
  

 

Numer 76, wrzesień – listopad 2019 r. 

Po 3 latach i po nieudanych wcześniejszych próbach wznawiamy 

wydawanie Gazety Szkolnej „Feniks”. Jest to dla nas spore wyzwa-

nie, ale postaramy się mu sprostać. Mamy bowiem uczniów, którzy 

lubią pisać i potrafią to robić. Oddajemy więc w ich ręce redakcję 

„Feniksa” z nadzieją, że  numery będą ukazywały się już regularnie 

w cyklu dwu-, trzymiesięcznym. 

Inaczej niż na stronie internetowej szkoły, będziemy tutaj publi-

kowali przede wszystkim dłuższe, wymagające pod wieloma wzglę-

dami teksty tak, by stworzyć naszym pismakom szansę na rozpisanie 

się. Zobaczymy, do czego ten format pisma doprowadzi. Wydaje się, 

przynajmniej na początku, że uczniowie wolą wypowiadać się swo-

bodnie bez narzuconych rygorów. Dlatego też chcemy, by teksty 

tutaj publikowane w pewnej mierze tą swobodą się cechowały. 

Prezentujemy czytelnikom numer 76. Publikacja „Feniksa” datuje 

się wstecz tak dawno, że trudno doprawdy określić ten prawdziwy 

początek. W każdym razie nawiązujemy do wieloletniej tradycji Ze-

społu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie między innymi 

po to, by nie zmarnować dorobku wielu pokoleń redaktorów. 

Życzymy miłej lektury! 

Redakcja 
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 Piszę do Ciebie ten list, aby 
przedstawić cię takim, jakim chcieli-
by Ciebie widzieć uczniowie. Często 
dzieci i rodzice oraz sami nauczyciele 
zastanawiają się, czy idealny nauczy-
ciel, pedagog istnieje, czy też jaki 
powinien być, więc ja – z ostatniej 
ławki – ponieważ widzę z daleka, 
chcę naszkicować obraz nie tylko 
mojego ideału. 
 Bądź sobą! Idealny nauczyciel 
to przede wszystkim ktoś, kto ma 
osobowość. Nie przychodź na lekcję 

tylko po to, by być i odpracować swoje godziny, ale przekaż nam jak 
najwięcej informacji oraz dobrze wykorzystaj czas. 

Uśmiechaj się! Prowadź  zajęcia z uśmiechem na twarzy, z sym-
patią do nas.  Żyj w przyjaznych relacjach z nami, lecz mimo to nie 
pozwalaj  na zbyt wiele. 

Miej cierpliwość! Cierpliwość u nauczyciela to też bardzo ważna 
cecha. Nie złość się, kiedy nie wychodzi nam coś za pierwszym ra-
zem, tylko wytłumacz spokojnie, aż to przyniesie rezultaty. 

Nie wywyższaj się! Nauczyciel nie może się wywyższać. Pokaż 
nam, że również jesteśmy ważni. 

Bądź kreatywny! Przekazywanie różnych informacji w inny, cie-
kawszy sposób, niż jest przykładowo notatka z lekcji, będzie atutem, 
a zainteresowanie danym tematem będzie większe. 

Daj nam motywację! Pokaż, iż możemy  osiągnąć wszystko, 
co tylko chcemy, jeżeli tylko będziemy  pracować oraz zachęć nas do 
podnoszenia poprzeczki, a w razie niepowodzeń wspieraj i dodawaj 
otuchy. 

Nie krytykuj! Idealny nauczyciel nie krytykuje uczniów. Ocenia 
nie nas, ale  wiedzę na dany temat. Krytykowani uczniowie, zwłasz-
cza ci bardziej wrażliwi, mogą z tego powodu wpaść w kompleksy 
lub może obniżyć się poczucie ich własnej wartości, dlatego na to 
należy szczególnie uważać.  

Rys. Emilia Bok 
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Rozwijaj się! Idealny nauczyciel to ten, który nie osiada na lau-
rach, ale ten, który ciągle się rozwija, aby w jeszcze lepszy sposób 
wykonywać swoją pracę. 

Stosując się do tych wskazówek, na pewno sprawisz, że będzie Ci 
się lepiej z nami współpracowało oraz będziemy żyć w przyjaznych 
relacjach, wspólnie dążyć do celu i odnosić sukcesy. 

Z wyrazami szacunku  
Roksana Słupińska IITH i uczniowie 

Mistrz Perfekcji 

Agnieszka Kasperczuk 

Mistrz Cierpliwości 

Piotr Figas 

Mistrz Relaksu, Mistrz Kreatywności 

Agnieszka Kurpiewska 

Arcymistrz 

Jolanta Pluta 

Uczniowie w corocznym plebiscycie wybrali swoich ulubieńców. 

Podczas apelu 10.10.2019 r. wręczono im pamiątkowe dyplomy. 

Plebiscyt cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i wybór 

najbardziej cenionych nauczycieli wzbudza zawsze duże emocje. 
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Dzień 02.09.2019 r. był wyjątkowy. Tego dnia rozpoczęliśmy rok szkolny 
2019/2010, ale upamiętniliśmy również 80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej. Rocznica stała się bodźcem do szczególnej inicjatywy. Włączyli-
śmy się w akcję „Przerwany marsz…” zapoczątkowaną przez Radę Dzieci 
i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Celem akcji było symboliczne dokończenie, przerwanego przez wybuch 
II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Solidaryzując 
się z akcją, zaprosiliśmy do szkoły seniorów – Dzieci Wojny. Nasze zapro-
szenie przyjęli: pani Teresa Maciupa, państwo Maria i Józef Gigiel, pułkow-
nik Waldemar Kaszuba, Przyjaciel Szkoły, pan Jerzy Białach. 

Rozpoczęcie roku szkolnego to również początek naszego poszukiwania 
świadectw II wojny światowej. W ramach akcji „Pamiętniki Pokoleń”, której 
inicjatorem jest Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Mini-
strze Edukacji Narodowej RP przy współpracy: Parlamentarnego Zespołu 
ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny, Związku Harcerstwa Rzeczypospo-
litej, Stowarzyszenia „Dumni z Polski” oraz Stowarzyszenia „Dzieci Wojny 
w Polsce”, uczniowie naszej szkoły poszukiwali dokumentów w swoich ar-
chiwach rodzinnych i prowadzili wywiady ze swoimi dziadkami i pradziad-
kami. Młodzi ludzie poszukiwali odpowiedzi na pytanie o obraz wojny 
we wspomnieniach ludzi, którzy we wrześniu 1939 r. byli małymi dziećmi 
lub nastolatkami. Dzięki dokumentom i zapisom rozmów powstały artyku-
ły, które poniżej zamieszczamy.  
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Katerburg to miasto leżące Wołyniu, obecnie na Ukrainie. Przed 

wojną była to miejscowość polska. Struktura społeczna Katerburga 
była odzwierciedleniem struktury społecznej przedwojennej Polski. 
Obok siebie mieszkali Polacy, Ukraińcy, Żydzi. W miasteczku znajdo-
wały się sklepy prowadzone zarówno przez Polaków, jak i Żydów. 
W mieście znajdował się kościół katolicki, cerkiew prawosławna 
i synagoga. Chociaż mieszkańcy różnili się narodowością i wyzna-
niem, wszyscy byli obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. W szko-
łach uczono patriotyzmu, ale także poszanowania swojej odmienno-
ści narodowej i wyznaniowej. Mieszkańcy Katerburga, chociaż byli 
różnorodni, tworzyli jedność, łączyła ich wspólna historia i umiłowa-
nie marszałka Piłsudskiego. W tym mieście urodziła się pani Stefania 
Kowalczyk, z domu Sieńkowska. Dzieciństwo upływało dziewczynce 
pogodnie wśród rodziny, koleżanek i przyjaciół. 

