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_________________________________________ 
Słów kilka na 
początek…		 	  
	 Drodzy Czytelnicy i Sympatycy 
„Mięty”,

kwarantanna zaskoczyła nas wszystki-
ch, nawet redakcję. Bardzo żałujemy, że 
nie możemy spotkać się z Wami w sz-
kole, porozmawiać i kolportować „Mię-
ty”.

	 Wierzymy jednak, że ten czas 
niespodziewanej izolacji to moment re-
fleksji i zastanowienia. Jest także okazją 
do rozwijania swoich zainteresowań, 
czytania książek bądź oglądania filmów. 
Warto wykorzystać go produktywnie.

	 Zachęcam Was do skorzystania z 
różnych rozrywek online proponowany-
ch przez rozmaite instytucje. Dzięki ht-
tps://artsandculture.google.com/ mo-

żecie odkrywać kolekcje muzeów z ca-
łego świata bez wychodzenia z domu. 
Zwróćcie uwagę na portal https://nina-
teka.pl/, dzięki któremu można wyszu-
kać wiele filmów czy wywiadów pocho-
dzących ze zbiorów Narodowego Insty-
tutu Audiowizualnego. Pod adresem ht-
t p s : / / v o d . t v p . p l / s u b - c a t e g o r y /
teatr,30798054 znajdziecie zapisy naj-
słynniejszych spektakli Teatru Telewizji. 
Obejrzenie „Zemsty” czy słynnej insce-
nizacji „Dziadów” w reżyserii Konrada 
Swinarskiego mogłoby być dla ósmo-
klasistów wspaniałą szansą na przypo-
mnienie treści lektur.

	 Życzę Wam wytrwałości, spokoju 
i zdrowia. Tymczasem oddaję w Wasze 
ręce pierwszą w historii „Miętę” w wer-
sji elektronicznej. Mam nadzieję, że jej 
lektura uczyni czas kwarantanny choć 
trochę przyjemniejszym.


Jan Waligóra 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MŁODZIEŻOWA RADA GMINY 
	 Młodzieżowa rada gminy to Rada 
Gminy tylko że dla młodzieży.  Utwo-
rzono ją w celu upowszechniania wie-
dzy o samorządzie lokalnym wśród 
uczniów. W okręgu, w którym była na-
sza szkoła w wyborach 7 grudnia 2019r. 
wybrano 5 radnych.

	 W demokratycznym głosowaniu z 
15 radnych został na przewodniczące-
go wybrany Jan Waligóra, Samer Afana 
zajął miejsce sekretarza, a poza samo-
rządem Sebastian Bek dołączył do ko-
misji Skrutacyjnej czyli liczącej głosy. 
Warto dodać, że funkcję wiceprzewod-
niczącej zajęła radna ze szkoły w Ko-
czargach Starych  

	 Z mojej perspektywy było cieka-
wie. Niestety porządek obrad obejmo-
wał jedynie sprawy związane z wybo-
rem prezydium Młodzieżowej Rady 
Gminy

	 Całe wydarzenie inauguracyjnej 
sesji było zorganizowane w bardzo 
podniosłym stylu. Byliśmy zestresowa-
ni, ale szczęśliwie atmosfera była bar-
dzo przyjemna. Dzięki wypowiedzeniom 
Pana Wójta i gości czujemy się zmoty-
wowani do pracy dla naszych rówieśni-
ków.

	 Film z I uroczystego posiedzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy Stare-Babi-
ce z dnia 22 stycznia 2020 r. można 
znaleźć na YouTubie

	 Z niecierpliwością czekam na ko-
lejną sesję która odbędzie się 4 marca.


Radny MRG 

Sebastian Bek


MIKSER - ZBĘDNA WIEDZA                  
DLA CIEKAWSKICH 

• Najdłuższymi schodami na świecie są 
schody prowadzące na szczyt góry 
Niesen w Szwajcarii. Mają one 11 674 
stopni. Przejść po nich można raz do 
roku podczas letniej biegowej imprezy 
Niesen Run. 


• Córka i zięć Marii Skłodowskiej Curie 
(dwukrotnej noblistki z Polski) otrzy-
mali Nagrodę Nobla z Chemii. Zalicza 
się ich wyłącznie do noblistów francu-
skich.


• Najdłuższą limuzyną w historii świata 
był The Americandream zbudowany w 
1988 r. W aucie było m.in jacuzzi, sa-
loniki, bar oraz basen zewnętrzny, 
który był również lądowiskiem dla he-
likopterów.


• Największym zamkiem na świecie jest 
zamek w Malborku położony w Pol-
sce. Wzniesiony został przez Zakon 
Krzyżacki w kilku etapach od 1280 do 
poł. XV w. i pełnił funkcję rezydencyj-
no-obronną.


• Najdłuższy tytuł książki ma aż 1086 
słów i należy do książki opisującej 
dziwactwa języka angielskiego.
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HISTORIA CZERWONEGO SZNURKA 
	 Dawno temu mieszkałem w skle-
pie papierniczym, gdzie wisiałem na 
drewnianym kołku.

