 

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów 

klasy VII Szkoły Podstawowej, 

klasy II i III Akademickiego Gimnazjum Milenium 

 

NUMER MAJ/CZERWIEC 2018 

 



 

 

 

Drodzy Czytelnicy! 

Witamy Was w ostatnim w tym roku szkolnym numerze  

gazetki szkolnej. Po raz pierwszy ukazujemy się pod nowym tytułem 

– Sokół Milenium.  

W przeprowadzonym wśród Was konkursie na nową nazwę 

gazetki wygrała właśnie ta nazwa. Będzie nam ona towarzyszyła 

w pełni od września.  

W związku ze zmianą tytułu zmienia się także nasze logo. 

W tym numerze proponujemy Wam jego roboczą wersję. 

Jednocześnie ogłaszamy KONKURS na nowe logo gazetki 

szkolnej Sokół Milenium adresowany do wszystkich uczniów naszej 

szkoły.  

Jeśli masz pomysł na ciekawe logo gazetki, czekamy na Twoje 

propozycje do kooca września 2018r. Dla zwycięzcy przewidziana 

nagroda! 

A co w tym numerze naszej gazetki? 

Przyjrzymy się sytuacji psów i kotów ze schroniska 

i  zastanowimy się, czy zwierzę jest dobrym pomysłem na prezent. 

Znajdziecie tu też tradycyjnie recenzję nowej płyty i opowiadanie, 

w  którym… Ale żeby  się tego dowiedzied, musicie przeczytad 

gazetkę! 

Życzymy miłego czytania! 

Redakcja 

 



 

 

BLACK&WHITE 

CZY ZWIERZĘ TO DOBRY POMYSŁ NA PREZENT? 

Bardzo często dzieci proszą rodziców, aby na święta kupili im jakiegoś zwierzaka, 

najczęściej psa albo kota. Jednak czy to naprawdę dobry pomysł? Czy dzieci umieją się zająd takim 

zwierzakiem? Według mnie nie do kooca, ponieważ danie pod opiekę pupila tak młodej osobie 

zawsze niesie ze sobą jakieś konsekwencje. 

Przede wszystkim dzieci są w większości nieodpowiedzialne, nie będą umiały zająd się takim 

zwierzątkiem. Myślę, że większośd z Was słyszała o aferze, o której niedawno było głośno. Kilkuletnie 

dzieci rzucały swoimi zwierzątkami. Zaczęło się od jednej dziewczynki, a teraz robi to już mnóstwo 

dzieci, wszędzie można znaleźd filmiki z biednymi zwierzętami, które kooczą ze złamanymi 

kooczynami i kręgosłupem. Nie mówię, że każde dziecko zachowa się w ten sposób, ale może jednak 

warto zastanowid się, czy dziecko nie jest za młode, aby zajmowad się żywym stworzeniem i czy nie 

pójdzie za ,,modą" i nie zacznie nim rzucad... 

Bardzo często mówi się, że przecież i tak opieka w koocu spadnie na rodziców. Niestety, jest 

to prawda. Dzieci bardzo szybko nudzą się nowymi rzeczami, nie tylko zabawkami, ale również 

żywymi stworzeniami. Gdy zwierzęta będą starsze, będą potrzebowały więcej jedzenia oraz 

(w przypadku psów) spaceru dzieci bardzo szybko się tym znudzą. Będą miały dosyd wychodzenia 

z psem oraz karmienia go i będą wolały porozmawiad z przyjaciółmi.  Później cała opieka spadnie na 

rodziców i to oni będą musieli wcześniej wstad na spacer oraz dawad zwierzętom posiłek. Wiadomo, 

nie wszystkie dzieci zostawią tak zwierzęta, jednak to jest 

trudna decyzja i warto to przemyśled, niż później dziwid 

się, dlaczego dziecko przestało zajmowad się pupilem 

i opieka spadła na dorosłych.  

