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Kobieta to piękny kwiat, 
to niedoceniane zioło, 

które zajmuje cały świat, 
o którym się mówi wkoło. 

Mówi nie znając istoty ciała, 
mówi nie znając doliny duszy, 

kobieta to nie tylko kwiat, 
to kamień, co z czasem się kruszy. 

 
Wszystkim KOBIETOM  

małym i dużym  
naszej Społecznej Siódemki  

składamy najserdeczniejsze życzenia! 
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Rok Bawołu 
MICHAŁ BAŁMAN 4B 

Chiński Nowy Rok (w języku 

chińskim Święto Wiosny) przypada między 

21-ym stycznia, a 20-ym lutego. Ponieważ 

wyznacza się go wg kalendarza księżycowo-

słonecznego jest świętem ruchomym.  

W Chinach uważane jest nadal za 

najważniejsze święto pomimo tego, że 

wprowadzono tam kalendarz gregoriański 

w 1912 roku.  

Przygotowania do Święta Wiosny 

rozpoczynają się już na początku 

ostatniego miesiąca starego roku, a okres jego świętowania kończy się słynnym Świętem Latarni dopiero 

dwa tygodnie po obchodach Nowego Roku. Można śmiało powiedzieć, że to prawdziwy maraton 

świąteczny! 

Dla mieszkańców Państwa Środka jest to czas radości i zabaw. Rozpoczynają go od generalnych 

porządków w swoich domach 8-ego dnia ostatniego miesiąca roku, aby przepędzić złe duchy. Je się wtedy 

tradycyjnie słodką zupę ryżową zwaną laba. Przygotowania przyśpieszają w 23-im dniu ostatniego miesiąca 

roku, kiedy oficjalnie żegna się Boga Kuchni, który idzie zdać coroczny raport Nefrytowemu Cesarzowi. 

Chińczycy spożywają w tym dniu obfitą wieczerzę, a usta posążka boga smarują miodem. W kolejnym dniu 

zaczynają  faktyczne przygotowania do święta m.in. ludzie robią zakupy, przygotowują prezenty i wieszają 

na drzwiach wejściowych noworoczne obrazki nianhua. Wierzy się, że przyozdobienie domu w kolorze 

czerwonym oraz noszenie tego koloru przyniesie pomyślność w nowym roku. Wigilia Nowego Roku jest 

najważniejszym dniem, więc od samego rana cała rodzina przygotowuje posiłki, a głównym daniem są 

pierożki jiaozi. Ważną dla Chińczyków tradycją jest spędzenie Święta Nowego Roku w swoich domach razem 

ze swoimi bliskimi, którzy wręczają sobie nawzajem prezenty. Są to najczęściej świeże owoce, owoce  

w cukrze, ciastka i cukierki. Dzieciom wręcza się czerwone koperty wypełnione pieniędzmi  zwane hongbao. 

Bardzo popularnym podarunkiem jest ciasto z mąki ryżowej niangao, które ma zapewnić sukcesy zawodowe 

oraz dobrobyt. O zmroku na ulicach odbywają się pokazy sztucznych ogni i wybuchy petard, a potem składa 

się ofiarę na domowym ołtarzyku poświęconym przodkom i zasiada do wspólnej kolacji. Rodzina spędza czas 

przy stole aż do rana, rozmawiając i grając w karty oraz różne gry. O świcie Nowego Roku każdy gospodarz 

powinien zdjąć obrazki nianhua znad drzwi. Zanim 

rozpocznie się na dobre wspólne świętowanie, znowu 

trzeba złożyć ofiary przodkom. Ulicami miasta 

przechodzą parady tancerzy i akrobatów wykonujących 

Tańce Lwa i Smoka w barwnych przebraniach. 

Puszczane są fajerwerki oraz odpalane petardy w celu 

przegonienia złych duchów, a zabawy uliczne trwają do 

późnych godzin nocnych. 
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W kolejnych dniach, które w Chinach są dniami wolnymi od pracy ludzie udają się w tradycyjną 

podróż w rodzinne strony. Ulice pustoszeją, a większość sklepów, banków, instytucji i urzędów, a nawet część 

fabryk jest zamknięta. Wszyscy wracają do swoich rodzin i krewnych – część do najbliższych miast, 

miasteczek i wsi, ale miliony osób przebywają setki kilometrów samochodem, autobusem, koleją i samolotem 

najczęściej z bogatych metropolii na wschodnim wybrzeżu w głąb tego olbrzymiego kraju. W tym czasie ulice 

są zapchane, a w środkach transportu panuje niewyobrażalny tłok. Zaczyna się największa coroczna migracja 

ludzi na świecie…  Baidu, chiński 

odpowiednik Google, „zmierzył” tę 

gigantyczną migracją i „zrobił jej zdjęcie” - 

mapę logowań urządzeń mobilnych 

miliardów Chińczyków w ciągu dwóch 

świątecznych tygodni w 2014 roku. To 

pokazuje jaka jest skala podróży i 

popularność tras, ale nie odzwierciedla to 

wcale wszystkich przejazdów, gdyż część 

osób wcale nie musiała przecież logować się 

na produkty Baido. 

