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SŁOWO OD REDAKCJI 

 
 

 

Za na nami już pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego. Mamy 
przed sobą jeszcze wiele miesięcy nauki, skupmy się więc na tym, jak 

najpożyteczniej spędzić czas w szkolnej ławce.  
Możecie pisać z nami jesienne wiersze, wyczarować świetne, 

jesienne dekoracje w klasach, zaplanować wypad w plener, by poczuć 
prawdziwy smak jesieni.  

Mamy nadzieję, że zachęci Was do tego zawartość niniejszego 
numeru „Kuriera z Paryskiej”. Gorąco polecamy jego lekturę.  

Dowiecie się, że słowa włóczą się po niebie, że droga na Czerwoną Ławkę 
do łatwych nie należy a historia największej katastrofy morskiej, to wcale 

nie zatonięcie Titanica.  
Polecamy ponadto newsy sportowe.  

Wzorem wcześniejszych doświadczeń, przygotowaliśmy Wam do 
rozwiązania rebusy.  Po wypełnieniu wytnijcie je, podpiszcie i wrzućcie do 

pudla w kwiatki przy Sekretariacie. Rozlosujemy nagrody. 

 
 

 
 

Redakcja Kuriera z Paryskiej  
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JESIENNE WIERSZE 
 

A słowa się po niebie 
włóczą… 

 

A słowa się po niebie włóczą 
[…] i udają, że znaczą coś 

więcej, niż znaczą… 
A Saska Kępa pachnie 

jesienią… 

 
Karol Lis (bez tytułu) 

*** 
U wlotu ulicy Francuskiej 
Zaczyna się inny świat 

Tu zbłąkany przechodzień 
poczuje zapach jesieni 

Tu płoty spowite bluszczem 
Domy też toną w zieleni 
Kwiaty zerkają zza liści 

Osiecką też spotkać można 
Zamienić z nią parę słów 

Usłyszeć jej głos 
„Życie nie stawia pytań  

życie po prostu jest  
czasami zębami zgrzyta 

a czasami łasi się jak pies” 
 

Jerzy Robiński (bez tytułu) 
*** 

Idzie jesień wielkimi krokami 

Ostatnie dni lata 
Jeszcze kwiaty dumnie 
zwracają swe główki w 

stronę słońca 
W żółtych promieniach 

drzemie ptak 
Domy otulone pajęczą nicią 

witają zmianę aury 

Pogrążone we mgle snują 
melodię z Cafe Sułtan sprzed 

lat 
 

Basia Dmochowska (bez 
tytułu) 
*** 

Kończy się lato 
Trzeba z szafy wyjąć palto 

Liście na drzewach się złocą 
Światła Francuskiej w 

kałużach migocą 
A na Kępie życie dalej tętni 
Na ciepły napój w kawiarni 
zawsze znajdą się chętni 
W przytulne koce ciasno 

owinięci 
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PROSTO ZE 

STADIONU       
DRODZY CZYTELNICY, CZYTACIE NOWY 

ARTYKUŁ O WYDARZENIACH ZE ŚWIATA 

FUTBOLU.  

 
Nie będzie El Clásico, czy to 
możliwe? 
Większość z was pewnie wie o 
referendum w Katalonii. 
Problem jest w tym, że Barcelona jest 

częścią Katalonii i może być odłączona 
z La ligi, co by było katastrofą. Może 
bowiem powstać nowa federacja piłki 
nożnej, co skutkowałoby tym, że w 
reprezentacji Hiszpani zabrakłoby 
takich gwiazd jak: S. Busquets, J. Alba 
czy C. Fabregas. 
 
Carlo Ancelotti zwolniony, co 
dalej? 

Zdobywca Ligi Mistrzów, były trener 
Realu Madryt, obecnie zwolniony z 
Bayernu Monachium. 
Nasuwa się pytanie, dlaczego? 
Świadomie łamał regulaminy klubowe, 
a w meczu z PSG zrezygnował z 
najlepszych zawodników, co się nie 
spodobało działaczom klubu. 
Kandydatami na jego miejsce są: Luis 
Enrique, Thomas Tuchel oraz Julian 
Nagelsmann. Dziwi mnie fakt, że Julian 

Nagelsmann ma zaledwie trzydzieści 
lat, natomiast Arjen Robben, Franc 
Ribery czy Manuel Neuer są od niego 
starsi, więc są bardziej doświadczeni.  
Włoski szkoleniowiec, korzystając z 
zaistniałej sytuacji, zrobił sobie 
dziesięciomiesięczną przerwę w pracy. 
Miłośnicy sportu mają się czym 

niepokoić, przyszłość klubu wciąż nie 
jest znana.  
Tymczasowym trenerem został Willy 
Sagnol, który nie ma dobrego 
początku. Ekipa z Dortmundu ma 
pięciopunktową przewagę nad jego i 
kapitana Reprezentacji Polski klubem. 
Dzieje się tak, mimo iż to Robert 
prowadzi w klasyfikacji strzelców 
Bundesligi. 
Pilka wciąż w grze. 