	 Pewnego dnia przyszedł nieznany 
mi pan, pokazał palcem na mnie i po-
wiedział:

	 - Dwa metry tego czerwonego 
sznurka, proszę.

Szybko zapłacił, wziął mnie do swojej 
torby i wyszedł. Po chwili usłyszałem 
dziwny warkot. Przez dziurki w torbie 
zobaczyłem, że to jakiś czarny żelazny 
stwór. Pan, który mnie kupił, mówił do 
niego:

	 - No, ruszajże mój samochodzi-
ku!

	 Wkrótce znalazłem się w zupełnie 
innym miejscu. Pan wyjął mnie, zawią-
zał na jakiejś paczce i z powrotem 
schował do torby. 

	 Po jakimś czasie wyciągnęła 
mnie z niej dziewczynka o zielonych 
oczach i blond włosach. Ubrana była w 
sweter z kotkiem i niebieskie spodnie. 
Znalazłem się w dużym pomieszczeniu 
pachnącym wanilią i cynamonem. Oka-
zało się, że to cukiernia, a w paczce 
były bakalie. Dziewczynka rozwiązała 
mnie, pudełko wręczyła mamie, a ze 
mnie zrobiła bransoletkę. Następnego 
dnia rano Ola (tak miała na imię dziew-
czynka) ubrała się, założyła plecak i po-
szła do szkoły. Na ręce miała czerwoną 
tasiemkę. Kiedy koleżanki zobaczyły 
ozdobę, zaczęły się śmiać. Jednym nie 
podobał się kolor, innym struktura.

	 Dziewczynka wracała ze szkoły 
wściekła i obrażona na koleżanki. Za 
wszystko zapłaciłem JA – Czerwony 
Sznurek. Wyrzuciła mnie do ogródka, 
który mijała po drodze do domu. 

	 Gdy myślałem, że to koniec, coś 
mnie pochwyciło i przywiązano mnie z 
jakąś roślinką do drewnianego kołka. 
Roślinka miała małe zielone kulki, które 
z biegiem czasu zrobiły się czerwone i 
dużo większe. Wkrótce przyszedł czło-

wiek z wielką brodą, zerwał pachnące 
kulki, powkładał je do koszyka, a mnie 
zawiązał na pałąku. Szliśmy dość dłu-
go, aż dotarliśmy do zatłoczonego 
miejsca. Tam brodaty pan położył ko-
szyk na ziemi i zaczął wołać:

	 - Poooomidory sprzedaję! Pyszne 
poooomidory!

	 Pewna dama kupiła wszystkie 
czerwone pomidory razem z koszykiem 
i w ten sposób znalazłem się w przytul-
nym, jasnym domu. Mieszkała w nim 
dziewczynka o imieniu Iza. Ozdobiła 
mną spinkę do włosów i dodała błysz-
czący koralik. Wreszcie mam przyjaciół. 
Jestem już u niej bardzo długo. Ostat-
nio Iza wspomniała, że przynosiłem jej 
szczęście i mam nadzieję, że tak zosta-
nie.


Julia Margasińska 5 E


HISTORIA GIER KOMPUTEROWYCH 
	 Zapewne wielu z was grało w gry 
wideo. Dzisiaj kojarzą się one z trójwy-
miarową, przepiękną grafiką, świetną 
fabułą oraz dobrą grywalnością. Czy 
było tak od samego początku? W tym 
artykule przybliżę wam historię gier wi-
deo oraz konsol.

	 Przygoda ludzkości z grami za-
czyna się w 1947 roku. To właśnie wte-
dy Thomas Goldsmith Jr. i Estle Raya 
Manna stworzyli Cathode-Ray Tube 
Amusement Device. Był to prosty sy-
mulator rakiety. Rozgrywka polegała na 
tym, że gracz siedzący przed ekranem i 
za pomocą pokrętła musiał namierzać 
pojawiające się na nim cele. Nie brzmi 
zbyt zachęcająco, prawda? Jednak w 
tamtych czasach było to coś nowego i 
innowacyjnego.

	 Następnym wartym uwagi kro-
kiem milowym w elektronicznej rozryw-
ce jest gra „Tennis for two” stworzona 
przez Williama Higinbothama. Jak sama 
nazwa wskazuje, była to gra dla dwóch 
osób polegająca na graniu w tenis sto-
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łowy. Co ciekawe była ona wyświetlana 
na oscyloskopie. Należy też wspo-
mnieć, że właśnie wtedy pojawiły się 
pierwsze kontrolery. Co prawda składa-
ły się one tylko z jednego przycisku i 
jednej gałki, ale za ich pomocą można 
było grać w wyżej wspomnianą grę.

I tak oto wkraczamy w generację kon-
sol. Pierwszy tego rodzaju sprzęt to 
Brown Box. Był on małą drewnianą sk-
rzyneczką z podłączonymi do niej ka-
blem kontrolerami. W 1969 roku autor 
konsoli, Ralph Bear, podpisał umowę z 
firmą Magnavox. Zostało też wprowa-
dzonych kilka zmian w samej konsoli, a 
także zmieniono jej nazwę na Magna-
vox Odyssey. Nie posiadała procesora 
ani dźwięku, różniła się więc bardzo od 
tego co dzisiaj uznajemy jako konsole. 
Później w 1975 roku przyszedł czas na 
domową wersję gry PONG, jednak tak 
samo jak wyżej wspomniany Magavox 
Odyssey, też nie posiadała procesora.