W 2021 roku Chińczycy obchodzą 

swój Nowy Rok 12-ego lutego, a Święto 

Latarni przypada na26-ego lutego. Okres między 11-ym, a 17-ym lutego ustalono dniami wolnymi od pracy, 

ale w tym roku władze chińskie bardzo ograniczają możliwość podróżowania i wprowadziły już wiele 

restrykcji, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów Chiński 

Nowy Rok może dla wielu ludzi wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas... 

 

Valentine’s Day customs around the world 
LIDIA MENDRYCH 5B 

The genesis of Valentine’s Day goes back to the Renaissance. The custom of showing affection on 

February 14th was born in the west and south of Europe, spread by the British. 

 

England 

In England, children dress up 

as adults, visit their neighbors and sing 

romantic songs. It’s common to send 

heart-shaped cards with pictures of 

Romeo and Juliet. The oldest 

Valentine’s Day card comes from the 

sixteenth century. The custom of cards 

went to the United States.  
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USA 

The Valentine’s Day card tradition began with 

Esther Howland, who founded a love card company.  

Cities are drowning in red hearts, schools 

organise thematic lessons and games for children. 

Adults gifts, lovers end the day with a romantic dinner 

or a love movie. Americans do not regret their money 

that day and spend around $18 billion on gifts each 

year! 

Czech Republic   
Valentine’s Day in the Czech Republic is  

celebrated twice a year on February 14th and May 

1st. 

During these days, the Charles Bridge in 

Prague is under siege. For love to survive, you need 

to put a padlock on it.  

Denmark  
In Denmark, it is a common practice to send a gaekkebrev, a witty letter written by gentlemen. The 

girl who guesses the name of the admirer will be presented with sweets for Easter.  

Malaysia 
On this day, Malaysians organize a competition for lovers who are handcuffed for a whole week to 

win the competition and receive a cash prize.  

China  
Valentine's Day in China is called ,,The night 

of seven’’ and is celebrated in mid-August. An 

ancient legend about the love of a mortal and one of 

the seven heavenly sisters is associated with him. The 

angry goddess punished the lovers by painting with a 

hairpin a line in the sky (milky way), which separated 

the pair forever. Chinese women on this day go to the 

river and put needles on the water, if they do not sink, 

it means that the girl is ready to get married.  
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Japan  
In Japan ladies give sweets to gentlemen, not only to their beloved 

ones, but also to their friends and married men. To distinguish between 

intentions, chocolates are divided into giri-choko for colleagues and 

honmei-choko for loved ones.  

Italy  
In Italy, in Umbria there is the tomb of Saint Valentine. Red is the 

color of love and it is important that each gift e.g. flowers, jewelry, 

clothes- is red. Italians believe that the first man a woman sees on February 14th will be her husband during 

a year.  

Poland  
In Poland, on the 14th of February, those who are in love or loving make 

wishes, bring flowers, gifts and the rest depends on imagination. 

 

Chory Sport 
LENA GRABOWSKA 5A 

Wielu ludzi uprawia sport i lubi to robić, lecz 

przez koronawirusa jest to ograniczone. Od kiedy na 

świecie pojawił się ten wirus, my dzieci spędzamy 

wiele godzin przed komputerem, co nie wpływa 

dobrze na nasz organizm. W szkole podczas przerw 

wychodziliśmy z klas i biegaliśmy lub spędzaliśmy 

czas na świeżym powietrzu. Teraz wszystko się 

zmieniło. 

W dobie koronawirusa sport jest nam bardzo 

potrzebny. Jednak z powodu zagrożenia covid 19 władze naszego kraju zdecydowały o zamknięciu 

wszystkich miejsc, w których dzieci i dorośli mogli uprawiać sport. Nieczynne były baseny, kluby fitness, 

siłownie, lodowiska, korty tenisowe, a nawet stoki narciarskie.  

Od kilku tygodni sport mogły uprawiać tylko dzieci i dorośli, którzy mają specjalną licencję Polskiego 

Związku Sportowego. To oznacza, że przez koronawirusa tylko niewielka liczba osób z całej Polski mogła 

nadal trenować. Dodatkowo podczas lekcji W-F prowadzonych zdalnie zamiast wykonywać normalne 

ćwiczenia, uczniowie muszą rozwiązywać quizy o sporcie, zdrowym odżywianiu, czy też wykonywać 

prezentacje multimedialne na  zadany przez nauczyciela temat. To wszystko spowodowało, że przez 

koronawirusa dzieci mają bardzo mało ruchu i wiele z nich zaczęło tyć, zrobiło się senne, a niektóre stały się 

bardzo smutne i nie mogą spać. 

    Wiemy, że rząd chce dla wszystkich jak najlepiej, ale musi też pomyśleć, jak to źle wpływa na dzieci, 

które nie uprawiają sportu przez obostrzenia.  
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Jak ćwiczyć mimo pandemii: 

 Wykorzystaj do ćwiczeń ciekawe i bezpieczne przedmioty wokół siebie. 

