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I cóż powiecie na to,  

Że już się zbliża lato?  

 

Kret skrzywił się ponuro:  

- Przyjedzie pewnie furą.  

 

Jeż się najeżył srodze:  

- Raczej na hulajnodze.  

 

Wąż syknął: - Ja nie wierzę.  

Przyjedzie na rowerze.  

 

Kos gwizdnął: - Wiem coś o tym.  

Przyleci samolotem.  

 

- Skąd znowu - rzekła sroka -  

Nie spuszczam z niego oka  

 

I w zeszłym roku, w maju,  

Widziałam je w tramwaju.  

 

- Nieprawda! Lato zwykle  

Przyjeżdża motocyklem!  

 

- A ja wam to dowiodę,  

Że właśnie samochodem.  

 

- Nieprawda, bo w karecie!  

- W karecie? Cóż pan plecie?  

 

- Oświadczyć mogę krótko,  

Przypłynie własną łódką.  

 

A lato przyszło pieszo -  

Już łąki nim się cieszą  

 

I stoją całe w kwiatach  

Na powitanie lata. 

 

 

 

 

 

Redakcja gazetki "Głos Uczniów" 

życzy spokojnego i udanego 

odpoczynku. 



   S t r o n a  | 2 
 

www.twojaszkola.pl 

Pieniądze z powietrza? 
 JAN NOWAKOWSKI 5A 

Bitcoin to najbardziej popularna krypto waluta na całym świecie.  

Stworzył ją człowiek o pseudonimie Satoshi 

Nakamoto.  Oprócz bitcoina jest oczywiście 

jeszcze wiele innych kryptowalut np. Ethernium czy 

Ripple, ale jednak bitcoin jest najbardziej znaną  

z nich wszystkich. 

Co to jest krypto waluta? 

Najprościej mówiąc krypto waluty to 

pieniądze, które nie mają fizycznej, realnej formy. 

Można nimi płacić online za różne produkty np. za 

subskrypcję Netflix lub HBO Go. Dodatkowo 

kryptowaluty wykorzystują skomplikowany system 

kryptografi. Jest on złożony z wielu skomplikowanych obliczeń matematycznych. Służą one do weryfikacji 

transakcji.   

Warto jest jeszcze powiedzieć o blockchain’e. 

Jest  to baza danych zbudowana z sieci węzłów. Każdy 

taki węzeł to publiczna rejestracja transakcji 

wykonywana za pomocą kryptowalut. Jak nazwa 

wskazuje blockchain to system blocków, które 

przechowują informacje kto, komu i co dał, a także ile 

za to zapłacił.  Blockchain jest często obsługiwany 

przez wielu użytkowników, którzy  go na bieżąco 

aktualizują. Każdy taki block jest zabezpieczony hasłem 

przed hakerami. Dane użytkowników są bezpieczne. Za używanie i aktualizowanie blockchaina użytkownicy 

dostają nagrodę w postaci kryptowalut. Należy pamiętać, że blockchain to tylko narzędzie, które jest 

wykorzystywane przez kryptowaluty. 

Jak wydobywać kryptowaluty? 

Aby wydobywać kryptowaluty musi być spełnionych kilka warunków. Po pierwsze potrzebny jest  

sprzęt.  Przed wydobywaniem należy upewnić się czy operacja jest opłacalna. Takie wykopywanie może na 

początku nie przynosić zysków. Powinno się skorzystać z kalkulatora NiceHasha, aby upewnić się, że nie 

tracisz pieniędzy. Na początek potrzebna jest koparka czyli komputer z dobrą kartą graficzną i procesorem. 

Teraz kosztują one bardzo dużo, ponieważ wszyscy chcą wydobywać kryptowaluty.  

Po drugie należy wybrać swój program do kopania. Osobiście polecam Awsome miner oraz NiceHash 

miner. Ostatnim krokiem jest  przetransferowanie zdobytej kryptowaluty do wirtualnego portfela.  Takich 

portmonetek jest bardzo dużo na rynku, niektóre płatne, niektóre darmowe… Ja najbardziej polecam exodus 

ponieważ jest najszybszy i najłatwiejszy w obsłudze. 
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Dziennikarstwo antropologiczne w działaniu! 
ANNA KAPUSTA 

W ramach zajęć dodatkowych grupa młodych dziennikarek z klas VIA i VIB z zaangażowaniem 

poznaje, już od lutego 2021 roku, tajniki dziennikarstwa antropologicznego. Czym jest taka praca? Uczennice 

dowiadują się, jak dojrzale wyszukiwać niełatwe, ale ważne dla społeczeństwa tematy. Uczą się, jak 

przeprowadzać kontrowersyjne wywiady i etycznie zdobywać informacje. Przekonują się one systematycznie, 

jak wyczerpującym i długotrwałym procesem jest droga od pomysłu na reportaż do jego ostatecznej wersji, 

która trafia do publikacji. To dla nich lekcja maksymalnej pokory, ale i okazja do ważnych odkryć 

antropologicznych. 