	 Za początek drugiej generacji 
uważa się powstanie pierwszej konsoli 
z procesorem, czyli Fairchild Channel F, 
jednak nie jest ona warta większej uwa-
gi. W 1977 roku Atari wydało własną 
konsolę, która miała możliwość wymia-
ny kartridżów, nazwaną Video Compu-
ter System (VCS). Mało kto jednak wte-
dy wiedział, że dziś będzie to konsola 
kultowa, bo w 1982 zmieniono jej na-
zwę na Atari 2600. Bardzo ważna rzecz 
wydarzyła się w 1979 roku, a mianowi-
cie została stworzona firma Activision, 
która niedawno zasłynęła z odtworzenia 
gier takich jak Crash Bandicoot czy 
Spyro the Dragon. Przez resztę drugiej 
generacji konsole rozwijały się i otrzy-
mywały coraz to lepsze podzespoły, 
lecz nie powstawały wtedy żadne inno-
wacyjne i ciekawe gry.

	 Trzecia generacja konsol przypa-
da na lata 1983 - 1995 i to właśnie w 
tym okresie założona zostaje firma Nin-
tendo, twórząca konsole takie jak Nin-
tendo Entertainment System, czy też 

współczesnego Nintendo Switch. Wła-
śnie na wyżej wymieniony NES wyszły 
gry takie jak: Super Mario Bros (w 1985 
roku), Metroid (w 1986 roku) czy też The 
Legend of Zelda (w 1986 roku). Obecnie 
są one uważane za tzw. „klasyki”, czyli 
gry, które każdy gracz powinien koja-
rzyć. Także w tym okresie pojawiła się 
konsola firmy SEGA, Sega Master Sys-
tem, która okazała się największym 
konkurentem firmy Nintendo. Ikoniczną 
grą na ww. konsolę był kultowy Sonic 
the Hedgehog, zajmujący specjalne 
miejsce w sercach wielu starszych gra-
czy.

	 Czwarta generacja konsol nie 
była niczym zaskakującym. Nintendo 
dalej konkurowało z SEGĄ. Powstały 
wtedy takie konsole jak Super Nintendo 
Entertainment System czy Sega Mega 
Drive. Pojawiły się też wtedy kontynu-
acje wielu gier z poprzedniej generacji, 
np. The Legend of Zelda: A Link to the 
Past lub Super Metroid.

	 Piąta generacja konsol była tą 
przełomową, gdyż to właśnie wtedy 
konsole wchodziły do świata 3D. W tym 
okresie pojawiła się firma SONY ze 
swoim PlayStation (w 1995 roku) i na tej 
platformie pojawiły się też wcześniej 
przeze mnie wspomniane gry, czyli Cra-
sh Banicoot i Spyro the Dragon. Były 
one wtedy tak świetnymi grami, że od 
razu stały się popularnymi i lubianymi 
przez wielu graczy.

	 Następna, szósta już generacja 
przypada na początki XXI w. Wtedy 
Sony wydało PlayStation 2, które za-
wierało nowy (jak na tamte czasy) no-
śnik - DVD. W tamtym czasie na rynku 
pojawił się też pierwszy XBOX. Pojawiła 
się też możliwość rozgrywki przez In-
ternet z innymi graczami. Ukazało się 
także wiele kontynuacji gier z poprzed-
nich konsol.

	 Siódma generacja rozpoczęła się 
w 2005 roku za sprawą premiery Xbox 
360. Rok później na rynku ukazały się 
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także PlayStation 3 oraz Nintendo Wii. 
To właśnie wtedy pojawiły się bezprze-
wodowe kontrolery, mikropłatności, gry 
darmowe, tzw. free to play oraz nośnik 
Blu-Ray na PS3. Warto też wspomnieć 
o innowacyjnych kontrolerach rucho-
wych Nintendo Wii. 

	 I tak oto docieramy do ósmej ge-
neracji konsol, rozpoczętej poprzez 
premierę konsoli Nontendo Wii U w 
2012 roku. Już rok później na rynku po-
jawiły się PlayStation 4 i Xbox One. Jak 
możecie zauważyć, generacja ta trwa 
aż do dzisiaj, więc nie możemy za dużo 
o niej powiedzieć. Nie mamy wielkiej 
innowacji czy rewolucji. Dyski we-
wnętrzne konsol powiększyły się, roz-
winęły się usługi sieciowe i strefa spo-
łecznościowa.

	 Jeżeli śledzicie na bieżąco wyda-
rzenia ze świata elektroniki, to zapewne 
wiecie, że niedługo mają zostać zapre-
zentowane PlayStation 5 oraz nowy 
Xbox, które najprawdopodobniej roz-
poczną dziewiątą generację konsol.