 Poszukaj różnych propozycji na ćwiczenia w internecie. 

 Ustal sobie cel np. codziennie biegam po domu. 

 Stwórz własną księgę rekordów. 

 Połącz przyjemne z pożytecznym i tańcz do muzyki.  

 Pamiętaj, że od grania w gry przybędzie kondycji tylko wirtualnym bohaterom. 

 Jeśli masz schody w domu możesz biegać góra, dół:).  

Pandemia a ekologia 
MAJA KUBACKA VA 

Jak sytuacja światowa wpływa na środowisko? 

Zdania na ten temat są podzielone. Jedni twierdzą, że pandemia wpływa na środowisko korzystnie, a 

inni, że niekorzystnie. Nie ma na ten temat jednego, wspólnego stanowiska.  

Krytycznym okiem 

Krytycy twierdzą, że koronawirus wpływa niekorzystnie na świat. Maseczki i rękawiczki jednorazowe, 

butelki po płynach do dezynfekcji oraz wzrost zużycia innych jednorazowych opakowań, poważnie obciąża 

środowisko. Miesięcznie zużywa ok. 89 mln maseczek i 76 mln rękawiczek. Jednocześnie zwiększył się czas 

spędzany przed komputerami, a w wielu domach zamiast jednego pojawiło się kilka laptopów - dla każdego 

członka rodziny. Włączone laptopy, tablety czy telewizory pobierają mnóstwo energii. Nudzące się dzieci 

sięgają po elektryczne urządzenie, które służą już nie tylko do grania, ale także do rozmów z kolegami. Wielu 

dorosłych zostało zmuszonych do przeniesienia pracy do domu.  

 

Dobre strony   

Dobre strony kwarantanny są duże. Samochody mniej jeżdżą i powietrze jest mniej zanieczyszczone. 

W Wenecji oraz Sardynii poprawił się stan wody. Wiele fabryk zostało na jakiś czas zamkniętych zmniejszając 

emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Jest też duże zmniejszenie gazów cieplarnianych w samych Chinach 
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w okresie największego zamknięcia ich emisja zmniejszyła się o 25%!. Zamknięto transport lotniczy  

i znacznie zmniejszono lądowy. Praktycznie zamarła też turystyka. Wiele turystycznie obleganych rejonów 

miało szansę “odpocząć”- stan roślinności i zwierząt znacznie się poprawił. Ta duża poprawa pokazuje jednak, 

jak destrukcyjny wpływ na środowisko ma ludzka działalność. 

Podsumowując... 

Okres kwarantanny wyraźnie pokazał to, co wielu światowych ekspertów mówi od dawna - kryzys 

klimatyczny stanowi realne zagrożenie dla Ziemi. Negatywny wpływ ludzi na środowisko musi zostać 

zatrzymany i konieczne są do tego zmiany na najwyższym poziomie - wspólne wszystkich państw świata.  

 

What are the 
advantages and 
disadvantages of 

gaming? 
Even though, people enjoy gaming, we all 

know that its not good for you. 

Personally, I love gaming but when I play 

my favorite game for 3 hours a day sometimes, I 

get sick of it. The solution is to take a break every 

30 min, so your brain is not overstimulated. The 

only advantage of gaming is the fact that it is truly 

entertaining and therefore people love to do it. 

The disadvantages are definitely more 

serious. Playing games is highly addictive, which 

is especially dangerous for children. Kids’ brains 

are in a process of development which makes it 

prone to addiction.   

Games with violence make a lot of kids get 

aggressive very fast. There are a lot of kids playing 

games for adults which messes up their brain 

because when kids are in the process of growing 

up, they learn things that they see in games, which 

are not appropriate for children’s developing brain. 

Kids often have a problem with controlling their 

emotions and after watching violence, they have 

raging problems. They become aggressive towards 

their parents and peers.  

Playing games affects concentration. Kids 

who play excessively find it difficult to focus. That 

leads to problems at school, because lack of 

concentration makes studying almost impossible. 

Kids become frustrated and that escalates problems 

at school. 

Spending time in front of a computer screen 

leads to some health issues as well. It may cause 

severe problems with sight, damaging the optic 

nerve for life. Excessive stimulation of the brain 

cells by the light of the screen may also cause 

headache. Those two compounds together may end 

up with chronic fatigue syndrome.       

 

Here is a link to video of a kid that is addicted to 

gaming: (643) Mom Says 12-Year-Old Son Is 

'Addicted And Obsessed With Violent Video 

Games' - YouTube 

 

To sum up, playing may be fun, but because of its disadvantages, one should be aware that it may be 

potentially dangerous. Therefore, even when you love gaming, try not to overdo it. 

Autor: Marcus Hryciuk 5A 

https://www.youtube.com/watch?v=6IbN_46ezP4
https://www.youtube.com/watch?v=6IbN_46ezP4
https://www.youtube.com/watch?v=6IbN_46ezP4
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Speaking with a Dead Man's Voice 
JANEK NOWAKOWSKI 5A 

Tim Hidler is a man that lost his voice in a terrible accident. He was riding on his off-road motorbike. 