Gdy Stefania miała 13 lat usłyszała w radio informacje, które 
zmieniły jej życie, życie najbliższych i wszystkich mieszkańców Kater-
burga. Ten wrzesień miał być inny i mimo upływu wielu dziesiątek 
lat na zawsze zapamiętany przez Stefanię. Rok szkolny 1939/1940 
rozpoczął się w atmosferze strachu i obaw o przyszłość. Najpierw, 
1. września 1939 r., Polskę zaatakowały Niemcy, a ponad dwa tygo-
dnie później uczynił to ZSRR, na mocy zawartego w sierpniu paktu 
Ribbentrop – Mołotow. Do miasta docierały coraz gorsze informa-
cje. Kobiety wpadały w rozpacz, a mężczyźni w wieku poborowym 
powoływani zostali do wojska. Nastolatka widziała, jak powoli zmie-
nia się obraz Katerburga. Do tej pory ludzie, którzy ze sobą wspólnie 
mieszkali i byli sąsiadami, teraz stawali się wrogami. Dziewczyna 
widziała swoich sąsiadów – Żydów, uznanych przez Niemców, 
wg kryterium rasowego, za tych gorszych, podludzi nie mających 
prawa mieszkać, jak inni, a nawet nie mających prawa po prostu żyć  
Zamknięto ich w gettcie, które ogrodzono i nie pozwolono pomagać, 
ani w ogóle kontaktować się z nimi. Dziewczynka widziała, jak umie-
rają z głodu mężczyźni, kobiety, dzieci. Getto zlikwidowano, a Żydów 
z miasteczka wywieziono do obozu. 

W czerwcu 1941 r. po ataku Niemiec na ZSRR, sprzymierzeńca-
mi hitlerowców stali się Ukraińcy. Trudno zrozumieć nastolatce, 
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że z jakiegoś powodu dotychczasowi ukraińscy sąsiedzi stają się 
śmiertelnymi wrogami Polaków. Niemcy, szerząc nienawiść polsko - 
ukraińską, podsycając wzajemne animozje, spowodowali, że część 
Ukraińców zaczęła mordować Polaków, czym było pod ręką, od noży 
po siekiery i widły. W Katerburgu nie było już bezpiecznie. Rodzina 
Sieńkowskich udała się do Krzemieńca, szukając schronienia w więk-
szym skupisku Polaków. Tam także nie było bezpiecznie. Stamtąd 
wywieziono ich do obozu, na którego bramie widniał wymowny na-
pis: Arbeit macht frei! 

Praca mogła rzeczywiście wyzwolić. Drogi do wolności były 
dwie: poprzez śmierć albo ciężką pracę za życie. Dziewczyna nada-
wała się do pracy, była młoda i zdrowa, chociaż wygłodzona. Wkrót-
ce cała rodzina trafiła do majątku w Gőbel, gdzie wszyscy ciężko pra-
cowali. Gdy zachorowała, cudem przeżyła operację. Przy życiu trzy-
mała ją tęsknota za ojczyzną. W Gőbel rodzina doczekała 1945 r., 
a dzień 8 maja zapamiętała jako ten wyjątkowy. Koszmar jednak nie 
miał się zakończyć. Powrót do kraju był dramatyczny. Brak żywności, 
zmęczenie i strach przed nadchodzącymi czerwonoarmistami, którzy 
nie oszczędzali kobiet, brutalnie je gwałcąc. Stefania wróciła do Pol-
ski, ale już innej niż tej, w której przeżyła beztroskie dzieciństwo. 

Nastolatka w czasie wojny doświadczyła wszystkiego, czego nie 
powinna: głodu, strachu, rozpaczy po stracie najbliższych, bólu, 
krzywdy, tęsknoty za krajem. Widziała, jak wzrasta nienawiść, którą 
stosunkowo łatwo podsycić. Trudno jest sobie wyobrazić, jak łatwo 
można poróżnić ze sobą nawet najbliższych sąsiadów, widziała 
śmierć niewinnych ludzi. Mordowano ich, bo w jakiś niewytłuma-
czalny sposób zostali nazwani podludźmi, a inni ginęli dlatego, 
że zostali uznani za wrogów na drodze do niepodległej Ukrainy. Ży-
cie nie stanowiło żadnej wartości i nie miało też ceny. W tym strasz-
nym czasie byli jednak ludzie, dla których narodowość i wyznanie 
nie miały znaczenia. Liczył się człowiek. Wśród udzielających sobie 
nawzajem pomocy byli i Polacy, dający schronienie Żydom, i Ukraiń-
cy ostrzegający Polaków przed atakami banderowców. 

Ta historia jest przedstawiona z dwóch powodów. Po pierwsze, 
by ocalić od zapomnienia te wydarzenia, które ukazują prosty sche-
mat drogi wiodącej od nienawiści do okrucieństwa, krzywdy, jaką 
człowiek uczynił innemu. Drugi powód to przestroga dla młodych 
ludzi, którzy nie wiedzą, co to znaczy wojna i właśnie chodzi o to, 
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żeby jej nie poznali w taki sposób, jak to przeżyła mała Stefania 
i inne dzieci. Dzisiaj nie wiemy, co to głód, wypędzenie, poniżenie. 
Niech te wspomnienia będą dla Nas, dla Was, młodzi Polacy, lekcją 
historii i jednocześnie przestrogą dla kolejnych przyszłych pokoleń. 

Niech podsumowaniem tego artykułu będą słowa pani Stefanii: 
„Wszystkim nieszczęściom, które spotkały moich rodaków, ro-

dzinę i inne narody, jest winna wojna! To słowo powinno zniknąć 
nawet ze słownika. Najpiękniejszymi słowami, które teraz doceniam 
po tym, co przeżyłam, są: pokój, przyjaźń, miłość, braterstwo. Mamy 
wolny, demokratyczny kraj, w Europie panuje pokój. Niech wszyscy 
docenią ten fakt”. 

 
Wspomnienia udostępnione dzięki Wiktorii Kowalczyk, uczennicy klasy IV 
Technikum Budowlanego, prawnuczce Stefanii Kowalczyk. Na podstawie 
artykułu: Ja, Polka z Wołynia, wspominam, w opracowaniu Gmina Krzęcin 
z różnych stron, 2010, opracowała Beata Zgorzelska.  

 

 
Mój pradziadek, Józef Więckowski, jest rówieśnikiem Niepodległej 

Polski. Urodził się 1 lutego 1918 r. w Białymstoku. W zeszłym roku po-
dążaliśmy śladami dziadka    w 100. rocznicę jego urodzin. Odwiedzili-
śmy dom, w którym urodził się i mieszkał ze swoimi rodzicami, Aleksem 
Więckowskim i Stefanią Więckowską. Józef mieszkał w Kozińcach, 
na Białostocczyźnie. Jako nastolatek należał do drużyny strzeleckiej 
w Kozińcach.  Po ukończeniu szkoły powszechnej wykonywał zawód 
stolarza. 

Gdy wybuchła wojna, miał 21 lat. Po wybuchu II wojny światowej 
Białostocczyzna przypadła ZSRR, ponieważ taki podział  ziem polskich 
wynikał z zawartego 23 sierpnia 1939 r. między III Rzeszą Niemiecką 
a Związkiem Radzieckim, paktu Ribbentrop – Mołotow.  

6 sierpnia 1940 r. Józef został aresztowany w Warszawie i przewie-
ziony na Pawiak. Przesłuchiwano go, a następnie skazano za przynależ-
ność do organizacji. Kolejne lata swojego życia spędzał w obozach: Maj-
danek, Natzweil i w najgorszym obozie koncentracyjnym – Dachau. Wy-
szedł na wolność z obozu 29 kwietnia 1945 r. i powrócił do kraju 
26 czerwca 1947 r. Łącznie spędził w obozach 4 lata i 9 miesięcy.  
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Majdanek, 9.12.1943 r. 