 

Przedstawiamy Czytelniczkom i Czytelnikom pierwszy mikroreportaż antropologiczny autorstwa Klary 

Borratyńskiej i Jagody Struk. Autorki rozpoczynają nim cykl reportażowy poświęcony nieoczywistym, czasem 

szokującym, a niekiedy tylko zaskakującym, zaułkom edukacji i życia on-line. W świetle ich dociekań 

antropologicznych szczególne miejsce zajęło zjawisko uczniowskich uników. Poświęciły mu one swoją uwagę 

i rozwagę, obserwując i dyskutując oraz wyciągając z tej pracy cenne wnioski. W materiale dziennikarskim 

Lekcje on-line. Jak to wygląda od środka? Klara i Jagoda tropią ciemne strony ucieczek on-line, które – co 

oczywiste w rzeczywistym świecie bez retuszu - zdarzają się niekiedy uczniom. To krzywe zwierciadło 

koronawirusowej codzienności, dającej nam wszystkim do myślenia. I oczywiście owo krzywe zwierciadło jest 

tylko małym, marginalnym fragmentem szkolnej i życiowej rzeczywistości, jednak przy jego pomocy młode 

dziennikarski odkryły mechanizm ucieczkowy, wykazując się przy tym dystansem i poczuciem humoru. 

Obserwowały, pytały, dociekały i odważnie napisały! Poczytajcie!  

 

Lekcje on-line. Jak to wygląda od środka?   

 

    Zaczyna się lekcja. Większość osób jeszcze wtedy w niej uczestniczy. Zdarza się, że początek dnia uczniowie 

spędzają pod kocem albo w szlafroku. Pierwsze minuty to sprawdzanie obecności. Tak naprawdę jej czytanie 

on-line czasem nie ma sensu, gdyż niektórzy uczniowie później nie będą już aktywnie brali udziału w lekcji. 

Zajmą się sobą i znikną. Oczywiście do momentu odkrycia tego przez nauczyciela, kiedy padnie jakieś pytanie 

lub przypomnienie o włączeniu kamery. Ale ucieczka kusi! Zwłaszcza tych trochę mniej pilnych.  

 

    Tymczasem przechodzimy do najbardziej produktywnej części spotkania. Właśnie teraz uczniowie mogą się 

najwięcej nauczyć. Jednak bywa to moment, kiedy kilku uczniów jest już nieobecnych. Nie odpowiadają oni 

na pytania, udają problemy z Internetem lub opuszczają spotkanie. Czasami, gdy jest to pierwsza lekcja, także 

rodzice zaczynają pracować, a co za tym idzie, namnażają się faktycznie problemy z łączem. Choć bywa to 

tylko wymówka.  

  

    Nareszcie zbliża się koniec lekcji. Niektórzy uczniowie odliczają minuty do zakończenia. Wtedy nadarza się 

okazja do powrotu chwilowo nieobecnych uczniów. Pojawiają się oni, aby powiedzieć: „do widzenia”  

i wyjść - już oficjalnie - z lekcji. Nauczyciele jeszcze szybko mówią o małych kartkówkach lub zadaniach 

domowych, ale zdarza się, że niektórych uczniów już wtedy nie ma. Nie zawsze nauczyciele są w stanie odkryć 

ukryte nieobecności lub nieuwagę na lekcjach, dlatego – mimo ich starań – ciągle zdarzają się uczniowie, 

którzy tak postępują.  

 

    Lekcje on-line są wyzwaniem dla wszystkich. Istnieją uczniowie, którzy chętnie korzystają z możliwości 

ucieczki przed obowiązkami szkolnymi, nawet tej chwilowej. Nauczyciele obawiają się obarczania 

odpowiedzialnością za problemy techniczne uczniów, więc wymówka o awarii systemu bywa wykorzystywana. 

A rodzice są po prostu bezradni, nie mogą przecież codziennie sprawdzać aktywności szkolnej dzieci. 

Większość uczniów czeka na moment powrotu do szkół, lecz nikt nie jest pewien, kiedy to nastąpi. Są także  
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i tacy, którym lekcje on-line bardziej odpowiadają niż codzienne, poranne wstawanie lub dalekie dojazdy. 