A lot of people did not like the sound of motor engines so they laid a trap. It was a steel rope. Tim went straight 

into the line it almost decapitated him. His larynx was crushed by the wire. He had lost his voice 

permanently… or so everyone thought. 

At first, he was speaking through an Electrolarynx. The Electrolarynx makes a tone. You press a button 

and make syllables with your lips and tongue then a robotic-like voice comes out of the device with the words 

you wanted to say. That wasn’t enough for him. When he spoke through it everyone looked at him like he was 

a weirdo.  He wanted a normal voice.   

 

He finally found Dr Marshal Strome a larynx specialist that had an idea of how he could return Tim’s 

voice. It was very risky because Tim might die during the operation. 

 In the surgery, they had to replace his damaged larynx with a healthy. 

The donor of the larynx was Matt Douglas. This was very risky because the 

smallest infection could turn into a disaster. 

After the surgery, he could start speaking with a dead person voice. 

Well not exactly. His brothers and sisters said he sounds a lot like their dad. 

This made Tim even happier. When he started speaking again there 

were tears in his eyes. He was the happiest person on the entire planet. 

Imagine that you could not communicate with anyone for 2 decades. I think 

we should all be thankful that we are healthy. 

 

If you wish to watch the entire documentary here is the link: 

https://www.youtube.com/watch?v=5j2tQPhOHGc&ab_channel=OnlyHuman 
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Ali and Nino 
On the seashore of Georgian town Batumi 

there is a hudge moving sculpture. Actually, there 

are two 8 meter sculptures - a man and a woman, 

built out of many horizontal rings. First, the two 

sculptures are separated from each other, then they 

come near together, join into one sculpture, go 

through themselves and separate. They start 

moving every day at 7:00 PM, are controlled by a 

computer and lit with colourful lights.  

The sculpture was designed by a famous 

Georgian artist Tamara Kvesitadze, first in a small 

scale version, then a new 8 meter version. It took a 

full 10 months for a German company to build it 

because the 7 ton heavy sculptures had to be 

resistant to the climate, humidity and wind. The 

sculpture was completed in 2010.  

The sculpture is called Ali and Nino and is 

based on a book by Kurban Said from 1937. This is 

a love story between a young Muslim man from 

Azerbaijan called Ali and a Chrstian princess from 

Georgia called Nino during the times of World War 

I. The fact that they were from different religions 

and different cultures was a problem to their 

marriage. Nevertheless they overcame the 

difficulties and got married. Unfortunately, Ali 

died during the war with Russia. 

 

Autor: Bruno Tobiska

Bees - my passion 
MAKS ZADAŃSKI VA

Bees are small insects. They are making 

honey to feed their youth and queen. Also, they 

need something to eat in the winter… but then they 

are not very active, so they don’t need a lot to eat 

for the winter. Relationship between bees and 

flowers is called symbiosis. Typically it is a 

relation between two organisms with two 

advantages. Bees are flying from one to the other 

and collecting the honey. On occasion, pollen is 

attaching to the bee’s hair. When the bee is landing 

on the other flower the pollen is in the other flower! 

That’s how flowers are breeding.  

 

How bees are communicating? It is simple! 

They are dancing! Really! There are a couple of 

kinds of dances. From the dance, bees can read 

where an object that the dancer is talking about is.  

How bees are feeling? The answer is simple. They 

are smelling, but… They are just using their 

antennas. Bees haven't got a dad. Sometimes bees 

expel bumblebees far away or they kill them. Also, 

some bumblebees attend in the swarm. Later they 

are dying.   

 
Beese's queen is ruling the hive. She is 

laying eggs. She can produce up to 2, 000 eggs 

per/a day! Without her, there is no hive, but she 

can't move alone and find food. All bees have their 

rule. All of them are necessary.  

 

Bees have a lot of jobs in their life. In the 

start of their life, when she comes  out of her 

chamber she  cleans  her old chamber. It will be 
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good for the next resident. Later she feeds  baby 

bees using special bees’ milk. Her next function is 

a storekeeper. She’s getting food from collectors 

and she’s squirrelling that. Later the bee produces 

the wax. She do that for ten days. She also 

builds  those special patches, using her wax. That’s 

not the end! Her next mission is a cleaner, but not 

only her chamber! She cleans dead bodies. Later 

she airsthe hive. When it’s hot she only waves her 

wings. Later she is a guardian. She stays in the 

entry of the hive, and she’s protecting the hive from 

other animals. When there will be another animal 

that will try to get into the hive, the bee can sting. 

After that she will automatically die. That can be a 

difficult mission. Her last exercise is a collector. 

She flyes and collects honey. Later she givesthat to 

a different bee that is squirrelling that. She dies 

while transporting honey.   

 

What not to do when you see a bee?  Of 

course, you shouldn't move suddenly. Do not run! 