Zdecydowana większośd nastolatków i dzieci 

uczęszcza do szkoły. Siedzą tam średnio sześd godzin 

dziennie, czasem więcej, czasem mniej. I co ma robid 

takie zwierzę podczas nieobecności właściciela? Nie 

oszukujmy się, może się okazad, że pupil z  nudów zacznie 

biegad po całym domu, bałaganid, rozrzucad różne rzeczy, 

gryźd ubrania, kapcie, itd. Ale oczywiście, jakby tego było 

mało, zmęczone dziecko nie posprząta tego całego 

bałaganu, a raczej pójdzie się uczyd lub wyjdzie gdzieś ze znajomymi. A bałagan? Zostanie, przecież to 

się samo nie posprząta, a rodzice też nie zawsze mają czas. 

Do tego wszystkiego dochodzą badania u weterynarza, na które trzeba będzie zabierad 

zwierzę no i oczywiście za nie płacid. Trzeba również pomyśled, co zrobid z pupilem podczas dłuższych 

wakacji. Nigdy również nie wiadomo, czy dziecko nie ma alergii na futro tego zwierzęcia. Nie warto 

również kupowad zwierzaka, gdy któryś z domowników nie lubi danego gatunku i miałby się czud po 

prostu źle. 

Podsumowując, decyzja o zakupieniu zwierzaka jest bardzo trudna i wymaga dużo 

odpowiedzialności. Według mnie zdecydowanie nie wszystkie dzieci zasługują na posiadanie 



 

 

własnego zwierzaka. Czasem lepiej wstrzymad się z zakupem aż dziecko dorośnie, niż później żałowad 

wydanych pieniędzy. 

Booka 

 

WHITE 

Któż z nas nie marzył w dzieciostwie, aby otrzymad na urodziny małego szczeniaczka, kotka 

czy chomika? Posiadanie zwierzaka uczy dziecko przede wszystkim odpowiedzialności 

i odpowiedniego obchodzenia się z żywym zwierzęciem.  Uczy, że zwierzę to nie zabawka, którą 

gdy się znudzi, można odłożyd bez problemu na półkę i o niej zapomnied.  

Opieka nad zwierzęciem uczy obowiązkowości i wrażliwości. Rano musimy wcześniej wstad, 

aby wyjśd z psem na spacer   a potem jeszcze go nakarmid i posprzątad jego legowisko. Po powrocie 

ze szkoły nie odpoczniemy na kanapie, lecz pójdziemy z psem na dłuższy spacer, aby mógł się 

wybiegad. To przynosi również dla 

nas korzyści, gdyż jest to forma 

aktywności fizycznej i okazja, aby 

po całym dniu spędzonym w szkole 

zaczerpnąd świeżego powietrza. 

Dzieci, które wychowują 

się od małego w domu, w którym 

przebywają zwierzęta, rzadziej 

borykają się z alergią na kurz 

i sierśd, pyłki oraz  astmę. 

Pies lub kot to wspaniały 

prezent dla jedynaków lub 

samotnych starszych osób. Zwierzę jest dla nich zarówno przyjacielem , jak i towarzyszem, i poprzez 

to czują się mniej samotni. Nie musimy kupowad zwierząt za duże pieniądze. Wspaniałym pomysłem 

jest wyjazd do schroniska dla zwierząt, gdzie możemy wybrad sobie bezdomnego psa lub kota. Takie 

zwierzęta ze schroniska są bardzo oddane i przywiązują się  do swoich nowych właścicieli, jakby 

chciały podziękowad za okazane im serce, przyjaźo i otwartośd. 

Dlatego właśnie sądzę, że zwierzę może byd świetnym pomysłem na udany prezent dla 

człowieka w każdym wieku. 

Kornelia Piórek 

 

 

 

 



 

 

Z wizytą w schronisku 

W pewien słoneczny dzieo redakcja Sokoła Milenium odwiedziła schronisko dla 

bezdomnych zwierząt w Gnieźnie. Nie wybraliśmy się tam z pustymi rękami. Zabraliśmy ze sobą 

aparaty fotograficzne, dyktafon, listę pytao oraz cały bagażnik karmy, smyczy, zabawek i obróżek 

dla psów i kotów.  