Jestem tu już 691 dni, a wciąż pamiętam ten dzień, w którym tu 
trafiłem. Do Lublina przewieziono nas jak bydło, w wagonach, 
bez jedzenia i wody. Wielu już wówczas umarło z wycieńczenia. Ciała 
zmarłych wyładowano na miejscu. Nadal czuję ten smród. Towarzy-
szy mi wszędzie, gdzie tylko jestem. Może dlatego, że zewsząd ota-
cza mnie śmierć. Żyjemy w prymitywnych warunkach. Mieszkamy 
w drewnianych barakach, które nie chronią nas przed deszczem czy 
siarczystym mrozem. Teraz w grudniu wstawili nam do baraku pie-
cyk, ale to nic nie daje. Nie jest on w stanie ogrzać całego pomiesz-
czenia. Ściskamy się przy nim, starając się być jak najbliżej. Jest zim-
no, bardzo zimno, wciąż chodzę głodny, bo jedzenia jest mało, 
za skórkę chleba byłbym w stanie nawet zabić. Wszyscy wokół cho-
rują, przeważnie na tyfus. Ja na razie jestem zdrów, ale nie wiem, jak 
długo. W baraku nie mamy kanalizacji ani bieżącej wody. Trudno 
zachować higienę. A do tego plaga insektów. Ale dosyć narzekania. 

Wstałem dzisiaj (jak co dzień zresztą) o 5.00 rano. Szybko się 
ubrałem, zaścieliłem pryczę i zjadłem śniadanie. O dziwo, dzisiaj była 
zupa zaprawiona mąka razową. Wczoraj był kubek czarnej kawy 
zbożowej. Na szczęście jest już grudzień, więc śniadanie mogłem 
zjeść w baraku. Do listopada nie wolno nam tego robić. Po śniadaniu 
apel poranny. Po apelu moje komando zostało przydzielone do prac 
budowlanych. Nosiliśmy kamienie. Ci, którzy nie byli ich w stanie 
dźwigać, byli karani chłostą. W przerwie dostaliśmy obiad. Chochla 
wodnistej zupy z przegniłej  brukwi, oczywiście bez soli i tłuszczu. 
Około 13.00 wróciliśmy do pracy. 

O 16.30 rozpoczął się apel wieczorny. Dzisiaj wyjątkowo trwał 
2 godziny. Po apelu kolacja, czyli 2 ziemniaki i czarna kawa zbożowa. 
Dochodzi godzina 21.00, zaraz rozpocznie się cisza nocna. Tak więc 
muszę już kończyć. Jest mi zimno, jestem głodny i do tego gryzą 
mnie wszy. Ale żyję! 

Paulina Więckowska IITH na podstawie wspomnień 
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W tym roku przypada 80. rocznica wybuchu II wojny świato-

wej. Oczywiście nie jest to żaden powód do radości czy świętowania. 

Jest to powód, by zastanowić się nad tym, jakie wojna ma znaczenie 

dla nas - ludzi współczesnych, którzy są potomkami osób żyjących 

w tamtej straszliwej rzeczywistości.  

 Czym tak naprawdę jest wojna? Trudno na to jednoznacznie 

odpowiedzieć, bo ile osób, tyle interpretacji. Na przestrzeni wieków 

ludzie inaczej podchodzili do wojny i tego, co się z nią wiąże, jednak 

jest pewien stały element - wojna to sprawa, która nie przechodzi 

bez echa. Opinia na temat wojny zależy również od tego, jaką osobą 

jest człowiek, który się wypowiada. W jakiej rzeczywistości się uro-

dził, jakie ma poglądy, w jakim otoczeniu się wychował, jacy ludzie 

i wydarzenia go kształtowały. Dużo zależy również od tego, jak inte-

ligentna i uczuciowa jest dana persona. Czy na przykład potrafi się 

wczuć w sytuację osoby dotkniętej skutkami okupacji lub czy wie, co 

działo się podczas wojen, które już kiedyś miały miejsce. Można by 

zapytać: co może wiedzieć o wojnie nastolatek, który urodził się 

w czasach pokoju i dobrobytu? Ano, moim zdaniem, coś wiedzieć 

może, bo nie trzeba spalić sobie całej ręki, by wiedzieć, że nie wolno 

bawić się ogniem. 

 Według mnie wojna, nieważne czy kiedyś, czy teraz, jest na-

prawdę potworną rzeczą, niekoniecznie dla polityków i biznesme-

nów. Wydaje mi się, że ci ludzie mogą na wojnie pewne rzeczy 

„ugrać”. Dla nich wojna to biznes, dzięki któremu mogą zarobić albo 

zapewnić sobie pewne posady lub korzyści. Więc dla kogo wojna tak 

naprawdę jest najgorsza? Najbardziej cierpią bezbronne osoby, któ-

re nawet nie mają za wiele wspólnego z wszelkimi zatargami poli-

tycznymi - cywile. A kto jest cywilem? Ja, Ty, nauczyciel, pani w skle-

pie, woźny, konduktor. My wszyscy. Można by powiedzieć, że prze-

cież politycy, którzy nas reprezentują, ochronią nas przed zagroże-
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niem, jednak, niestety, wydaje mi się, że wolą chronić siebie niż ty-

siące ludzi, którzy zapewnili im wszystko, co mają. Naród? Kto by się 

nim przejmował. Przecież nas – ELITY - to nie dotyczy. To MY tutaj 

rozdajemy karty. Denerwuje mnie to, że ci, którzy doprowadzają 

do konfliktów, myją sobie ręce krwią tysięcy, milionów ludzi, których 

mieli ochraniać. A po zażegnaniu konfliktu albo szukają winnych, 

albo mówią, że nie było innego wyjścia. A czy ci wszyscy ludzie, któ-

rych skrzywdzili, mieli wyjście? Czy mogli uniknąć tego wszystkiego 

w łagodny, nietraumatyczny sposób? 

Zaskakujące i jednocześnie przerażające jest to, że wojnę 

może wywołać jedna osoba. Człowiek, który ma władzę, wiedzę, 

środki, poparcie i ma pretekst. Za idealny przykład może posłużyć 

postać Adolfa Hitlera, którego poglądy znajdują odbiorców nawet 

dziś. Przekonał on naród niemiecki do mordu milionów innych ludzi 

tylko dlatego, że taka była jego wizja świata. Zastraszający jest rów-

nież fakt, że niektóre pomysły są początkiem tragedii i koszmaru 

ludzi, którzy się z nimi nie zgadzają. Idea, nieważne jaka, w zależno-

ści od tego, do kogo jest skierowana i w jaki sposób jest podana, 

może przekonać ludzi do tego, że woda jest sucha, a słońce zielone. 

Jak mało inteligentnym trzeba być lub jak trzeba być zaślepionym 

i zmanipulowanym, by takie rzeczy się wydarzały? Jak można zada-

wać ból czy nawet zabijać ludzi dla jakiejś zwyrodniałej idei? 

 Podczas wojny w życiu człowieka zmienia się dosłownie 

wszystko - twój czas wolny, praca zawodowa, otoczenie, model do-

rastania, sposób edukacji czy nawet jedzenie, które dostajemy. 