It is the worst thing you can do when you are 

rounded by bees. Do not destroy flowers! There can 

be a bee on it. And the most important one... Do not 

hurt bees! Bees can look scary...  But she is more 

scared than you! Bees are very peaceful. They are 

stinging only when they must. After stinging, they 

are dying. So when you see a bee, you should just 

go away, or quietly watch them! That's the best 

solution!  
 

Koloseum Lego 

Jest to największy zestaw Lego, ponieważ ma ponad 9000 klocków o odmiennym wyglądzie, ale także 

niespotykany w normalnych zestawach, na przykład creator. Ten zestaw można składać nawet dwa, trzy dni 

bez większych przerw. Wiem o czy 

mowa, ponieważ sam mam 

ogromny zestaw Yoda Lego i 

składałem go 8 godzin. Lego 

Koloseum ma też hipogeum, 

skomplikowaną konstrukcję pod 

areną. Jest to, jak na razie, 

największy zestaw Lego. Jeśli 

wykupisz VIP, to dostajesz rydwan 

gratis razem z ludzikiem i dwoma 

końmi. Ilość miejsc na całym 

obwodzie i owalna podstawa 

pozwalają na oglądanie wydarzeń z 

każdego miejsca. Zestaw niestety 

nie jest tani, bo kosztuje ponad 2 

tysiące i to może być poważną 

przeszkodą w jego zakupie. Nie 

mniej jednak jest marzeniem 

niejednego “legomaniaka”. 

Autor: Aleksander Więckiewicz IVa 
 

 

Jak powstał świat – mitologia staronordyjska 
ZOFIA PETRUS IVB 

Na początku istniała tylko „ziejąca pustka” 

nazywana inaczej Ginnungapą. Na południe od niej 

istniał Muspelheim czyli kraina ognia, dom 

ognistych olbrzymów. Na północy zaś rozciągał się 

Nilfheim czyli świat mgły, zimna i lodu. Te dwie 

krainy zbliżały sią do siebie i w końcu za bardzo do 
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siebie się zbliżyły i Ginnungapa została przykryta 

lodem. Na ten znak władca Muspelheim nazywany 

Surtem sięgnął po swój ognisty miecz i za jego 

pomocą roztopił lód i w ten sposób stworzył ciepłe 

morze ogrzewane przez ogień z południa  

i chłodzone przez lód z północy. Wyłoniły się  

z niego dwa pierwsze gigantyczne istoty: uśpiony 

praolbrzym Ymir i krowa Audhumbla, której 

jedynym celem było opiekowanie się Ymirem.  

Z jej wymion wypływały cztery mleczne rzeki, 

które stanowiły pokarm dla Ymira. Z potu 

praolbrzyma stworzyły się lodowe olbrzymy: 

Thursowie. Adhumbla w tym czasie lizała lodową 

bryłę, której Surt nie roztopił. Pierwszego dnia 

wyłoniły się z niej włosy, drugiego głowa,  

a trzeciego całe ciało Buriego, który miał syna 

Borra. Borr poślubił lodową olbrzymkę Bestlę, z 

którą miał trzech synów: Odyna (m.in. ojciec 

Thora, Lockiego oraz Frey), Wiliego i We. 

Trzej bracia postanowili zabić praojca 

olbrzymów, aby zatrzymać jego ciągłe rozrastanie 

się. Czyniąc to wywołali świadomie lub nie wielką 

powódź wody, czyli krwi Ymira, w trakcie której 

niemal wszyscy Thursowie wyginęli. Nieliczni 

jednak przetrwali, aby osiedlić się w Nilfheim  

i stworzyć własne królestwo - Utgard oraz dać 

początek nowej generacji olbrzymów: Jothunów  

i górskich olbrzymów, którzy później przenieśli się 

do innej krainy, czyli Midgardu. Później stali 

się  największymi wrogami Asów (bogów), ludzi  

i porządku świata. Po dokonaniu zabójstwa, cała 

trójka cisnęła zwłokami Ymira w Ginnungagap  

i stworzyła z nich Midgard - świat ludzi. Z ciała 

utworzono ziemię, z kości powstały góry, z zębów 

i szczęk skały i kamienie, a z czaszki sklepienie 

nieba, na którym stworzyli własny świat - Asgard, 

Postawiono go na wschód od Wanaheim, czyli 

królestwa rządzonego przez Wanów, z którymi 

Asowie (bogowie) mieli w najbliższym czasie się 

zmierzyć... Wanowi Frejrowi były podległe jasne 

Elfy mieszkające na Alfheim. Natomiast brwi 

wykorzystano, jako warstwę oddzielającą Midgard 

od Nifilheim i znajdującego się w nim wrogiego 

Utgardu. Pozostały jeszcze mniejsze kosteczki,  

z których stworzono karły, które zamieszkały  

w podziemiach w świecie nazwanym Svartalfheim. 