	 Jak widać każda generacja dała 
coś graczom, coś co zapamiętamy. 
Niektóre rzeczy się nie sprawdziły, czy 
po prostu zastąpiono je nowymi odpo-
wiednikami (kartridże, cd, DVD), inne 
zaś się sprawdziły i są dalej używane. 
Widać na przestrzeni lat, że dużo dała 
nam pierwsza generacja, gdyż od niej 
wszystko się zaczęło, druga to rozwija-
nie i pierwsze procesory w konsolach. 
Gdy trzecia generacja wkroczyła, naro-
dziło się wiele perełek, które bawią nas 
do dnia dzisiejszego. Czwarta genera-
cja znowu jakby rozwija myśl z trzeciej 
generacji, natomiast piąta, szósta, 
siódma generacja to czas wielkich 
zmian w postaci ulepszenia nośników, 
wprowadzenia grafiki - początkowo 3d 
w wersji SD czy potem przesiadka na 
HD, zmiany kart pamięci na dyski twar-
de, wprowadzenie usług sieciowych. Na 
razie jednak nie pozostaje nam nic in-
nego jak czekać na premierę nowych 

konsol. Dopiero wtedy będzie można 
mówić o tym, co obecna generacja 
wprowadziła czy była ona udana, czy 
też nie.


KACZKA DZIWACZKA BEZ LACZKA 
Kaczka dziwaczka szła sobie raz bez 
laczka.

Dwa czarne psy zdumione stały i na nią 
spoglądały.

Leniwe chomiki sobie leżały i się z niej 
wyśmiewały.

Lwy banana jadły a jego skórka na 
dróżkę była odtrącana.

Kaczka zahaczyła o skórkę i przez to 
była poobijana.

Złamała nos, złamała żebra, potem do-
padła ją zabójcza febra.

Pamiętaj zatem kolego drogi, zakładaj 
zawsze laczki na nogi,

Bo morał z tego taki, że bez laczków 
twój dzień może być byle jaki!


Artur Lienard
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GRY KOMPUTEROWE 
	 Niewątpliwie, znakiem naszych 
czasów są gry komputerowe. I w nich, 
po lekcjach, żyje znamienita większość 
uczniów naszej szkoły.

	 Przechadzając się po szkolnych 
korytarzach w czasie przerw, usłyszeć 
można strzępki różnych ciekawych 
rozmów między uczniami. O czym naj-
częściej rozmawiają uczniowie?

	 Obecnie jedną z popularniejszych 
gier wśród uczniów naszej szkoły jest 
Brawl Stars. Jest to multiplayerowa 
strzelanka z elementami strategii od 
twórców Clash of Clans, Clash Royale i 
Boom Beach. Produkcja oferuje kilka 
trybów walki, takie jak:  

• Gem Grab (dwie trzyosobowe dru-

żyny muszą zebrać określoną liczbę 
klejnotów),     


•  Showdown (wariacja na temat bat-
tle royale, w której samemu lub w 
duecie staramy się przetrwać),         


• Heist (dołączamy do jednej z trzy-
osobowych drużyn i staramy się 
obronić nasz sejf a jednocześnie 
zniszczyć sejf przeciwników),      


• Bounty (dołączamy do jednego z 
dwóch zespołów, by pokonywać 
wrogów i zdobywać gwiazdki),      


•  Brawl Ball (odmiana piłki nożnej dla 
sześciu graczy podzielonych na dwa 
zespoły),       


•  Siege (dwie trzyosobowe drużyny 
próbują zdobyć śruby i stworzyć ro-
bota oblężniczego, wraz z którym 
będą atakować maszynę oblężniczą 
przeciwników),     


• Lone star (staramy się zdobyć jak 
największą ilość gwiazdek, na polu o 
wielkości mapy trybu Showdown),                       


• Takedown (staramy się zadać jak 
największe obrażenia dużemu robo-
towi na polu o wielkości mapy trybu 
Showdown). 


	 Brawl Stars oferuje ponadto roz-
maite wydarzenia specjalne, m.in.:


-present plununder – (dołączamy do 
jednego z dwóch zespołów, by przejąć 
jak najwięcej prezentów)

 -graveyard shift – (podczas gry stop-
niowo tracisz życie i chcąc je odzyskać, 
musisz atakować innych graczy albo 
ich eliminować)

	 Istnieją też specjalne wydarzenia 
biletowane, które są dostępne co ty-
dzień. Warto dodać. że są one przezna-
czone dla osób preferujących zarówno 
PvP i PvE. 

	 Brawl Stars umożliwia odbloko-
wywanie nowych bohaterów. Każda 
postać dysponuje odmiennym wyposa-
żeniem, statystykami oraz umiejętno-
ściami, co pozwala na dostosowanie 
stylu zabawy do własnych preferencji. 
Można bowiem atakować wrogów z 
dystansu, brać udział w bezpośrednich 
starciach z przeciwnikami, a także ko-
rzystać z granatów, bomb i innych ga-
dżetów.

	 Dostępne są też skiny. czyli skór-
ki do zadymiarzy.