W trakcie okupacji Warszawy podczas II wojny światowej Niemcy 

dawali Polakom… chleb z trocinami. Uderza mnie to, że czytając 

przeżycia ludzi, którzy przeżyli wojnę lub uciekali z kraju, gdzie ona 

panowała, dowiaduję się, że potrafili oni cieszyć się ciszą nocy. Tym, 

że jak wychodzą na ulicę, nie muszą się bać, że za chwilę ktoś 

do nich strzeli. Czuli ulgę, gdy kładli się wieczorem spać, wiedząc, 

że jutro wstaną i przeżyją kolejny dzień. 
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Mnie - osobie, której naród przez 123 lata cierpiał zniewole-

nie, był okupowany przez III Rzeszę i później został poddany 

pod władanie komunistom, wydaje się, że my, Polacy, możemy wy-

powiadać się na temat wojny, wiedząc, jak ona wygląda „z pierwszej 

ręki”. Mówię tu o fizycznych jej aspektach i oczywiście o aspektach 

psychologicznych, które dotyczą ludzi bezpośrednio. Nie jestem 

w stanie wyobrazić sobie horroru dnia codziennego z tamtych cza-

sów: rewizje osobiste, katownie, publiczne egzekucje, wywózki 

do obozów; a po wojnie: narzucanie poglądów oraz karanie za od-

mienne zdanie, brak jakiejkolwiek wolności, kłamliwa i propagando-

wa edukacja. Nawet taka abstrakcja jak racjonowanie jedzenia, 

ubrań, pralek, samochodów, a nawet papieru toaletowego na kart-

ki… to jest niepojęte. Polacy żyli w strachu i wściekłości na to, że po 

tak długim okresie nie możemy być wolni, chociaż tak bardzo kocha-

my wolność. Chcieliśmy po prostu być gospodarzami we własnym 

domu, nie służącymi. Niepodległość zawsze była dla nas wartością 

najwyższą. Stąd się brały liczne powstania, ruch oporu, państwo 

podziemne, które było największym i najlepiej zorganizowanym pań-

stwem konspiracyjnym w Europie, jeśli nie na świecie. Pokazuje to, 

że my, Polacy, nie poddajemy się i nie damy stłamsić tak łatwo, na-

wet przez tak długi czas jak 123 lata. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, 

opisujące Polaków: Kiedy zetną jedno drzewo, wyrośnie jutro nowe. 

Bo by nas zniszczyć, musieliby najpierw uciąć korzeń. Wydaje mi się, 

że ten cytat dobrze oddaje ducha naszego narodu. 

 Myślę, że na tym skończę swój wywód. Wojna jest bardzo 

skomplikowana i tak, jak mówiłam - opinie na jej temat zależą 

od tego, kto je wypowiada. Te wszystkie pytania retoryczne mają 

skłonić Ciebie, Drogi Czytelniku, do refleksji nad tym, co tak napraw-

dę dzieje się ze zwykłym, szarym człowiekiem w trakcie działań wo-

jennych. Bo nigdy nie wiesz, czy za chwilę nie będziesz uczestnikiem 

takich wydarzeń, a nawet jeżeli tak myślisz, zadaj sobie jedno, od-

wieczne pytanie ludzkości: co, jeśli? 

Weronika Rusiecka IITH 
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Niedawno w naszej szkole, jak co roku, odbył się konkurs Jesien-

ne Spotkania z Poezją. Konkurs był związany z Narodowym Świętem 

Odzyskania Niepodległości. W tym roku obchodzimy już 101. roczni-

cę niepodległości naszego państwa. Postanowiłam, że przybliżę 

wam, jak czuli się recytatorzy podczas mówienia wierszy. Jako że ja 

też brałam udział w recytacji, postanowiłam, że pokażę wam nieco 

od strony ,,zaplecza”. 

Pierwszą osobą, która zrelacjo-

nowała mi swoje odczucia z kon-

kursu była Weronika Mazurek 

z klasy ITOŚ. Zaprezentowała ona 

wiersz Krzysztofa Kamila Baczyń-

skiego pod tytułem ,,Elegia 

o chłopcu polskim’’. Jak sama 

stwierdziła: ,,Atmosfera przed, 

w trakcie i po konkursie była cu-

downa. Przed samym konkursem 

był czas, żeby przygotować się 

do występu. Podczas przygoto-

wań do recytacji pani Lilla Rybka 

doskonale nas poprowadziła, da-

wała cenne rady i pomagała 

w dokładnym zrozumieniu utwo-

ru, który będziemy prezentować”. 

Kolejnymi osobami są Żaneta Kuś i Oskar Baczyński z klasy I TOŚ. 

Byli oni prowadzącymi konkurs. ,,Próby nie były skomplikowane ani 

trudne, wręcz przeciwnie - były proste i zrozumiałe. Pani nas odpo-

wiednio przygotowała. Przed samym konkursem złapał nas stres, 

gdy zapowiadaliśmy pierwszą osobę, złapała nas mała trema, ale po 

tym, jak drugi raz wyszliśmy na środek, wszystko poleciało z górki”. 

Weronika Mazurek 
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 Czwartą osobą, która chciała się po-

dzielić swoimi przeżyciami była Joanna Stą-

porek również z klasy ITOŚ. Przedstawiła 

ona wiersz  Zbigniewa Herberta pod tytu-

łem ,,17 września” .Na zadane jej pytanie 

odparła: ,,Moje odczucia były różne na po-

szczególnych etapach recytacji. Przed kon-

kursem w ogóle się nie stresowałam, 

ale gdy Żaneta wyczytała moje imię i nazwi-

sko, poczułam, jak moje serce zaczyna szyb-

ciej bić. Wzięłam trzy głębokie wdechy 

i wyszłam na środek. W trakcie recytacji 

ulżyło mi, a gdy skończyłam mówić i zeszłam, żeby usiąść na miejscu, 

znów czułam się normalnie. Nie był to mój pierwszy występ publicz-

ny, więc nie przeżyłam tego aż tak bardzo”. 

Następną osobą jest Oskar Krupiński z klasy IIITOŚ. Zinterpreto-

wał on utwór Zbigniewa Herberta pod 

tytułem ,,Przesłanie Pana Cogito”. 

Stwierdził on, że: ,,Ciężko opisać, co się 

czuje podczas recytacji. Każdy odbiera 

poezję w  inny sposób. Ja, recytując, sta-

ram się  przedstawić, w jak najpiękniej-

szy sposób ukazać to, co mówię, wkłada-

jąc w to całe serce i siły, aby każdy mógł 

poczuć emocje, które przedstawiam. 

Ciężko jest recytować taki wiersz, gdyż 

jest to nauka. Trudno było mi zrozumieć 

samemu sens, a własna interpretacja i 

własne rozumienie tego wiersza przyszły 

po długim okresie ciężkiej pracy”. 

 Ostatnią osobą jest Weronika Rusiecka z klasy IITH. Zaprezen-

towała ona fragment ,,Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, z Księ-

Oskar Kurpiński 

II nagroda 

Joanna Stąporek 
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gi XII, zatytułowany „Koncert Jankie-

la”. Powiedziała mi, że: ,,Na początku 

nie byłam zestresowana, ale kiedy 

wszystko się zaczęło, emocje przejęły 

władzę i denerwowałam się. Podczas 

mówienia wyłączyłam się całkowicie, 

a tekst mówiłam automatycznie. Do-

piero w połowie recytacji poczułam, 

jak trzęsą mi się nogi, a gdy schodzi-

łam, myślałam, że zemdleję lub upad-

nę. Gdy było po wszystkim, dalej czu-

łam drżenie nóg, ale głównie ulgę 

i spokój”. 

 Ostatnią osobą jestem ja sama, 

Kinga Czekan z klasy ITOŚ. Recytowa-

łam wiersz Kazimierza Surzyna 

„Narodowe barwy”.  Jeśli chodzi o moją 

recytację, to można ją podzielić na różne 

etapy. Podczas prób nie stresowałam się 

i mówiłam swobodnie, ale kiedy wyszłam 

na środek, poczułam jak nogi i ręce zaczy-

nają mi się trząść. Przez chwilę myślałam, 

że zemdleję. Podczas mówienia zaczęłam 

się stopniowo uspokajać, a gdy skończyłam 

i wróciłam na miejsce, poczułam ulgę. 