Były świetnymi kowalami, jubilerami i górnikami, 

dlatego też Asowie i Wanowie często korzystali  

z ich pomocy. W ten sposób powstało osiem,  

a potem dziewięć światów (dziewiąty nazywał się 

Heliheim), które tworzyły drzewo życia.  

 

Drzewo Życia 

Świat w większości był już wtedy 

skończony, oprócz Midgardu, ale w tych czasach 

było tylko trzech Asów, którzy w trójkę byli za 

słabi, aby móc mierzyć się z potęgą znacznie 

liczniejszych lodowych olbrzymów tym bardziej, 

że mieli normalne, ludzkie słabości. 

Najprawdopodobniej pierwszą sojuszniczką Asów 

została Idunn, która była córką jednego  

z zaprzyjaźnionych krasnoludów, których bracia  

w końcu stworzyli. Dała im możliwość spożywania 

swoich złotych jabłek i stania się wiecznie 

młodymi, (lecz nie nieśmiertelnymi!). Odyn czy to 

z miłości, czy chcąc poszerzyć grono Asów  

o jednego członka, zauroczył Jord, córkę 

olbrzymki Nott, a ta urodziła mu Thora, boga 

mającego jednocześnie siłę i potęgę olbrzymów 

oraz mądrość i urodę Asów. Mimo tego, że 

częściowo był olbrzymem stanął po stronie ojca  

i walczył przeciw Jothunom, ze względu na swe 

wrodzone umiejętności i preferencje podniósł on 

znacznie siłę Asów, którzy stali się w ten sposób o 

wiele silniejsi niż dawniej. Wadą Thora było 

jednak to, że popełniał czasem błędy. Raz np. 

zginąłby na pewno z ręki olbrzyma Geirroda, 

gdyby w między czasie Jothunka Grid się nad nim 

zlitowała i uratowała mu życie, później razem  

z Odynem dała początek Waliemu, Asowi zemsty 

i milczenia. 

Zauroczenie córki z drugiego małżeństwa 

zdenerwowało Nott, dlatego też król bogów, aby 

uniknąć niepotrzebnego starcia postanowił 

pokojowo rozwiązać sytuacje. Skradł on 

Muspelheimu (bogowi ognia) iskrę. Stworzył on 

(lub pomocne mu karły) z niej księżyc, czyli Mani, 

https://mitologia.fandom.com/pl/wiki/Nilfheim
https://mitologia.fandom.com/pl/wiki/Utgard
https://mitologia.fandom.com/pl/wiki/Midgard
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słońce, czyli Sol i słabo poświadczonego boga 

zmierzchu Dellinga. Odyn dał Nott jeszcze 

Maniego, jako towarzysza, a zarazem niewolnika. 

Efektem tego związku był bóg personifikujący 

dzień, czyli Dag, a jego towarzyszką (i służącą) 

została Sol. W ten sposób Nott i jej dwaj synowie 

zostali następnymi sprzymierzeńcami rodziny 

Odyna. Jednak to nie był koniec powiększania się 

grona bogów. Z czasem niektórzy lodowi olbrzymi 

przyłączyli się do Asów. Najprawdopodobniej Nott 

ich przekonała lub Odyn dał im możliwości 

wiecznej młodości za sprawą dostępu do złotych 

jabłek Idunn w zamian za połączenie sił. Całkiem 

możliwe także, że niektórych Jothunów przerażało 

okrucieństwo ich współbraci i uciekli do Asgardu, 

gdzie zostali przyjęci. Przykładem takich zajść jest 

Loki - był on z natury zdradziecki i złośliwy, 

dlatego nordyckie bóstwa nigdy mu za bardzo nie 

ufały. Jego zaletami natomiast miała być uroda  

i poczucie humoru. Mimo bycia źródłem kłopotów 

bogów, mógł je też czasem rozwiązywać. Był on 

także pomocny, towarzyszył i pomagał Thorowi, 

sprawił, że Asowie stali się jeszcze bogatsi  

i potężniejsi niż kiedykolwiek za sprawą 

magicznych artefaktów np. słynnego młota Thora 

nazywającego się Mjollnir. 

  

 
Thor ze swoim młoten 

 

Innymi olbrzymami nastawionymi 

pozytywnie do bogów byli m. in. Hajmdall czyli As 

strzegący tęczowego mostu prowadzącego do 

Asgardu, Hymir - bliski przyjaciel Thora oraz 

ojciec Asa wojny, honoru i sprawiedliwości czyli 

Tyra, Sif czyli przeszła żona Thora, matka Ulla 

czyli Asa narciarstwa, łucznictwa i polowań,  

a także Asyna Asa zbóż. Następnie miłość Odyna  

i Frigg, z którą się ożenił sprawiła, że na świat 

przyszli: Baldur - bog piękna i dobra, Hermoda - 

posłaniec bogów oraz Frigg która nie była mu 

wierna - w trakcie jego nieobecności współżyła 

z Wilim i We. Miała ona także trzy 

siostry: Gna, Fulle i Hlin, które jej służyły. 