	 Grę można pobrać zupełnie za 
darmo (!!!!), ale podobnie jak w przy-
padku innych tytułów free-to-play, rów-
nież w Brawl Stars znajdziemy mikro-
płatności umożliwiające zakup dodat-
ków za prawdziwe pieniądze.


Sebastian Bek
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SZEPTY LASU 
	 Gabriel oparł się o pobliskie 
drzewo. Z trudem łapał wdech, jego 
poniszczony płaszcz łagodnie łopotał 
na zimnym wietrze. Szkoda. Ten płasz-
cz to była rodzinna pamiątka, przeka-
zywana z pokolenia na pokolenie, ale 
nie skupiał się teraz na tym. Jego łuk 
nie ucierpiał, więc nie było źle. „Jak 
wyjść z tego lasu? Jak tu się znala-
złem?” Ciężko westchnął i spojrzał w 
górę, szukając najmniejszej odpowiedzi 
zesłanej przez Melitele.

 	 Lecz bóstwo pewnie było zajęte 
boskimi sprawami, bo nic się nie wyda-
rzyło. Korony drzew były gęste, ale po-
jedyncze gwiazdy prześwitywały jak 
przez małe dziurki, rzucając swój deli-
katny blask na gęstą trawę i liczne kału-
że. Jeziorka ukazywały w pełni piękno 
księżyca, który, jak co noc, melancholij-
nie patrzył na tą niezasiedloną przez 
Imperium ziemię.

Co go pokusiło, żeby tu po zmierzchu 
wchodzić? Tutejsze plemię centaurów 
było bardzo terytorialne i agresywne 
wobec intruzów, a przez ich jedną celną 
strzałę zmęczenie byłoby jego najmniej-
szym zmartwieniem. Każdy wiedział, że 
Centaur jak magik bełt pokieruje choć-
by pod wiatr i w górę. Karczowanie la-
sów, ich świętych miejsc oraz zasypy-
wanie kurhanów przez Imperialistów 
było tak jednoznaczne jak wypowie-
dzenie wojny. Odkąd Augwiniusz został 
wybrany na Imperatora, zaczęły się uci-
ski wszelkich reliktów natury. Elfickie 
ruiny były rozbierane dla marmuru, labi-
rynty Minotaurów były podpalane dla 
ziem rolniczych. Poprawiając swój nie-
zawodny łuk, przełożony przez jego ra-
mię, Gabriel zastanawiał się, po co to 
wszystko, te wszystkie wojny, potyczki i 
ustawki. 

Kiedyś ten piękny las będzie albo zapy-
ziałym miasteczkiem śmierdzącym by-
dłem, albo kolejnym, niezliczonym hek-

tarem ziemi pod uprawy bawełny czy 
innych produktów. 

 Ale koniec tego rozmyślania, musiał się 
zbierać, aby wreszcie się stąd wyrwać. 
Jego przemarsz przez puszczę był 
usłany zarówno makabrycznymi jak i 
zapierającymi dech w piersiach wido-
kami. Spotykał czy to piękne jezioro, 
czy nieszczęśliwego przechodnia, któ-
rego oczy były wolniejsze niż cięciwa 
Centaura. Zatrzymał się przy jeziorze, 
aby napełnić kaburę i obmyć twarz.  
 	 Lecz chwila, co to za hałas? Ko-
pyta donośnie łopotały po ziemi, jak 
dzika burza uderzając w glebę. Głośne 
oddechy i krzyki stawały się coraz 
czystsze. To Centaury! Gabriel padł na 
ziemię, przykrywając się płaszczem i 
zasypując ziemią oraz wyrwanymi 
cząstkami mchu. Wziął głęboki wdech i 
jak sekret przyjaciela nie wypuszczał 
go, czekając na bandę, aby przeszli. 
Wiedział, że jeśli go znajdą, nie będzie 
miał zbyt wiele szans na przeżycie. 
Oczy centaurów były dosyć specyficz-
ne, ich siatkówka odbierała o wiele 
więcej promieni z szerokim rozrzutem 
jasności, więc mogli patrzeć bezpo-
średnio w słońce i mieli w pewnym sen-
sie noktowizor, przez co alchemicy da-
wali dużo orenów za ich ciało, wciąż fa-
scynujące czarodziejów, mimo iż nie 
było zbyt wielofunkcyjne. Ot, śmierdzia-
ło, i baba mogła pomyśleć, że ma się… 
specyficzne gusta. Wzdrygnął się na 
myśl, zawsze uważał wiwisekcje istot z 
lasu jako świętokradztwo, okradanie 
Panny Polnej z jej cudów. Czuł, jak 
mrówki powoli na niego wchodzą, ale 
to był jego najmniejszy problem, gdy 
zobaczył Centaura zbliżającego się do 
niego. Jedno nadepnięcie kopytem i 
Gabriel wątpił, aby mógł wspinać się na 
drzewa przez  d ł u g i  czas. Jego serce 
wyrywało się z piersi, chciał szybko 
wstać i biec, tak szybko jak może, ale w 
porę się opanował. Emocje nigdy nie 
pomagają w trudnych sytuacjach, a ta 
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nie była inna od tysiąca. Musiał utrzy-
mać kamienną twarz i zamknięte usta, 
jeśli chce jeszcze kiedykolwiek ujrzeć 
zachód słońca na Skellige lub upolo-
wać jelenia. Miał jeszcze tyle życia 
przed sobą i nie zmarnuje go tutaj. 