Uśmiechnęłam się szeroko i czekałam 

na zakończenie konkursu. 

 

Każdy, kto występował publicznie, wie, co to stres i wie, jak trud-

no opanować emocje podczas wystąpienia, wie, ile trzeba włożyć 

pracy, żeby wyszło dobrze.  

Kinga Czekan ITOŚ 

Weronika Rusiecka 

I nagroda 

Kinga Czekan 
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Nagrodzeni i uczestnicy 

 I miejsce zajęła Weronika Rusiecka 

z klasy IITH, II miejsce zajął Oskar Kurpiński 

z klasy IIITOŚ, III miejsce zajęła pierwszokla-

sistka Wiktoria Całka z klasy ILOa, któ-

ra pięknie mówi i pięknie gra na gitarze. 

Przyznano również dwa wyróżnienia, które 

zdobyły: Patrycja Eljasz z klasy IILOa, 

i Patrycja Kubicka z klasy IIITH. 

 Inni ustanowili bardzo wysoki po-

ziom. Gratulujemy szczególnie pierwsza-

kom, dla których te zmagania były być może 

pierwszymi w ich drodze na szczyty. 

A bakcyl został połknięty, bo Asia Stąporek z klasy ITOŚ zapisała się 

na zajęcia ze śpiewu, a dwie gitarzystki: Wiktoria Całka z ILOa i Kaja 

Guzek z ITOŚ, rozpoczęły zajęcia pod okiem profesjonalistów. 

Wiktoria Całka 

III nagroda 
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W moją wymarzoną podróż chciałbym się udać do pięknego mia-

sta, jakim jest Warszawa. W wielkiej metropolii jest wiele ciekawych 

miejsc, zabytków i atrakcji. Chciałbym zobaczyć i zwiedzić chociażby 

Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski, Łazienki Królewskie 

oraz  wiele innych zabytków. Takie zwiedzanie z pewnością byłoby 

dla mnie interesującą lekcją historii i uzu-

pełnieniem mojej podróży. Głównym ce-

lem mojego wyjazdu byłyby jednak Profe-

sjonalne Targi Fryzjerskie „Hair Forum”. 

Fryzjerstwo to moja pasja, interesuję się 

nim już od kilku lat. Marzę, by uczestniczyć 

w tak wielkim wydarzeniu. Targi trwają 

2 dni, 19 - 20 października 2019 roku. Od-

bywają się na nich liczne wystawy profesjo-

nalnych kosmetyków. Oczywiście odbywają 

się także różne pokazy i wywiady. Można 

również poznać ciekawych ludzi związanych z branżą fryzjerską oraz 

sławnych stylistów fryzur. Gdy będę już na tak wielkim wydarzeniu, 

z pewnością kupię sobie produkty moich ulubionych marek. Będę 

uczestniczył w kongresach, by poznać nowe techniki koloryzacji, 

upięć, strzyżeń itp. Moim priorytetem będzie również zdobycie au-

tografu oraz zrobienie wspólnej fotografii z gwiazdami fryzjerstwa. 

Liczę również, że uda mi się chociaż przez chwilę porozmawiać 

z osobami, które są dla mnie autorytetem. Takie targi to dla mnie 

ogromne możliwości poszerzania wiedzy, umiejętności oraz nawią-

zania nowych znajomości. 

Byłoby cudownie, gdybym mógł wybrać się w taką podróż. Ma-

rzenia się spełniają, tylko trzeba w nie wierzyć i robić wszystko, by je 

spełnić. Ja z pewnością w taką podróż się wybiorę. 

Dawid Chaj IA 

Rys. Emilia Bok 
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Jak dobrze wiemy, integracja klasowa jest bardzo ważna zarówno 

dla klasy, jak i dla otoczenia. Gdyby klasa nie była zintegrowana, 

szkodziłoby to osobom spoza klasy, jak i uczniom w klasie, ponieważ 

niezintegrowana klasa to niedobry przykład koleżeństwa. 

Ludzie w takiej klasie są podzieleni na mniejsze grupy i nie roz-

mawiają ze sobą za często. Przez podzielenie się na pomniejsze 

ugrupowania niektóre osoby mogą być pokrzywdzone z powo-

du ,,hierarchii” w klasie. Wiem, to może dziwnie zabrzmieć, bo nie 

w każdej klasie tak jest, ale istnieje coś takiego jak klasowa hierar-

chia. Polega ona na tym, że niektórzy uczniowie uważają się za lep-

szych od wszystkich, są to tak zwani klasowi liderzy. Myślą, że mają 

kontrolę nad klasą i mogą wyzywać oraz nękać słabszych od siebie, 

lecz tak nie jest, bo nikt nie ma prawa nikogo wyzywać, obrażać czy 

namawiać do czegoś, czego ta osoba nie chce zrobić. Najczęściej 

właśnie dlatego klasa jest skłócona. Zdarzają się na szczęście takie 

osoby, które postawią się swoim prześladowcom, lecz wtedy klasa 

zaczyna się dzielić na coraz mniejsze grupki. Trudno znów się zinte-

grować. 

Jest jeszcze inny powód podziału klasy. Uczniowie z dobrymi oce-

nami wywyższają się z grona innych osób w klasie, przez co dostają 

pochwały od nauczycieli, a uczniowie z niższymi ocenami są mniej 

doceniani, ale oczywiście wszystko zależy od nauczyciela i jego na-

stawienia do uczniów. Dobry nauczyciel potrafi szybko rozpoznać, 

że coś złego dzieje się w klasie i w porę zareaguje. 

Uczniowie powinni być ze sobą zintegrowani nie tylko dlatego, 

że kiedy się nie rozmawia ze sobą, to atmosfera jest nieprzyjemna. 

Powinni być zintegrowani ze sobą również na lekcjach, sprawdzia-

nach czy kartkówkach. Każdy z nas miał taką sytuację, że zapomniał 

zadania domowego. Klasa, która w jakimś stopniu jest spojona, po-
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może sobie w rozwiązaniu zadania, lecz w przypadku klasy podzielo-

nej może być różnie. Raz pomogą, raz nie. Kolejnym przykładem te-

go, że integracja jest ważna, są różne szkolne imprezy czy klasowe 

spotkania. Zintegrowana klasa przyjdzie na szkolną dyskotekę, 

a osoby z mniej zintegrowanej klasy nie będą się dobrze bawić, albo 

nie przyjdą na imprezę, ponieważ nie będą miały po co tam przyjść, 

bo nie będzie tam osób, z którymi można by było się świetnie bawić.  

Ważną osobą, która pomaga w integracji klasy jest wychowawca, 

ponieważ bez wychowawcy niełatwo byłoby uczniom się zapoznać, 

szczególnie w klasach pierwszych. Jak dobrze wiemy, w pierwszej 

klasie są osoby, które widzimy po raz pierwszy. Ważnym zadaniem 

wychowawcy jest stworzenie zespołu klasowego, w którym każdy 

uczeń będzie miał prawo głosu oraz swoje miejsce. W zespoleniu 

grupy klasowej pomagają różne działania, dzięki którym klasa zapo-

znaje się ze sobą. Są to m.in.: wycieczki i imprezy, np. piknik, ogni-

sko, dyskoteka; może to być kronika klasowa; a także organizowanie 

aktywności, które angażują cały zespół klasowy i mają charakter 

np. filantropijny czy wolontariacki (zbiórka darów, makulatury itp.) 

czy też praca w grupach na lekcjach. 