Wizyta w schronisku została przez naszą redakcję szczegółowo zaplanowana. Poprzedziła ją 

zbiórka karmy dla psów i kotów, która została przeprowadzona na terenie szkoły z inicjatywy naszej 

redaktorki  - Ady. Przygotowała ona ogłoszenia i plakaty informujące o akcji. Koordynacją zbiórki 

zajęły się również pozostałe redaktorki gazetki szkolnej – Zuzia i Marta.   

 

Dzięki otwartym sercom i ofiarności rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej, Akademickiego 

Gimnazjum i Liceum Milenium udało się nam zebrad prawie 60 kg suchej karmy, 19 kg przysmaków 

i karmy w puszkach, a także koce, zabawki i legowisko. Dodatkowo nasza redakcja przeznaczyła 

całośd kwoty ze sprzedaży kwietniowego numeru gazetki szkolnej na zakup smyczy, obroży i zabawek 

dla psiaków, które zostały przekazane pieskom z gnieźnieoskiego schroniska. 

Na miejscu zostaliśmy serdecznie przywitani przez kierownika gnieźnieoskiego schroniska – 

pana Krzysztofa Półrolniczaka, który zaprosił nas do swojego biura. Tam w towarzystwie 

wszechobecnych pupili przeprowadziliśmy z nim wywiad. Rozmowa była bardzo długo, toczyła się 

w miłej atmosferze, a pan kierownik wyczerpująco odpowiadał na nasze pytania. Na koniec 

serdecznie podziękował za karmę, obróżki, smycze i zabawki, którymi zostały obdarowane psiaki. 

Następnie udaliśmy się do boksów, gdzie mieliśmy okazję przyjrzed się mieszkaocom 

gnieźnieoskiego schroniska. Pan kierownik miał wiele do powiedzenia niemal o każdym psiaku. Na 

spacer ze zwierzakami nie starczyło nam już czasu, ale obiecaliśmy sobie, że jeszcze tu wrócimy! 

Zapraszamy do lektury wywiadu z kierownikiem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Gnieźnie – panem Krzysztofem Półrolniczakiem, który przeprowadziła nasza redaktorka - Ada. 

Znajdziecie w nim informacje na temat zasad funkcjonowania schroniska, opis procedur 

adopcyjnych oraz sposobów prawidłowej opieki nad zwierzętami.  

         Stokrotka  

 



 

 

Wywiad z panem Krzysztofem Półrolniczakiem – kierownikiem Schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Gnieźnie 

Zwierzę najbardziej potrzebuje człowieka 

 

 Ile lat funkcjonuje schronisko ? 

Schronisko zostało wybudowane w 1999 roku, istnieje już 19 lat. Poprzednie schronisko znajdowało 

się przy ul. Warszawskiej, ale nie spełniało warunków sanitarnych, weterynaryjnych oraz 

ogólnospołecznych. Władze miasta postanowiły, że wybudują schronisko 

tutaj - na Kawiarach. 

Ile zwierząt znajduje się obecnie w schronisku ? 

Na dzieo dzisiejszy jest około 80 psów i 10 kotów. W zasadzie w schronisku przebywają wszystkie 

zwierzęta. Były tu żółwie, sarny, króliki, zające, kury, jeże. Kiedyś przywieziono pod kiosk samicę, 

która miała dziewięd malutkich jeży. W zimę często przywożone są łabędzie z naszych stawów. 

W niektórych miejscach woda na środku nie zamarza i ciągle płynie. Często łabędzie z chęcią kładą się 

tam i stają się słabe oraz oblodzone. Wtedy przywożone są do nas, tutaj je ogrzewamy i leczymy. 

Później są wypuszczane we własne środowisko. 

 

Jak często ludzie podrzucają tutaj zwierzęta ? 

Często podrzucają, bo my nie bierzemy prywatnych psów, dlatego że są pewne procedury. Jednak 

zdarzają się różne nietypowe przypadki, że samotna osoba umiera i wtedy trzeba coś zrobid z psem. 