Centaury zbliżały się, ich ciężki oddech 
delikatnie trząsł ziemią. Dla Gabriela był 
to wybór między życiem a śmiercią… 
który podjął. Błyskawicznie wyjął nożyk 
do grzybów i wbił go głęboko w przed-
nią nogę jednego z Centaurów, czując 
aż wbija się w kość. Istota zarżała z 
bólu, stając na tylnych nogach. Nasz 
protagonista wykonał przewrót do tyłu, 
kucnął na jedno kolano. Bezimienna 
bestia pewnie nawet nie poczuła strzały 
przechodzącej przez gardło. Dwójka 
pozostałych centaurów się odwróciła, 
wszak to intruz na ich ziemiach! Nacią-
gnęli swoje łuki z grotami w kierunku 
Gabriela. “To koniec”, pomyślał. Mało 
kto potrafił uniknąć strzały centaura, a 
dwóch? Trzeba by mieć refleks Vedy-
mina, aby strzały w locie przekroić. 
Wstał więc, bo chciał umrzeć z godno-
ścią. Lecz Melitele pewnie powróciła ze 
swoich boskich spraw, ponieważ po-
wietrze wypełnił niski, basowy okrzyk. 
Zarówno Centaury jak i Gabriel zdębieli, 
kto jest na tyle głupi, aby celowo tu 
wchodzić? Lasy “Nowego Brokilonu”, 
bo tak wieśniacy nazywali to miejsce, 
były zabójcze. Ale nie pora o nich my-
śleć, bo okrzyk się powtórzył. Głośniej-
szy. Habitańci tego lasu rozejrzeli się, 
uznając nieznane okrzyki za prowoka-
cje. Ta chwila zwątpienia wystarczyła 
Gabrielowi, który szybko posłał strzałę 
w żebra przeciwnika po prawej, a sły-
szalne chrupnięcie dało troszkę sady-
stycznej satysfakcji. Ale gdy Gabriel 
konfrontował się z jednym, drugi był w 
nie mniejszych tarapatach. Z krzaków 
wyskoczyło coś wyglądające jak gnom, 
wirujące jak tornado z… metalicznym 
połyskiem. W czasie, gdy się zoriento-
wał kto to, nie mógł kiwnąć palcem. Ani 

ręką, ani ramieniem. Nawet tułowiem. 
Przybysz wylądował, opierając się na 
mieczu oburęcznym większym od nie-
go. Teraz było to oczywiste, że… przy-
bysz jest krasnoludem. Krasnolud był 
odziany w prosty, skórzany płaszcz, ale 
najbardziej rzucał się w oczy miecz. O 
ile użytkownik wyglądał całkiem przy-
zwoicie, jego broda była pełna mister-
nie uplecionych warkoczy, ale ostrze…
hmm, ono bardzo nie pasowało. Pełne 
bogactwa, z rękojeścią kapiąca się w 
Makahamskich rubinach i szmaragda-
ch. Krasnolud absolutnie nie wyglądał 
na wystarczająco majętnego. Gabriel 
od razu naciągnął kolejną strzałę. Za-
stanawiał się, kim jest niespodziewany 
przybysz. Wróg czy sojusznik? Być 
może plądrował groby? Albo złodziej? 
Krasnolud od razu podniósł ręce do 
góry z kłopotliwym śmiechem i z akom-
paniamentem brzęku stali upadającej 
na ziemię.

	 - Spokojnie, spokojnie, jaśnie pa-
nie! - zawołał przybysz. -Ja nie wróg. 
Strzała może wrócić do… pochwy, czy 
jak to się tam to nazywa.

Uśmiechnął się, wskazując palcem na 
łuk.

	 - Do kołczanu- Gabriel mruknął, 
nie zmieniając celu ani na chwilę. -Kim 
jesteś i czemu tu jesteś?

Gabriel zmrużył oczy, myśląc, ile strzał 
da radę wpakować, zanim podniesie 
miecz z ziemi.

	 -  Addario Chivay z Makahamu, 
geograf i podróżnik, z zainteresowa-
niem do długich przechadzek po wy-
brzeżu i jednorożców- przedstawił się 
przybysz.

	 Addario stanął krok do przodu, 
będąc pewien, że teraz łucznik pozwoli 
swobodnie się poruszać. Strzała wy-
strzelona w ziemię milimetr od palców 
szybko upomniała go, kto jest w jakiej 
pozycji.
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	 - No dobrze, a może ty powiedz 
coś o sobie? - Krasnolud ciepło się 
uśmiechnął, wycofując się nieco.

	 - Gabriel - łowczy szorstko od-
parł. Introwertycy rzadko dogadują się z 
ekstrawertykami.

	 - A skąd? Z lasu, z Novigradu?  

Kolejna próba w podjęciu kroku w 
przód.