My, pierwszoklasiści, nie okazujemy, że potrzebujemy pomocy 

w integracji, ale tak właśnie jest. Chcemy, żeby ktoś nam podpowie-

dział, jak można szybko 

poznać kolegów, jak się 

z nimi zaprzyjaźnić, a jeśli 

to niemożliwe, bo przecież 

nie wszyscy muszą się lu-

bić, to przynajmniej jak się 

w klasie szanować. Drodzy 

nauczyciele, jeśli nam po-

móżcie, my na pewno się 

odwdzięczymy. 

Kinga Czekan ITOŚ 

Rys. Emilia Bok 
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Wchodząc przez ogromne, rozsuwane drzwi dziewczyna czuła 
zmieszanie. Tylu ludzi, taki wielki budynek, a ona ma właśnie tutaj 
zamieszkać. Szła obok kobiety z urzędu ubranej w damski garnitur, 
która miała za zadanie odstawić ją do jej ojca. On dopiero niedawno 
dowiedział się o tym, że ma córkę, a to wszystko przez śmierć matki 
dziewczyny. 

— Pan Rogers już na was czeka. Dwunaste piętro — powiedziała 
uprzejmie recepcjonistka. 

Wszyscy spoglądali na dziewczynę, jakby była co najmniej jakimś 
eksponatem w muzeum. Dziewczyna naciągnęła kaptur na głowę, 
by zakryć swoją twarz. 

— Wszystko będzie dobrze. Twój ojciec to dobry człowiek — powie-
działa urzędniczka, naciskając przycisk z numerem dwanaście. 

— I stary — dodała cicho nastolatka. 

— Nie przesadzaj. Z pewnością się polubicie, a o całej reszcie nie 
wspominam — oznajmiła z uśmiechem kobieta. 

Winda w końcu się zatrzymała i drzwi się otworzyły, by pasażero-
wie mogli wyjść. W sali czekał już Steve Rogers, ojciec nastolatki. 

— Witam, jestem Valia Williams. To jest Cassiel Fallen, pana córka 
— powiedziała urzędniczka i podała wizytówkę. — W razie czego 
proszę dzwonić. Do widzenia. 

— Do widzenia — powiedziała nastolatka. 

Urzędniczka wyszła i zostawiła te dwójkę samą. 

— Moje kondolencje z powodu mamy — powiedział Kapitan.— Mo-
że nie będę idealnym ojcem, bo w końcu widzimy się po raz pierw-
szy, ale mam nadzieję, że się dogadamy. Chcesz poznać drużynę? 

Drużyna Avengers. Biegają albo latają po mieście, ratując i przy 
okazji je rozwalając. 
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— Może być — odpowiedziała cicho Cassiel i oboje ruszyli w stronę 
windy. 

— Jest pięćdziesiąt poziomów w górę i szesnaście w dół. Od parteru 
w dół nie wolno ci jeździć — powiedział Kapitan. 

— Jasne jak niebo — powiedziała Cassiel, za co od razu w myślach 
się skarciła. 

Musi przestać tak mówić. Już tam nie mieszka. Już nie należy 
do nich. To przez niego. Przez niego cała reszta, która nie wybrała, 
musi cierpieć na Ziemi. 

— Raczej jak słońce — powiedział Steve, uśmiechając się. 

— Ta — szepnęła dziewczyna. 

Dwie minuty później byli już na odpowiednim piętrze. Cassiel 
trochę stresowała się przed spotkaniem, ale przecież do odważnych 
świat należy. Wchodząc do dużego i przestronnego salonu z wyj-
ściem na taras, gdzie Iron Man ściągał swoją zbroję, Cassiel zdjęła 
ze swojej głowy kaptur i zobaczyła grupę roześmianych Avengersów. 
Na kanapie siedział Łucznik, który ma sokole oko, wraz z Czarną 
Wdową, która zna kilkanaście sposobów na zabicie człowieka. Dalej 
na fotelu siedział Bruce Banner, naukowiec, lekarz i facet, który 
zmienia się w Hulka. Tony Stark, playboy, miliarder i Iron Man 
w jednym, siedział w drugim fotelu, popijając whiskey z eleganckiej 
szklanki. Brakowało tylko Thora, który pewnie jest w Asgardzie. 

— Drużyno — zawołał Steve, zwracając na siebie uwagę wszystkich 
— to Cassiel Fallen, moja córka. 

— W końcu jesteś! — Powiedział wesoło lekko podpity Tony. 

Natasha Romanoff aka Czarna Wdowa wstała i podeszła do na-
stolatki, podając jej dłoń. 

— Natasha — powiedziała kobieta. — Miło cię poznać. 

Cassiel uścisnęła dłoń kobiecie. 

— Cassiel — odpowiedziała dziewczyna. 

— To jest Clint Barton — wskazał Steve na Łucznika. 

— Wiem, kim jesteście. Huczy o was w telewizji i Internecie — po-
wiedziała Cassiel. 

— No, to w takim razie przedstawianie siebie mamy za sobą. 
Co chcesz robić? — zapytał Steve. 
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— Iść gdzieś, gdzie was nie ma — mruknęła dziewczyna. — Mogę iść 
na dach? 

Steve westchnął. Ciężko mu było nawiązać jakąkolwiek relację 
z córką, ale wiedział, że jest w żałobie. Straciła matkę. Nie jest tak 
łatwo ogarnąć się po śmierci kobiety, która cię wychowała. 

— Idź, ale uważaj — powiedział ojciec Cassiel. 

Siedząc na brzegu dachu Cassiel rozmyślała, dlaczego Pierwszy 
Upadły tak postąpił. Dlaczego nie wybrał jednej ze stron? Dziewczy-
na nie musiałaby teraz cierpieć na Ziemi, nie mogąc wrócić do swo-
jego domu. Matka zawsze jej powtarzała, by nie pokazywać się 
w całej okazałości. Ludzie nie mieli pojęcia o istnieniu takich jak ona. 
Gdyby wiedzieli... Cassiel siedziałaby pewnie w jakimś laboratorium. 
Czy on nie przemyślał swojej decyzji? Na co skazał innych? Jeszcze 
do tego śmierć jej matki, która nie była przypadkowa, chociaż w pa-
pierach widnieje, że umarła na zawał serca. 

— Znajdę cię, Rawen, choćby na końcu świata — szepnęła Cassiel. 

Rawen to sługa Lucyfera, który wykonał rozkaz swojego pana, 
zabijając jej matkę. Kilka godzin później na dach przyszedł Steve. 

— Za długo już tu siedzisz. Nie jest ci zimno? — zapytał mężczyzna. 

Aniołom nigdy nie jest zimno, szczególnie upadłym — pomyślała 
Cassiel. 

— Nie, nie jest. Codziennie przesiaduję na dachach kilka godzin — 
odpowiedziała dziewczyna. 

— Muszę to zapamiętać — powiedział Kapitan. — Chodź na dół. Za-
raz będzie kolacja, a potem pokażę ci twój pokój. 

— Niech będzie — powiedziała dziewczyna i wstała. 

Ojciec i córka skierowali się do zejścia z dachu, a potem windą 
na niższe piętro. Dokładnie dwudzieste. W kuchni stał stół, przy któ-
rym mieścili się wszyscy Avengersi, kilka miejsc było wolnych. Cały 
stół był zapełniony jedzeniem. Kto to wszystko zje? Każdy zajął swo-
je miejsce. Nagle do kuchni weszła wysoka i rosła postać. Blondyn 
w zbroi z czerwoną peleryną i młotem w dłoni. Tak, to z pewnością 
był Thor. 

— Kto to jest? — zapytał mężczyzna, gdy zauważył Cassiel siedzącą 
przy stole i jedzącą kanapki. 
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— Thor, to moja córka, Cassiel Fallen — odpowiedział Steve. 