Generalnie nie próbujemy ich odbierad od ludzi, ponieważ każde schronisko ma określoną 

pojemnośd. Gdy ktoś bierze psa albo inne zwierzątko, musi mied świadomośd, że trzeba byd 

odpowiedzialnym za niego do kooca jego dni. Musi byd to przemyślana decyzja. Nie wolno traktowad 

zwierząt jak zabawkę. To są duże obowiązki. Trzeba zakupid mu obrożę, smycz, czasem kaganiec, 

legowisko. Należy pójśd z nim do weterynarza, aby go zaszczepid przeciwko wściekliźnie i wirusom. 

 



 

 

Ile razy dziennie zwierzęta dostają jeśd ? 

Dwa razy dziennie. Rano dostają karmę gotowaną. Po popołudniu jedzą dowoli karmę suchą. 

Słyszałam, że zimą dostają ryż... 

Tak, dostają ryż, ale to już jest dodatek do karm gotowanych. Mamy dwa palniki elektryczne, na 

których jest gotowane mięso zmieszane z ryżem, kaszą a czasami z chlebem. Zimą dostają trochę 

więcej jedzenia, aby mied więcej energii. Latem podstawową rzeczą jest woda do picia. Muszą mied 

jej pod dostatkiem. Psy się nie pocą, ponieważ nie mają na skórze gruczołów potowych, dlatego 

muszą pid dużo wody. Swoją temperaturę regulują ziajaniem , czyli szybkim oddychaniem. Potrzebują 

także kawałka cienia. Miejsca, gdzie mogą się schowad. 

Czy średnie psy muszą mied kaganiec ?  

Niekoniecznie, to zależy wszystko od charakteru psa, jeżeli uznajemy, że możemy nad nim zapanowad 

oraz jest na tyle usłuchany, że jeżeli go prowadzisz na smyczy, to on nie będzie atakował nikogo, bo ty 

na to nie pozwolisz to nie. Jeżeli jest jednak inaczej, to powinien mied kaganiec. Właściciel odpowiada 

za wszystko, co jego pupil zrobi. Powinien posprzątad po nim na spacerze, gdy załatwi swoje 

potrzeby. Jest to wątek sanitarny, gdzie należy usunąd zanieczyszczenia, ponieważ mogłoby dojśd do 

zagrożenia epidemiologicznego.  

Czy dużo osób przyjeżdża tutaj pomagad? 

Tak. Najwięcej wolontariuszy jest w sobotę. Wszystkie psy są wyprowadzane przynajmniej raz 

w tygodniu, czasem nawet dwa razy. 

Ile lat powinien mied wolontariusz? 

Wolontariusz powinien mied skooczone 18 lat, ponieważ bierze wtedy na siebie pełną 

odpowiedzialnośd. Jest jedna młodsza dziewczynka, która przyjeżdża tutaj ze swoim tatą. 

 



 

 

 

Czy są tutaj też szczeniaki? 

W tej chwili są dwa mniejsze psiaki, ale u nas suczki nie rodzą, dlatego że wszystkie psy są 

wykastrowane albo wysterylizowane. Czasami zdarza się, że suczka jest szczenna, ale wtedy już nie 

ma wyjścia, musi tutaj urodzid. Bardzo dużo jest takich przypadków w czerwcu. Są podrzucane 

w kartonie pod kioskiem. Czasem są to nawet szczeniaki.  

 

Czy jest specjalna osoba, która sprawdza warunki psa po adopcji? 

My tego nie robimy, ponieważ nie ma ludzi oraz czasu do takich rzeczy. Jednak tym zajmuje się 

towarzystwo, które przyjeżdża, ale to dopiero po wezwaniu. Nie może się zdarzad tak, że pies ma złe 

warunki, na przykład ma nieświeżą wodę czy budę nieprzystosowaną do jego rozmiarów.  

 

Czy pies odebrany właścicielowi po interwencji towarzystwa jest od razu przywożony do 

schroniska? 

Mówi o tym ustawa, która chroni zwierzęta. Jest to w artykule siódmym. Jeśli pies ma 

niewystarczające warunki, to towarzystwo może ingerowad, ale muszą zawiadomid o tym samorząd. 

 

Czy są szczególne procedury adopcji? 