	 - Z końca świata - Gabriel zezwo-
lił na krok, ale nadal celował bronią w 
splot słoneczny krasnala.

	 - No dobrze, dobrze. Cieszę się, 
że się poznaliśmy, a czy teraz raczy pan 
wycelować ostry patyk gdzieś indziej? – 
nieśmiało powiedział Krasnolud  i stanął 
kolejny krok do przodu.

Cóż, nie zaszkodzi mieć trochę pomo-
cy.

	 -Skoro taki z ciebie geograf, po-
móż mi znaleźć wyjście. Może wtedy 
nie zrobię z ciebie tarczy strzelniczej – 
postawił warunek łowczy.

Gabriel włożył nogę pod rękojeść mie-
cza Addaria i kopnął w górę.

	 -To mamy układ! – roześmiał się 
Addario, chwytając miecz w powietrzu. 
Tak oto rozpoczęła się ta nietypowa 
współpraca, która niegdyś przejdzie do 
historii.


***

	 Tutejsza woda była cudem w po-
równaniu z "filtrowaną" w miastach. 

Była krystalicznie czysta i orzeźwiająco 
zimna. Nie to co "filtrowana woda z 
magicznym prochem", który rzekomo 
dodawał siły, ale był najzwyczajniej w 
świecie piaskiem, którego leniwi robot-
nicy nie chcieli przerzedzić po raz kilku-
nasty. Rozejrzał się w poszukiwaniu tu-
tejszych mieszkańców i zarzucił obmyty 
płaszcz na plecy. Niewiele było z niego 
użytku, ale sentyment górował nad ro-
zumem. Nie czując palącego bólu w 
gardle, powstał i ruszył na przód z wiarą 
w swoje oczy, prędkość miecza i opiekę 
Melitele. Addario powoli podążał za 
nim, choć było oczywiste, że mógł być 

mile przed nim. Krasnoludy są urodzo-
nymi piechurami, ponieważ o własnych 
nogach w ciągu jednego dnia potrafią 
pokonać taki sam dystans co człowiek 
na koniu, i to jeszcze z bagażem. 

Co jakiś czas przystawał, siadał na 
mchu puszystym jak poduszka wy-
pchana tysiącem piór, wyjmował po-
miętą kartkę papieru, rysik z węgla i sz-
kicował intrygującą florę i majestatycz-
ną faunę - budzące respekt łosie z ich 
potężnymi porożami, watahę wilków.

Słyszał z głębi lasu co jakiś czas pyta-
nie jakby owiane mgłą: “Więc? Co robi-
sz w lesie?” 

	 - Nie wiem. Nie pamiętam- cicho 
odpowiedział zmęczony łowczy.

	 -Zawsze taki niemowny?-  Adda-
rio głośno się zaśmiał, próbując pokle-
pać Gabriela po plecach. On jednak 
szedł szybkim krokiem przed siebie.

	 -Nie gadaj i idź dalej - Gabriel był 
już znużony niziołkiem.

	 -Na Vorutę, to będzie długa po-
dróż- Addario westchnął. Był już znu-
żony Gabrielem.

 	 Po paru postojach na ukojenie 
pragnienia i krótki odpoczynek zaczynał 
być głodny i zmęczony. Cóż, on. Nie 
wiedział co z krasnoludem, bo one, 
równie dobrze tacy jak on, mogły być 
humanoidalnymi mułami.  Rozejrzał się 
ponownie po kniei. Rozłożył się pod 
drzewem, zrywając trochę mchu i uży-
wając go jako poduszkę, aby nie zranić 
sobie głowy na chropowatej korze. 
Przygotował legowisko, teraz trzeba 
przygotować kolację. Jego nowy towa-
rzysz oparł się o pień najbliższego 
drzewa.

	 -Jak możesz nie pamiętać jak tu 
trafiłeś? Nowy Brokilon dosyć trudno 
chybić - zapytał krasnolud, próbując 
podjąć konwersację. Nasz drugi boha-
ter był bowiem osobą socjalną, nie lubił 
przebywać sam.

	 -Powtarzam, że nie pamiętam. 
Obudziłem się, słysząc krzyk Centaura - 

9



Gabriel pokręcił lekko głową. -Nic nie 
mogę sobie przypomnieć.

Addario spojrzał na niego, śmiejąc się.

	 -Ach tak, postać budzi się w nie-
bezpiecznym miejscu bez wspomnień i 
próbuje wyjść, spotykając przy tym inne 
przygody. Brzmi jak moje książki.

	 -Oprócz bycia geografem, też pi-
szesz? - spytał łowczy, patrząc się na 
niego.

	 -Ja? Pfft! Zbyt leniwy na to. I nie 
za bardzo mam pomysły co do cieka-
wych wydarzeń. 