Mimo znacznego wzrostu sił Asów, wojowniczych 

bogów panujących w najbliższym czasie miało 

dosięgnąć nieszczęście. Odyn doskonale wiedział, 

że Asowie nie są jedynym boskim rodem. Istnieli 

również Wanowie czyli bogowie urodzaju i natury, 

którzy mieszkali w Wanaheim położonym na 

zachód od Asgardu. Nie musiał on się martwić 

agresji z ich strony, gdyż byli oni z reguły spokojni 

i niegroźni, zazdrościł im jednak wielkich bogactw, 

których Asowie jeszcze wtedy nie mieli ale bardzo 

chcieli je mieć. Zebrał więc sprzymierzonych 

olbrzymów i rodzinę oraz ogłosił im swą chęć 

zdobycia legendarnego bogactwa Wanaheimu. 

Wszyscy przyznali racje swemu władcy, 

szczególnie Thor, który zaczął energicznie 

wymachiwać swoją kamienną maczugą, gdyż były 

to czasy, gdy nie posiadał Mjollnira. Jedynie Tyr 

się nie zgadzał z planem boga poezji, a gdy 

przyszła pora głosowania - wstał i opuścił wiec. 

Reszta kontynuowała je po jego wyjściu  

i jednogłośnie wszyscy zgodzili się na wojnę. 

Zlecono karłom wykucie znakomitej broni, którą 

później chciano wykorzystać w praktyce. Po 

przygotowaniach, wojna została ogłoszona,  

a Asowie ruszyli ku siedzibie Wanów. Wanidzi, 

którzy od początku domyślali się złowieszczych 

planów sąsiadów, świetnie się przygotowali i zeszli 

na pobliską równinę, gdzie czekali na walkę  

z Odynem i jego pomocnikami. W trakcie 

pierwszej bitwy rzucano w siebie włóczniami  

i oszczepami, po to, aby potem je odbić od tarczy. 

Jednak na znak Odyna jego wojska ruszyły wprost 

na Wanów, a chwile później – na znak Njororda 

jego wojownicy ruszyli na Asów i rozpętała się 

trwający trzy dni i trzy noce bitwa, która była do 

czasów Ragnarocku najzacieklejszą, jaką widział 

świat. Jednak czwartego dnia Wan Frejr swym 

mieczem zniszczył kamienną maczugę Thora, co 
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przesądziło losy wojny. Asowie uciekli w popłochu 

i schronili się za murami Asgardu. Njorord wódz 

Wanów wiedział, że bogowie Asiru są na straconej 

pozycji, lecz rozumiał też, że jego żołnierze są 

bardzo zmęczeni, a wytrwali Asowie będą walczyć 

do upadłego, dlatego nie wybił wrogów, ale chcąc 

im dać nauczkę rozkazał zburzyć mury Asgardu. 

Po kilku nieudanych próbach, wreszcie się 

rozsypały pozostawiając Asów bezbronnych w 

obliczu nie tylko Wanów, ale również 

nienawidzących rasę panującą Jothunów i górskich 

olbrzymów. Pierwsza wojna zakończyła się 

absolutnym zwycieństwem Wanów, wycofali się 

oni do swej siedziby.  

Następnego dnia władca Wanów ogłosił, że 

Asowie i tak zostali wystarczająco upokorzeni,  

a dla łagodnych bogów urodzaju, będzie 

dyskomfortem ciągłe obawy przez następnym 

atakiem wściekłych bogów wojny, a jedynie pokój 

przyniesie Wanom korzyć. Jego słudzy na 

początku powątpiewali w te pokojowe 

zamierzenia, ale szybko przyznali mu racje. Wysłał 

więc w poselstwie Gullweig zagadkową Wanidę 

magii i alchemii wiedzącej, jak wytwarzać złoto do 

obozu przegranych, aby obwieściła im wolę 

Njororda i ustanowiła z Asami warunki pokoju. 

Bóg nie docenił jednak zawziętości rodziny Odyna, 

która nie mogła za nic w świecie uznać tą haniebną 

porażkę i dopuściła się podstępu wiedząc, jakie 

umiejętności posiada Gullweig. Została porwana,  

a Odyn rozkazał jej wyjawić sekrety powstawania 

złota, aby zaślepiony chciwościom król bogów 

mógł doczekać się takiego samego majątku, co 

Wanowie - inaczej miały ją spotkać tortury. Dumna 

bogini okazała pogardę dla Asów, lecz nie 

wyjawiła swych tajemnic. Rozwścieczony sięgnął 

po swą włócznie i przeszył nią ciało opornego 

bóstwa, jednak gdy ją wyciągnął - rana w cudowny 

sposób natychmiast się zagoiła. To samo zjawisko 

zaszło za drugim i trzecim razem, wprawiając 

Asów w zdziwienie i zakłopotanie, ale już chwilę 

później wrzucili ją na płonący stos pogrzebowy za 

pierwszym, drugim i trzecim razem Gullweig 

odradzała się na nowo, jeszcze bardziej piękna  

i jaśniejąca. Nie wiedząc, co począć Asowie 

wypuścili ją, dopiero wtedy zrozumieli, co ich 

może czekać za torturowanie bogini i nawet Odyn 

zrozumiał swoje błędy, dlatego też obdarowano ją 

szczodrze wypuszczając ją do domu, deklarując  

w między czasie chęć pokoju. Gdy Njoror 

dowiedział się, co uczyniono jego poddanej, 

zdenerwowany zażądał zwołania specjalnej rady 

Asów i Wanów, gdzie przedstawi się od teraz o 

wiele mniej łagodną decyzje władcy na temat 

pokoju oraz dodatkową grzywnę za tortury 

Gullweig i wywołanie wojny. Gdy Asowie 

przybyli na miejsce, Njoror kazał im wybierać: 