Nie, nie ma. Jeżeli ktoś podejmie taką decyzję, to musi wiedzied, jakiego zwierzaka chce. Przychodzi 

do schroniska, ogląda pieski, bierze któregoś z nich na spacer, aby wiedzied jak się zachowuje. 

Następnie podejmuje decyzję o adopcji. Jest to szybki proces.  

Czy często dokonuje się adopcji? 

Tak, bardzo często. Mamy 100% adopcji. Przez schronisko w ciągu roku przewija się około 300 psów. 

Jedne przychodzą, drugie odchodzą. Dzisiaj odeszły od nas dwa psy, a jeden przyszedł.  

 
 

Czy praca w schronisku jest męcząca? 

Praca w schronisku nie jest łatwa. Zwierzęta to istoty żywe. Trzeba im posprzątad i dad jeśd. Po 

jedzeniu zebrad miski i je wszystkie umyd.  

 



 

 

Co się dzieje z psem po trafieniu do schroniska ? 

Kiedy nowy pies trafia do schroniska, są pewne procedury. Zostaje on poddany kwarantannie.  Trwa 

ona 14 dni. Jest po to, aby w tych dniach można było zaobserwowad czy zwierzę jest chore, jakie ma 

zachowanie oraz czy nie ma choroby wirusowej. Po 14 dniach pies jest kastrowany lub sterylizowany. 

Psy są szczepione przeciwko wściekliźnie oraz chorobom wirusowym, takim jak na przykład nosówka. 

Są także odrobaczane. Jeżeli pies jest brudny, trzeba doprowadzid go do porządku, na przykład 

wykąpad, ostrzyc. Po wszystkich zabiegach jest chipowany oraz dostaje swój numerek i książeczkę 

zdrowia. Są tam zapisane wszystkie szczepienia, numerek, nazwa oraz od kiedy jest w schronisku. 

Każdy, kto adoptuje psa, dostaje taką książeczkę. Psy, które skooczą kwarantannę, przechodzą 

do klatek, gdzie czekają na swojego właściciela.  

Czego zwierzęta najbardziej potrzebują?  

Najbardziej potrzebują człowieka. One czekają na to, aż ktoś przyjdzie i zabierze je stąd. Schronisko 

nie może byd miejscem docelowym, ale jednak o tym,  czy zwierzę będzie tu, czy tam, to już człowiek 

decyduje. Człowiek, który ma chęd przyjśd, wziąd tego zwierzaka pod swój dach. Psy instynktownie 

wyczuwają to. Widad jak one wszystkie stają na łapkach albo szczekają. Chcą byd po prostu zabrane.  

 

Dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi na nasze pytania. Było nam bardzo miło rozmawiad 

z Panem. 

Dziękuję za rozmowę.  

 

 

 

Wywiad przeprowadziła: Ada  

 

 



 

 

Opowiadanie 

Dotyk motyla 

 

- Może tak będzie lepiej, kochanie. Pokój na poddaszu to nie jest miejsce dla dzikich zwierząt. 

- Ona nie była dzika! Oswoiłam ją. 

- Wiem. Ufała ci . Ale nigdy nie stałaby się twoim domowym zwierzątkiem, wiesz o tym. 

- Ja tylko myślałam...Myślałam, że może ona... 

- Wiem. To nie twoja wina. 

*** 

Właśnie, że moja wina, mamo. Moja i nikogo innego. To ja ją tam zabrałam, chciałam sobie 

udowodnid, że Ati jest m o j a. Że będzie mnie słuchad. I że będzie jej ze mną dobrze. Myślałam, że się 

przyjaźnimy, ale się myliłam. Nie co do niej, ale co do siebie. Ona mi ufała, przychodziła za każdym 

razem, kiedy ją wołałam. To ja musiałam coś udowadniad i to ja wszystko zepsułam. Wmawiałam 

sobie, że nie traktuję jej j tylko jak zwierzę, że jest dla mnie kimś więcej. Ale cały czas była tylko lisem, 

a ja traktowałam ją jak lisa. Jej domem był las, a nie mój pokój. Wyobraziłam sobie, że ona nie jest 