	 Ale musiał otrząsnąć się z tego 
letargu, żołądek sam się nie zapełni. 
Poprawiając łuk i kołczan na ramieniu, 
wstał i zaczął wspinać się na drzewo, 
aby mieć większe szanse dostrzeżenia 
ofiary. Addario natomiast siedział pod 
drzewem, nucąc jakieś krasnoludzkie 
szanty, poznane podczas wielu z jego 
podróży. Zimne powietrze pobudzało 
łowczego, lekki dreszcz adrenaliny mo-
tywował go do działania. Kochał naturę 
z całego serca. Gabriel od małego, jak 
wszyscy jego bracia i siostry, samotnie 
włóczył się po lasach, puszczach i gó-
rach, aby poczuć przyrodę. Patrzył na 
każdą roślinę, kochał każde żyjątko, 
szanował swoją upolowaną zwierzynę. 
To było jego powołanie - nie bogactwa, 
nie sława, ale dreszczyk ekscytacji z 
polowania. Siedząc na gałęzi i kucając, 
napiął swój ukochany łuk zdecydowa-
nie, acz spokojnie. 

	 -Więc, hmm… Gabriel! Piękny 
łuk!

	 -Siedź cicho, spłoszysz zwierzy-
nę! - Gabriel syknął, a potem spojrzał 
na łuk z ojcowską miłością.

	 -Jest bardzo piękna - cicho do 
siebie mruknął.

	 Bianka, jak nazywał swój kabłąk, 
była wykonana z brokilońskiej brzozy         
z dodatkiem wnętrza ze smoczej kości. 
Miała wygrawerowane rośliny, zwierzęta 
i miejsca na obudowie i nacięcia na rę-
kojeści za każdy chybiony strzał. Cięci-

wa była świeżo wymieniona, a obudo-
wa była wypolerowana i zadbana. Była 
jego najlepszą przyjaciółką i nigdy go 
nie zawiodła. Wiele razy ludzie próbo-
wali ją skraść, ale zyskiwali tylko dziury 
w uzębieniu. Pogłaskał ją po rękojeści, 
delikatnie, jak żywą osobę. 

Parę minut cierpliwego czekania opłaci-
ło się, gdy zobaczył dorosłego łosia. 
Piękny egzemplarz, ale Gabriel nie ża-
łował. Po odmówieniu krótkiej modlitwy 
do Pani Polnej, wypuścił strzałę. Łoś nie 
cierpiał długo, Gabriel szanował zwie-
rzynę na tyle, aby odeszła szybko i z 
godnością. 

	 -Świetny strzał! - skomentował 
Addario. Połowa szacunku towarzysza 
pochodziła z celności z jaką trafił w 
zwierza, a druga…że gdyby wcześniej 
był nierozsądny, miejsce łosia mógłby 
zająć pan Chivay. Gabriel z gracją kota, 
bez szwanku zeskoczył z wysokości 
siedmiu łokci i podszedł do zwierza. Był 
martwy, a strzała nie była zbytnio za-
krwawiona. To było dobre trafienie, Ga-
briel uśmiechnął się do siebie. 

	 -Hohoho, czyśty się uśmiechnął? 
Co za cuda! - Przykucnął krasnolud, 
głaszcząc brodę.

	 Gabriel szybko ukrył zadowolenie 
na ustach i wrócił do swego trofeum. 
Wyjmując strzałę z łosia i czyszcząc o 
swoje spodnie, schował ją do kołczana 
i zaczął ciągnąć trofeum pod stare obo-
zowisko Imperialistów, po którym roz-
palił słaby ogień. Iskierka tliła się i wal-
czyła o przeżycie, a łowca czekał. Za-
czął wprawnie wybierać najlepsze czę-
ści jak pierś i nabijał je na grot, potem 
na następny, tworząc improwizacyjny 
rożen. Ogień powoli się podnosił, a Ga-
briel spokojnie spojrzał w górę.

 	 Na tej pięknej polanie niebo nie 
było przysłonięte przez cokolwiek, za 
co Gabriel podziękował Melitele. 

	 -Niesamowite - szepnął krasnal. 
Niebo wyglądało niczym aksamitny 
szal, na którym gwiazdy jak ogniki 

10



błyszczały tak pięknie, że najpiękniejsze 
diamenty z korony Imperatora wygląda-
ły jak przydrożne blade kamyki. Niska 
trawa delikatnie poruszała się na wie-
trze, lekki szum uspokajał Gabriela. 

	 -Smacznego! - zawołał Addario, 
brutalnie wgryzając się w udo łosia. 
Gabriel lekko się wzdrygnął i subtelnie 
zaczął konsumować pierś.

	 - Dziękuję. 

On i Addario zjedli dobrze wypieczoną 
łosinę z leśnymi borówkami i resztkami 
wody z jeziora. Łowczy przykrył się 
swym podniszczonym płaszczem dla 
ciepła, choć po tej małej wycieczce 
przepuszczał dosyć dużo chłodnego 
powietrza. Cicho nucąc melodie z dzie-
ciństwa dla pokrzepienia, oddał się 
zmęczeniu, przy akompaniamencie 
szumu trawy, chóru świerszczy, syku 
dogasającego ogniska i pochrapywania 
Addaria. Miał jeszcze trochę odpoczyn-
ku przed burzą. Co stanie się dalej? 
Może jeszcze zobaczymy…


Jakub Winiszewski
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