albo zginą, albo podzielą się z Wanami władzą nad 

światem. Asowie wybrali drugą opcje. Król 

Wanów otrzymał we władaniu część Midgardu; 

morza, powietrze, wiatr, ryby oraz w opiece 

żeglarzy i rybaków. Frejrowi i Frei przysługiwały 

natomiast lasy, pola uprawne, rośliny, część 

zmarłych wojowników oraz rolnicy, którymi się 

opiekowali. Aby mieć pewność wiecznego pokoju, 

obie strony wymieniły się honorowymi 

zakładnikami. Wanom oddano mędrca Mimira  

i Asa Honira, podczas gdy do Asgardu wprowadził 

się władca Elfów - Frejr i jego siostra - Freja,  

w późniejszym czasie Njoror chcąc mieć kontakt 

ze swoimi dziećmi, również przeniósł się na 

pewien czas do Asgardu. Na znak zapieczętowania 

umowy i nowej przyjaźni każdy Wan i Wanida oraz 

As i Asyna napluł lub napluła do wcześniej 

przygotowanego kotła. W czasie tego wydarzenia, 

wyskoczył z niego nowy Wan, który nazywał się 

Kvasir. Był on piękny i bardzo mądry, tak bardzo, 

że sam Odyn mu zazdrościł. Więc, gdy bożek 

został zabity przez dwóch złośliwych karłów,  

a jego krew wymieszana z miodem tworzącym  

w ten sposób miód poezji, wypił go dziedzicząc 

całą jego wiedzę i umiejętności. Nowy dar jednak 

wywołał chęć posiadania następnego, Odyn chciał 

poznać Runy, czyli tajemnicze pismo Germanów 

 i Celtów. Było to równoznaczne z poświęceniem, 

a nawet śmiercią, lecz nic nie mogło go 

powstrzymać przed powieszeniem się na drzewie 

życia Yggdrasilu i przebiciem samego siebie. 

Mimo osiągnięcia niespotykanej nigdzie indziej 

mądrości, do pełnego szczęścia brakowało mu 

jeszcze możliwości napicia się wody ze studni 

mądrości należącej do Mimira. Poprosił go  

o pozwolenie. Ten się zgodził, ale oczekiwał 

wpierw zapłaty w postaci lewego oka Odyna. Odyn 

się zgodził i jednym ruchem mimo wielkiego bólu, 

wyrwał sobie jedno oko i wrzucił do studni, by 

potem się z niej napić. Mimo częściowej utraty 

wzroku, wódz Asów otrzymał coś o wiele 

cenniejszego wiedzę, dzięki której mógł widzieć 

więcej niż wszyscy inni bogowie. Widział, że musi 

czym prędzej odbudować zniszczone w trakcie 

wojny z Wanami mury Asgardu, gdyż okrutne 

olbrzymy nie przepuszczą takiej świetnej okazji, 

aby zemścić się za zabójstwo Ymira i mord 

Thursów. Znał jednak głupotę górskich olbrzymów 

oraz ich słabość do kobiet - dlatego też postanowił 
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się nimi wyręczyć i obmyślił plan - wciągnął do 

niego kochającego intrygi Lokiego i piękną Freję. 

Ogłosił on, że ten, który w ciągu roku odbuduje 

mury Asgardu otrzyma ręke Frei. Niedługo potem 

- jak się tego spodziewano - przybył 

zainteresowany ofertą nieznany z imienia górski 

olbrzym ze swym pomocnikiem koniem 

Swadelfarim i natychmiast wziął się do roboty. 

Gdy zbliżał się koniec roku, a do całkowitej 

odbudowy muru pozostał jeszcze jeden kamień. 

Loki zmienił się w klacz i uwiódł Swadelfarima, 

którego zaciągnął do lasu. Górski olbrzym nie 

mogąc ukończy swej pracy, zaczął go szukać, lecz 

nim go znalazł upłynął ustalony czas i odmówiono 

mu zapłaty. Jakiś czas później do odbudowanego 

Asgardu przybył Loki (w swej właciwej postaci) 

prowadząc ośmionogiego wierzchowca Sleipnira, 

którego od tej pory dosiadał jedynie Odyn.  
 

 
Ilustracja z filmu „Thor”. Na przedzie Odyn, po lewej Thor a po lewej Loki. 
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