zwykłym lisem, ale inteligentnym, spokojnym stworzeniem, że jest moją przyjaciółką na śmierd 

i życie, że ją udomowię. A ja kochałam ją właśnie taką, jaka była w lesie – dziką, nieufną 

i nieokiełznaną. Pamiętam, jak spotkałyśmy się pierwszy raz. Jak znalazłam ją w lesie, głodną 

i wychudzoną. Na początku mi nie ufała. Minęło dużo czasu, zanim ośmieliła się zbliżyd. Jakie to 

dziwne, że tyle trudu kosztuje budowanie, a niszczenie jest takie proste. Wystarczy jeden nieostrożny 

ruch, żeby wszystko legło w gruzach. 

 

*** 

Kiedy byłam mała, chodziłam z tatą robid zdjęcia motylom. Trzeba było zbliżad się do nich 

ostrożnie. Wystarczył jeden gwałtowny, nieostrożny ruch, a motyl odlatywał, zanim tata zdążył zrobid 

zdjęcie. Mnie nigdy nie starczało cierpliwości, zawsze podbiegałam do motyla za szybko, a wtedy on 

odlatywał. Teraz zrobiłam to samo. Ati była motylem, który odleciał, kiedy podbiegłam za szybko. 

Znikła między drzewami, nie oglądając się za siebie. 

 

           Tusia 



 

 

Recenzja książki 

Plastikowy żołnierzyk, kij baseballowy i pokój 

(poniżej jedna z ilustracji książki „Pax” Sary Pennypacker autorstwa Jona Klassena) 

Jeśli chodzicie w miarę regularnie do 

Empiku, żeby trochę się porozglądad, to pewnie 

rzuciła Wam się kiedyś w oczy taka ładna okładka 

z liskiem patrzącym za zachód słooca. Stonowane 

kolory, kreska kojarząca się z ładnymi ilustracjami 

dziecięcych książek, obce nazwisko autorki 

i krótki tytuł, pewnie imię głównego bohatera - 

liska. 

Te wszystkie powierzchowne fakty łatwo 

prowadzą do wniosku, iż jest to kolejna, może 

trochę grubsza książka dla dzieci, no, może 

młodzieży, jeśli można nazwad młodzieżą 

jedenasto-,  dwunastolatki. Właściwie nic wartego 

uwagi. W sumie dlaczego jest wystawiona na 

osobnej półce i do tego w dziale dla trochę jednak 

starszych nastolatków? 

Jeśli o niektórych książkach lub filmach 

powiemy, że są przeznaczone dla dzieci, rzuci to na 

nie nowe światło i zdołamy lepiej je zrozumied, 

a może nawet, z tą świadomością, polubid. Z  Paxem jest odwrotnie. Przypinanie do niego łatki dla 

dzieci jeszcze bardziej ogranicza, moim zdaniem, naszą interpretację. Do tej książki potrzeba 

wczytania się. Nie można nastawiad się na coś, czym ta książka nie jest, bo nie jest zwyczajna. 

A z pewnością nic nie pomoże przypinanie do niej łatek i ograniczeo wiekowych. 

„Jej urodziny, latawiec. Jedno z przyjemniejszych wspomnieo. Latawiec nie poleciał – Peter miał sześd 

lat i w zasadzie zrobiony przez niego latawiec był tylko rysunkiem smoka przylepionym do kilku 

patyków. (…) mama tylko się roześmiała. Potem rozłożyli koc i urządzili sobie piknik: jedli cukierki 

orzechowe, popijali sokiem winogronowym i wymyślali dziwne historie o papierowym smoku, który 

był za mądry, żeby wzbid się z powietrze, skoro tak wiele przygód czekało go na ziemi.” [fragment 

książki] 

Takich obrazków można w Paxie odnaleźd bardzo wiele. Myślę, że to właśnie one zapadają 

najbardziej w pamięd – podobnie jak ilustracje. Opowieśd jest bardzo barwna, dlatego nie można 

czytad jej w pośpiechu, skupiad się na samych wydarzeniach, bo pozornie znajdziemy tu dośd mało 

akcji – przynajmniej jak na książkę dla dzieci. 