Cassiel jedynie pomachała Thorowi. 

— To ty masz córkę? — zapytał zdziwiony Thor. 

Boga piorunów nie było na Midgarze kilka dni, więc nie miał po-
jęcia o całej sprawie. Nic nie wiedział. Cassiel zaczęła czuć się dziw-
nie. Nie chodziło o samego Thora, który sam w sobie był dziwny, 
ale o to, że nie była przyzwyczajona do posiłków razem z nimi. 
To było takie nienaturalne. 

— Tak, mam córkę. Gdybyś był tu cały czas, to byś wiedział — po-
wiedział Rogers. 

— Dobra, nie pytam o nic więcej. Jestem strasznie głodny — powie-
dział bóg i zasiadł do stołu. 

Właśnie w tym momencie Fallen zdała sobie sprawę, po co im 
tyle jedzenia, taki facet jak Thor musi dużo jeść. 

Następnego dnia Avengersi wyruszyli, niestety, na kilkugodzinną 
misję, która miała przebiec bez zarzutów, ale jak to z nimi bywa, 
zawsze coś idzie nie tak. 

— Co mu jest? — zapytała Cassiel, gdy herricarier wylądował na lą-
dowisku na Stark Tower, a ona siedziała na jego krawędzi. Niebo się 
chmurzyło. Od czasu do czasu było słychać grzmoty. Idzie burza, 
ale Cassiel wiedziała, że to coś innego. Coś poważniejszego i groź-
niejszego. 

— Dostał kilka kulek w brzuch. Cudem udało się nam utrzymać go 
przy życiu — powiedział ojciec dziewczyny. 

Na noszach leżał Barton, który wykrwawiał się z każdą minutą. 
Wszyscy pobiegli na piętro szpitalne, a potem do sali operacyjnej. 
Żadnych lekarzy nie było, tylko Banner. 

— Nie możesz dalej iść — powiedział poważnie Steve. 

— Odczep się. Wy nie dacie rady go uratować — powiedziała szybko 
Cassiel. 

Wiedziała, że popełnia właśnie największy błąd w swoim upa-
dłym życiu, ale jeśli mu nie pomoże, on umrze. 

— Przesuń się i odsuń się kawałek — powiedziała nastolatka do Ban-
nera. 

Tętno spada. Już długo nie pociągnie. Cassiel mocno chwyciła skal-
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pel i przecięła swoją dłoń, zaciskając ją w pięść. Usłyszała krzyk swo-
jego ojca. Nadstawiła dłoń nad ogromną ranę w brzuchu Bartona. 
Nie miała pojęcia, czy to zadziała, bo to działało w przypadku nieu-
padłych aniołów, ale ona nie wybrała, więc jest jakaś nadzieja. 

— Angelus sanguis vobis sanus — wypowiedziała Cassiel, a jej złota 
krew spłynęła na ranę. 

W jednej chwili stało się jasno jak w dzień o dwunastej. Całą salę 
rozświetliły złociste skrzydła dziewczyny, które rozpostarły się 
na trzy metry długości, odrzucając Bruce'a do tyłu. Wszyscy patrzyli 
na poczynania dziewczyny nie dowierzając, że widzą to, co widzą. 
Dla nich anioły to tylko mity, które nie istnieją. 

— Nie ruszaj się — powiedziała Cassiel do Clinta, który zaczynał się 
wybudzać. 

— Co się dzieje? — zapytał niemrawo Clint. — Cassiel? Co ty robisz? 
Kim ty jesteś, do cholery? 

— Nieważne — szepnęła dziewczyna. 

Clint zdrowiał. To oznaczało, że Cassiel nie była do końca upa-
dłym aniołem. Pierwszy, który upadł, nie skazał ich na życie na Zie-
mi. Mają wybór. Muszą czegoś dokonać, aby móc wrócić do Raju. 

Krew przestała spływać, co oznaczało, że proces uzdrawiania 
mężczyzny dobiegł końca. Będzie jeszcze słaby, ale najważniejsze, 
że będzie żył i nie będzie miał ogromnej rany na brzuchu, nawet bli-
zny nie będzie. 

— Dlaczego nic nam nie powiedziałaś? — zapytał Steve, gdy wszyscy 
siedzieli w salonie, a Fallen stała przy oknie, wpatrując się 
w błyskawice, które coraz częściej były widoczne. Avengersi nie 
otrzymali odpowiedzi. Cassiel stała w ciszy od kilkunastu minut. 

— Ej, mrożonka, ale weź spójrz na to z drugiej strony. Przespałeś się 
z aniołem — powiedział Stark. 

— Ten anioł nie żyje, przypominam — powiedziała nastolatka zwra-
cając na siebie uwagę. 

— Przepraszam — szepnął Tony. 

— Gdy Pierwszy Anioł, który nie wybrał strony w Anielskiej Wojnie, 
został zesłany na Ziemię. Został Pierwszym Upadłym, a za nim zostali 
zesłani pozostali, którzy nie zdążyli wybrać. Od ponad dwóch lat to-
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czy się wojna, której wy nie widzicie. Nawet teraz. Ta burza to dla 
was burza, a dla mnie... — zatrzymała się Cassiel w tej chwili 
i spojrzała w niebo. 

— Wojna — dokończyła Natasha. 

— Właśnie. Moja matka, Najwyższa Anielica, upadła dla mnie. Ona 
zdążyła wybrać, ja nie — pokręciła głową dziewczyna. — Zginęła, bo 
walczyła w mojej obronie. Lucyfer chciał zabrać mnie, bo według 
niego idealnie nadawałam się na Upadłą w Piekle, ale ja nie chcia-
łam. 

— Dlaczego? — zapytał Steve. 

— Według Prawa Bożego, które panuje w Raju, miałam zostać Naj-
wyższą Anielicą po śmierci matki, ale to, że upadłam, wykluczyło 
mnie, i już nie mogę nią być, ale nadal mam szansę wrócić do Nieba 
— powiedziała Cassiel. 

— Więc dlaczego tam nie wrócisz? — zapytał Clint. — Nie to, 
że chcę się ciebie pozbyć czy coś. 

— Nie mogę. Nie przejdę przez bramę — odpowiedziała Fallen, krę-
cąc głową. 

— Czemu nie przejdziesz przez nią? — zapytał ojciec dziewczyny. 

— Czystość mojego serca przysłania chęć mordu tego, który odebrał 
życie mojej matce — odpowiedziała młoda upadła. — Jeśli tego do-
konam, nigdy nie wrócę do Raju. 

— Więc nie rób tego. Twoja matka z pewnością, by tego nie po-
chwaliła. Ja też bym tego nie chciał — powiedział Steve, podchodząc 
do córki. 

Cassiel zdawała sobie sprawę z tego, że mama nie chciałaby, żeby 
to robiła, ale Fallen nie mogła. Nie mogła pozostawić tego w spoko-
ju. Nie teraz, gdy wszystko miało dobiec końca, a ona miała poczuć 
ulgę. Nagle rozbrzmiał grzmot tak głośny, że szyby aż pękły pod na-
porem dźwięku. Wszyscy zasłonili swoje twarze, by ich nie pokale-
czyć. 

— A więc jesteś — powiedziała Cassiel i wyszła przez okno na taras. 

— Jestem — odpowiedział mężczyzna, którego czarne skrzydła 
aż ociekały mrokiem. 

Lucyfer. Sam Pan Piekieł zjawił się na Ziemi, by dokończyć to, 
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co zaczął ponad dwa lata temu. Jego czarne jak smoła włosy odzna-
czały się od jego skóry, która była blada jak skóra trupa. Jego pewna 
i odważna postawa wskazywała na to, że niczego się boi i żadna głu-
pia, upadła anielica nic mu nie zrobi. W oczach Cassiel pojawiła się 
zaciętość i odwaga, która jednak w porównaniu do Lucyfera była 
niczym. 