 
Jerzy Robiński 
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KARTKA Z 

DZIENNIKA 
                   
WYPRAWA PRZEZ CZERWONĄ 
ŁAWKĘ. 
Czerwona Ławka to przełęcz położona 
w Tatrach Wysokich po słowackiej 
stronie, na wysokości 2352 metrów 
n.p.m. Uznawana jest za 
najtrudniejszą do zdobycia, bez 

wymogu przewodnika, przełęcz w 
Tatrach Wysokich. Jest ona jednym z 
najczęściej odwiedzanych przez 
taterników szlaków. Rocznie tysiące 
miłośników górskich wędrówek 
odwiedza to miejsce, co nie oznacza, że 
owa przełęcz jest łatwa do zdobycia.  
300 metrów prawie pionowej ściany 
ubezpieczonej łańcuchami nad 
ogromną przepaścią robi wrażenie na 
każdym. 
Krótko mówiąc, to prawdziwe 
wyzwanie dla każdego. 
Ja i moi rodzice postanowiliśmy wybrać 
się na Czerwoną Ławkę. Szlak 
rozpoczynamy 
Wielką Doliną 
Jaworową. Jest ona 
przepiękna. 
Wzdłuż 
szumiącego 
potoku, po 
wygodnej drodze 
powoli idzie się w 
stronę Lodowej 
Przełęczy, ale do 
niej jest jeszcze 
daleko. Gdy mija 
pierwsza godzina 

marszu, wygodna droga zmienia się i z 
trawiastej w coraz bardziej kamienistą 
ścieżkę. Po dwóch godzinach marszu 
ścieżka i krajobraz przekształcają się w 
skalny żleb, ekstremalnie trudny pod 
względem długości trasy jak i różnicy 
wzniesień. Jest to najbardziej męcząca, 
ale nie najtrudniejsza część wyprawy. 
Nie wolno dać się zwieść tak zwanym 
„nosom” - trawersom, które wydają się 
być upragnioną Lodową Przełęczą, ale 

w rzeczywistości nią nie są. Tak więc ta 
część wyprawy jest najbardziej nużąca. 
Po trudnym odcinku wspinaczki 
docieramy na Lodową Przełęcz. Ale to 
nie jest jeszcze koniec, najtrudniejsza 
część pozostaje przed nami. Trzymając 
się łańcuchów, szybkimi zakosami 
schodzimy z Lodowej Przełęczy do 
rozwidlenia szlaków. Następnie czeka 
nas półgodzinna wspinaczka- podejście 

pod Czerwoną Ławkę. Wtedy dopiero 
zaczyna się „zabawa” - 
trzydziestominutowy odcinek ciągłych 
łańcuchów, kamiennej ściany - trzysta 
metrów najtrudniejszego odcinka w 
całych Tatrach. Po dotarciu na przełęcz, 
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dostrzegamy dwie doliny, a w oddali, 
na samym dole- Teryego chatę 
(schronisko), kolejny cel. Wydaje się 
bliska, ale w rzeczywistości dzieli ją od 
przełęczy ponad 2 godziny drogi. Dzień 
się dłuży, mozolnym zejściem, 
kamiennymi zakosami zbliżamy się do 
celu. Wszystkim nam doskwiera ból 
nóg i głód. Marzymy o odpoczynku.  
   U schyłku dnia szczęśliwie docieramy 
do schroniska, gdzie czeka na nas 

talerz ciepłej zupy i chwila wytchnienia. 
Zmęczeni rozpoczynamy ostatni 
odcinek naszej wyprawy. Schodzimy 
Małą Doliną Zimnej Wody. Docieramy 
na Hrebienok i po wygodnym asfalcie 
mozolnie zmierzamy w dół do Starego 
Smokowca.  Wieczorem jesteśmy w 
domu. 
P.S Czwarta rano wstajemy na kolejny 
12 godzinny szlak 

Nieco dłuższe, ale łagodniejsze zejście 
prowadzi przez schronisko Zbójnicka 
Chata i dalej Doliną Staroleśną na 
Hrebienok jak wyżej. 
  