W bardzo kontrowersyjny dla czytelnika sposób dochodzi też do zakooczenia opowieści. 

Wydaje mi się, że jest bardzo mało wymyślonych historii, które kooczą się jak Pax. Odczuwa się 

ogromny niedosyt, można mied pretensje do autorki. Jednak czy takie podejście nie świadczy o nieco 



 

 

rozrywkowym podejściu do powieści? Książki mają dad nam wystarczająco wrażeo, zakooczyd się 

w odpowiedni, wyjątkowy sposób. Ale czy takie historie można nazwad prawdziwymi? Czy Pax nie 

jest właśnie godny nazwy prawdziwa opowieśd? 

Zagłębcie się w te głęboko leśną historię. Poszukajcie razem z Paxem plastikowego 

żołnierzyka wśród mokrych paproci. Spróbujcie zrozumied miłośd Petera do jego kija baseballowego. 

Poczujcie pokój tych dwojga, zanurzony niespodziewanie w czymś okropnie dla nich niezrozumiałym. 

Nie miejcie pretensji do zakooczenia – jak inaczej mogłaby się według Was skooczyd ta książka? 

Głęboką wymianą zdao między przyjaciółmi, refleksją nad życiem, czy może żyli długo i szczęśliwie, 

w słodkiej nieświadomości tego, że żyją w książce dla dzieci, nie w prawdziwym życiu…? Zakooczenie 

to pozwoliło mi zrozumied, że Pax jest prawdziwy. I że, dzięki temu, rzeczywiście nie jest zwyczajny. 

W pewnych momentach powieści można irytowad się na, byd może, zbyt podniosły język, nietypowe 

pomysły autorki, dziwne opisy zachowania zwierząt… Jednak zakooczenie uświadomiło mi, że to jest 

naprawdę historia Petera i Paxa. Że nie jest to pouczająca bajka, której można by się spodziewad. 

Najbardziej może zaszkodzid Wam nastawienie do tej książki. Nie wywyższajcie się nad nią, tylko ją 

przeczytajcie. 

End war, hug more. 

 

 

 

Recenzja płyty 

Paramore ,,AfterLaughter" 

Paramore wraca z nowym albumem. Jest tak różnorodny, że chyba każdy coś dla siebie 

znajdzie. Zapraszam do lektury! 

AfterLaughter to najnowszy album amerykaoskiego 

zespołu Paramore. Płyta jest zachowana w bardziej popowych 

brzmieniach w porównaniu z innymi krążkami. ,,AfterLaughter" 

otwiera piosenka ,,Hard Times", jest ona dobrym energicznym 

początkiem. Drugim utworem jest ,,Rose-colored boy", mój 

ulubiony kawałek ze świetnym refrenem! Następnie usłyszymy 

,,Told You So" oraz ,,Forgiveness" – jest to kontrastujące 

zastawienie (druga piosenka jest jedną z wolniejszych na 

albumie). Piątą piosenką jest ,,Fake happy" –  spokojny wstęp 

zmienia się w coraz bardziej żywszą melodię, co daję dośd 

ciekawy efekt. Siódmym utworem jest wolne i piękne ,,26". 

Następna piosenka to ,,Pool", mój drugi ulubiony utwór ze świetnym tekstem.  Ósmym kawałkiem 

jest ,,Grudges" ze wspaniałym refrenem. Kolejnymi utworami są: ,,Caught in the middle" 

i ,,IdleWorship" zupełnie różniące się od jedenastego utworu - ,,No friend". To przedostatnia 



 

 

piosenka śpiewana przez Aarona Weissa z tajemniczym tekstem. Ostatni utwór to spokojne ,,Tell me 

how" –  idealny na zakooczenie. 

Trudno w ,,AfterLaughter" szukad Paramore sprzed dziesięciu lat, co nie zmienia faktu, że 

album jest świetny!  

                                                                                                          Carmen 

 

 

 

 

 

 

W związku z tym, że rok szkolny właśnie się kończy, 

życzymy Wam pięknych, słonecznych i udanych wakacji! 

Dziękujemy, że byliście z nami przez ten rok! 

Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym! 
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