— A więc zaczynamy tą bezsensowną zabawę — rzekł Lucyfer 
i odleciał w stronę chmur. 

Bezsensowną zabawę? Jeśli ich konfrontacja była bez znaczenia, 
to dlaczego zjawił się, i to osobiście, zamiast wysłać tego, który zabił 
jej matkę? W tej chwili, według Pana Śmierci była tylko zwykłą, dru-
gorzędną, upadłą anielicą, więc dlaczego wcześniej chciał ją mieć 
w Piekle? Czy to, że Cassiel się stawiała, zmieniło jego zdanie? 

— Cassiel! — krzyknął ojciec dziewczyny, wybiegając na taras. — Nie 
możesz tego zrobić! Zostań tutaj! 

Nastolatka spojrzała na swojego ojca i na całą resztę, która zaczę-
ła wychodzić z salonu na taras. Spoglądali na nią, jakby chcieli jej 
niemo przekazać, aby tego nie robiła, ale ona jedynie pokręciła 
ze zdecydowaniem głową, rozłożyła swoje skrzydła i jednym ruchem 
wzbiła się w powietrze, lecąc w stronę Lucyfera, który już na nią cze-
kał. 

— Jesteś nikim, kazałeś zamordować moją matkę, Najwyższą Anieli-
cę! Dlaczego?! Dlaczego kazałeś to zrobić?! Czemu nie zabiłeś 
mnie?! — zapytała dziewczyna. 

Dookoła nich toczyła się prawdziwa wojna. Między Niebem a Pie-
kłem. Dobrem a złem. Anioły, które nie upadły, za wszelką cenę, 
z rozkazu Boga, starały się obronić wiarę i Raj. Jeśli one również 
upadną, to będzie koniec. Koniec wszystkiego. Koniec Raju. Koniec 
Aniołów. Koniec Boga. 

— Ty nadal nie rozumiesz, głupia anielico — powiedział Lucyfer. — 
Zrobiłem to, co musiałem. 

— Nie musiałeś jej zabijać! — krzyknęła dziewczyna i natarła na dia-
bła. 

Z ziemi było widać grzmoty i błyskawice. Oprócz Avengersów nikt 
nie miał pojęcia, co teraz dzieje się nad chmurami. Nikt, prócz nich 
nie wiedział, o co toczy się wojna. Jaką cenę przyjdzie zapłacić anio-
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łom, gdy przegrają. Lucyfer wiedział. Wiedział, że ta młoda anielica 
jest zdolna do tego, by zakończyć bitwę. Bitwę, która tak naprawdę 
wybuchła, bo narodziła się ona, ale dopiero trzy lata temu okazało 
się, co dziewczyna potrafi, gdy pomogła słudze Lucyfera przejść 
z powrotem na dobrą stronę. Anielica, która nigdy nie upadnie. Któ-
ra będzie bronić Boga, wiary i innych, nawet za cenę własnego życia. 

Szarpanina przerodziła się w prawdziwą walkę, z której tylko jed-
no wyjdzie żywe, jeśli jedno się nie podda i nie odpuści. Cassiel, wal-
cząc, o mały włos nie zderzyła się z innym aniołem, ale to nie miało 
żadnego w tej chwili znaczenia. Ważna była teraz walka z Lucyferem, 
którą powoli przegrywała. Pan Piekieł był o wiele lepszy. Miał więcej 
doświadczenia. On już popełnił wiele morderstw, które nie zostaną 
mu nigdy wybaczone. Gwałtowny i niespodziewany ruch odrzucił 
Lucyfera do tyłu. 

— To ty — szepnęła Cassiel — Archanioł Gabriel. 

W całej swej okazałości pojawił się Archanioł Gabriel. Jego skrzy-
dła, jego poświata, jego postawa, aż przyćmiewały umysł tego, który 
go widział. 

— Cassiel, moja droga, zrozum, że ty nie upadłaś i nigdy nie upad-
niesz — powiedział Gabriel. 

— A—ale dlaczego? Nie rozumiem, Archaniele — odpowiedziała 
zgodnie z prawdą młoda anielica. 

— Jesteś łącznikiem między Niebem a Ziemią. Możesz zakończyć 
tę wojnę. Bóg cię wybrał. Zapamiętaj to — rzekł Gabriel i odleciał, 
pozostawiając po sobie jedynie białą poświatę. 

Ryk Pana Śmierci dałoby się usłyszeć nawet z ziemi. Jego skrzydła 
machały z zawrotną prędkością i nawet jego właściciel nie panował 
już nad tym, co robił. Brązowe niegdyś oczy stały się teraz czarne 
i zupełnie zimne, jakby Lucyfer nie był sobą. Stracił kontrolę 
nad swoim umysłem i ciałem, i wpadł w trans, z którego tak łatwo 
nie wyjdzie. 

— Zniszczyłaś wszystko! — wrzasnął Pan Piekieł. 

Już prawie miał w zasięgu dłoni dziewczynę, która zniweczyła 
wszystkie jego plany w zaledwie kilka dni, gdy Cassiel uchyliła się 
od uderzenia i jednym ruchem, którego sama się nie spodziewała, 
posłała zleceniodawcę morderstwa jej matki na sam dół, i dopóki 
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nie usłyszała przerażającego huku rozbijania ciała o twarde podłoże, 
jakim był taras Stark Tower, Cassiel nie zleciała na dół. Lucyfer led-
wo się podniósł, uklęknął i spojrzał na anielicę. Nie sądził, że będzie 
ona miała taką moc, którą będzie przewyższać nawet swoją matkę. 
Avengersi stali osłupieni i patrzyli na całą scenę jakby to nie działo 
się naprawdę, a jednak. Cassiel stanęła przed Lucyferem. 

— To nie musi się tak skończyć. Dobrze o tym wiesz. Zrobiłeś wiele 
złego, ale każdy z nas popełnia błędy — powiedziała nastolatka. 

Fallen dopiero teraz zrozumiała, o co toczyła się wojna, której 
nikt wcześniej nie potrafił zakończyć. Anielska Wojna nie wybuchła 
dlatego, że Pierwszy Upadły nie chciał wybrać jednej ze stron, 
po której by walczył. On sam już wtedy wiedział, że to nie jemu przy-
padnie rola przywrócenia porządku, czego chciał dokonać, ale tej, 
która została zrodzona z człowieka i anioła. A ona posiądzie moc, 
której nie dorówna sam diabeł. Ona zjednoczy ludzi, aniołów, 
wszystkich upadłych, a także tych, co zostali sługami Szatana. 
To Cassiel Fallen przypadła ta rola. Sam Bóg wybrał ją do tego zada-
nia. 

— Bóg ci wybaczy — powiedziała spokojnie dziewczyna. 

— Nigdy — wysyczał przez zaciśnięte zęby Lucyfer i zniknął wraz 
z pojawieniem się płomieni, które zabrały go do Królestwa Piekieł. 

Grzmoty ucichły, a aniołowie zstąpili na Ziemię, by być w pobliżu 
anielicy, która jako pierwsza w dziejach dokonała czegoś niemożli-
wego. Avengersi otrząsnęli się ze zdziwienia, a Steve natychmiast 
podbiegł do swojej córki, którą przytulił. Był z niej dumny, choć bał 
się o nią. 

— Jeszcze tu wrócę, tato — oznajmiła Cassiel i oddaliła się od ojca 
stając pośród swoich. — Będę z wami, aż do końca — szepnęła 
i zniknęła w białym świetle razem z innymi aniołami. 

Strong_my_live 
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