Maks Tudek - szybkimi zakosami  
 

 

GUSTLOFF - HISTORIA 

PRAWDZIWA 
 
Sławę dostał Titanic. 
Nagłośnienia medialne, w tym 
popularne filmy o zatonięciu Titanica, 
doprowadziły do powszechnego 
mniemania, że była to największa w 
historii tragedia morska.  
Niestety zdarzyły się katastrofy 

większe. Ich tragedia mierzona ilością 
ofiar, przekraczała wielokrotnie dramat 
Titanica i 1500 osób, które utonęły lub 
zostały uznane za zaginione. 
Niewątpliwie zatopienie MS Wilhelm 
Gustloff- należy uznać za największą 
katastrofę morską w historii. 
 
Na wojnie nie jest łatwo. 
Niemcy w 1945 roku wycofują się ze 
straconego frontu wschodniego na 

zachód. Na pokładzie naprędce 
przerobionego okrętu pasażerskiego 
tłoczy się 10.000(!) osób- żołnierzy 
Wermachtu, funkcjonariuszy SS, 
dygnitarzy NSDAP, ale też urzędników, 
pielęgniarek i zwykłych cywili. Niestety 
w okolicach Ławicy Słupskiej statek 
został wzięty na cel przez radziecki 
okręt podwodny S-13, który biorąc go 
za krążownik, odpalił w jego kierunku 

trzy torpedy. Pierwsza trafiła w okolice 
dziobu, druga trafiła w środek statku na 
wysokości basenu pływackiego, a 
trzecia w maszynownię. Eksplozje 
wywołały ogromną panikę. Prawie 
wszystkie kobiety ze służby 
pomocniczej, skoszarowane na dnie 
osuszonego basenu, zginęły niemal od 
razu. Okręt bardzo szybko przechylił się 
na lewą burtę. Masy ludzkie 
skierowano na oszklony pancernymi 
szybami pokład spacerowy, skąd nikt 
nie był w stanie wydostać się na pokład 
główny. Szyby utworzyły szklaną 
klatkę, która nabierała wody. Nie 
wszystkie szalupy można było spuścić, 
gdyż pozamarzały żurawiki . Kilka łodzi 
odczepiono zbyt wcześnie i te 
powpadały do morza, inne przewracały 
się na falach z powodu dużego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82ownia_okr%C4%99towa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Burta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szalupa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBurawik
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przeciążenia. Na pokładzie walczono o 
dostęp do łodzi i o tratwy ratunkowe, 
dochodziło do bójek, padały nawet 
strzały, również samobójcze. Każdy, 
kto dostał się do wody, ginął w 
wyniku hipotermii w ciągu kilku minut. 
O 22:25 okręt zatonął. 
 
Zapomniana katastrofa. 
Była to niewątpliwa tragedia. 
Uratowało się tylko 1000 osób. 

Ponieważ okręt miał wojskową eskortę, 
jego zatopienie było legalne. Katastrofa 
została zapomniana może dlatego, że 
ofiary- obywatele Trzeciej Rzeszy - 
zostały uznane za ludzi z gruntu złych. 
Pamiętajcie o kilku rzeczach. 
Po pierwsze: zatonięcie Titanica nie 
było największą katastrofą morską. 
Po drugie: musimy wiedzieć, że przy 
konflikcie zbrojnym zbrodnie wojenne 

popełnia często nie tylko kraj - agresor. 
Podczas wojny niestety obie strony są 
przegrane, ponieważ ponoszą straty. 
Niestety zdarza się, że okrucieństw 
dopuszczają się żołnierze państw 
uchodzących za wzór demokracji.  
Zdarzało się to Amerykanom w Iraku, 
rycerzom spod Grunwaldu czy 
żołnierzom wyklętym. 
Krzysztof Galla 
 

 
 
 
 
 
 
 

MARKI PRZEJMUJĄ 

ŚWIAT! PŁACIMY ZA 

LOGO CZY ZA 

UBRANIE? 
 
   Ostatnio byłam w galerii handlowej i 
zaczęłam się zastanawiać, które sklepy 
odwiedzić. Uświadomiłam sobie, że to 
zależy od tego, czy chcę sobie kupić 
coś, co mi się podoba, czy ważne jest 
dla mnie to, żeby na tym był znaczek 
jakiejś firmy.  

 
   Aby w ogóle móc mówić o markach, 
trzeba najpierw zrozumieć, czym one 

są. Sklep markowy nie jest 
pojedynczym straganem 
wystawionym gdzieś na ulicy. Z reguły 
jest to  sieć sklepów, które mają wiele 
widocznych wspólnych cech. Dla 
niektórych ubranie markowe to takie, 
które jest po prostu dobrej jakości. 
Oczywiście, jeśli coś jest jakościowym 
towarem, to automatycznie więcej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipotermia
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kosztuje. Jednak cena nie wzrasta 
wyłącznie, gdy polepsza się jakość. 
Często cena rośnie też, gdy na odzieży 
pojawia się logo. Zastanówcie się: czy 
wydalibyście wyższą kwotę za białą 
bluzkę z czarnym napisem “NIKE”, czy 
za identyczną, ale bez logo. Mnie się 
wydaje, że za tę pierwszą.  
   Dużo osób w moim wieku 
(nastolatki) swoją szafę zapełnia 
markową konfekcją. Wyobraźcie sobie, 

ile trzeba zapłacić za taką liczbę ubrań,  
zwłaszcza, że  szafy  nastolatek mają 
często duże gabaryty. Czy wydawanie 
wielkich sum na ubrania ma jakiś sens? 
Czy samo kupowanie ogromnej liczby 
ubrań jest potrzebne?  
Odzież nie powinna po prostu stanowić  
wyznacznika podziału na lepszych i 
gorszych. Na takich, którzy nabywają 
ubrania markowe i tych, którzy tego 

nie robią. Przecież założenie butów z 
trzema paskami nie zmienia tego, kim 
jesteś. Dlaczego, więc ludzie to robią?  
Wiele młodzieżowych marek np.: 
adidas, sięga do swoich starszych 
modeli i przerabia je na nowe, więc 
nawiązuje do swojej historii. Inni chcą 
zakładać na siebie rzeczy jakościowe. 
Jest im całkiem obojętne, czy w rogu 
będzie jakiś rysuneczek symbolizujący 

jakąś firmę. A czasami zdarza się wręcz 
odwrotnie - czasami ludzie są w stanie 
za coś dopłacić, byle by tego znaczka 
nie było. Wielu kupuje odzież z 
ogromnymi napisami popularnych 
firm, ponieważ uważa, że to pomaga 
im zdobyć akceptację swojej grupy. 
Najsmutniejsze jest to, że często się nie 
mylą. To, w jakim sklepie kupujesz T-
shirt, staje się ważniejsze od tego, czy 
jesteś miłą osobą. Niektórych nie stać 

na kupowanie tylu markowych rzeczy, 
a widok wszystkich dookoła noszących 
je może wywołać kompleksy. 
   Mimo tego co napisałam, nie myślę, 
że marki są złe. Niektórzy je wybierają, 
bo to po prostu jest ich styl. Zakupy w 
markowych sklepach są też prostsze, 
gdyż wiemy, czego się po nich 
spodziewać. 
Moja ocena ludzi nie opiera się na ich 

ubiorze. Nie wymagam od nikogo 
żadnego loga, ale też nie krytykuję 
tych, którzy je zakładają. Jest mi 
obojętne, co tego dnia wybiorą, żeby 
na siebie włożyć. Przecież ubiór (szata) 
nie tworzy człowieka.  
 

Zofia Robińska 
Przedruk z Dziennika Gazety Prawnej 
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Chodzi baj po ścianie, chodzi po suficie, chodzi też po szkole… 

 

Bez tytułu 

Nie nagrywaj, nagrywaj innych, jeżeli wiesz, 

o tym, że wszystko to w internecie znajdzie się 

Przewidując, że ty sam nie chcesz, żeby to, 

Przytrafiło się Tobie, tak tobie nie chcesz Ty… 

 

Daj im spokój, daj spokój i odpuść. 

 

(Śpiewać w melodię piosenki ,,Przez twe oczy”) 

Antonina Rzyska 

Aleksandra Piasta

 

Rybka w akwarium 

Złowił rybak małą rybkę, 

Wpuścił ją za szklaną szybkę, 

A tam inne rybki, widząc jej 

cierpienie, 

Myślą, kto ją skazał na 

wieczne potępienie. 

-Co Cię trapi przyjacielu? 

  Masz tutaj dużo jedzenia i 

kolegów wielu.-Od urodzenia 

w stawie mieszkałam, 

 Tam w moim domu się 

uchowałam. 

  Mimo że widzę dostatek 

miejsca tego, 

  Nic nie zastąpi mi mojego 

domu rodzinnego! 

Maria Braciak, Karolina 

Visan 
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REBUSY 

Obejrzyjcie dokładnie  rysunki i rozwiążcie niżej zamieszczone  

rebusy 

 

 
 

Odpowiedź: 
 

 
 

Odpowiedź:  
 

 
 

Odpowiedź:  
 

Napiszcie tutaj Wasz ulubiony żart, który chcielibyście, 

aby pojawił się w następnym numerze gazetki: 
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