Świat nie jest czarno-biały!  

Autorzy: Klara Borratyńska i Jagoda Struk 6B 

Miliarder i jego tajemnice 

Stary dom w którym jest pełno zamkniętych pokoi, a ogrody skrywają swoje sekrety. To posiadłość, 

która od wielu lat jest niedostępna dla oczu  mieszkańców Misselthwaite Manor. 

 

Pan Craven, miliarder, jest wdowcem. Posiada wielką willę z wieloma pokojami, do których jak udało 

się nam ustalić, nie ma dostępu. Często wyjeżdża w niewiadomym celu. Mężczyzna jest wujem dziewczynki o 

imieniu Mery, która u niego zamieszkała. Dowiedziała się od swojej służącej, że jeden z ogrodów jest 

zamknięty, ponieważ należał do pani Craven, która w nim zmarła. Stało się to z powodu nagłego upadku  

z ogrodowej ławeczki, wywołanego uderzeniem spadającej gałęzi.  

Właściciel posiadłości zamknął kwiatowy raj i zakopał klucz. Pojawiły się plotki, że nie ma furtki do 

tego ogrodu. Zakazano o tym mówić, ale mimo to jedna z pracownic pana Cravena powiedziała o tym 

dziewczynce. Mery nie chciała wierzyć, iż drzwi nie istnieją, więc postanowiła je odnaleźć i odkopać klucz. 

Kiedy to zrobiła, zamykała się w ogrodzie i pielęgnowała rośliny.  

- Żal mi mi było tego zamkniętego ogrodu, chciałam po prostu wiedzieć, czy on jeszcze żyje- 

powiedziała Mary. 

Często w domu słyszała płacze i jęki, co było kolejną zagadką. Kiedyś w środku nocy obudziły ją krzyki, 

dlatego postanowiła zbadać ich źródło. Znalazła pokój, z leżącym na łóżku chłopcem. Był on kolejną 

tajemnicą. Nikt nie wiedział o jego istnieniu z wyjątkiem służby i pana Cravena. Podobno młody kawaler miał 

za niedługo umrzeć. Płakał ponieważ uważał, że wyrasta mu garb. Nie mógł chodzić i poruszał się na wózku. 

Lekarze zalecali mu oddychać świeżym powietrzem. W końcu zdecydował się wyjść na pole i w tajemnicy  

z Mery i jej przyjacielem Dickiem, chodzili codziennie do tajnego ogrodu. 

W ogrodzie Colin uwierzył w siebie i stanął na nogach o własnych siłach. Potem nauczył się chodzić i 

biegać. Ukrywał to w tajemnicy przed służbą i ojcem. Gdy jego tata powrócił z wyjazdu, dowiedział się, że 

ogród został otwarty, a jego syn potrafi chodzić. 

AUTOR: MAGDALENA JAROSZ 5B 

 

Dlaczego Pan Archibald Craven często wyjeżdża? Kto odmienił życie mieszkańców Misselthwaite  

i Jakie tajemnice skrywa posiadłość? 

Pan Archibald Craven jest właścicielem posiadłości w Misselthwaite. Po śmierci żony stał się 

odludkiem.  

 

Tajemnicze wyjazdy  

 

Pan Craven często wyjeżdżał choć 

nikt oprócz służby nie wie dlaczego. Dzieje 

się tak, ponieważ Pan Craven - jak 

ustaliliśmy- jeździł na leczenia. Jego syn, 10 

letni Colin urodził się za szybko i dlatego nie 

może chodzić, wszyscy obawiają się jego 

śmierci, a Archibald Craven boi się kolejnej 

bolesnej straty. Jednak dzięki siostrzenicy 

swojej żony, Mary Lennox wszystko się 

zmienia. 
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 Tajemnicza dziewczynka  

 

Misselthwaite było ponurym tajemniczym miejscem. Aż do czasu, kiedy 

zamieszkała tam Mary Lennox. Dzięki niej jej kuzyn Colin zaczął chodzić, jej wuj znów 

stał się szczęśliwy. To ona, z pomocą tamtejszego chłopca Dickona (brata jednej  

z pokojówek Marty) odkryła i znów ożywiła ogród swojej cioci. Mary też się zmieniła. 

Nie była już tym samym skwaszonym dzieckiem, jest teraz pogodna, miła. 

 

Trup w szafie 

 

Posiadłość w Musselwhite ma 100 pokoi, w  których kryją się różne tajemnice. Mary Lennox niektóre 

z nich odkryła. Dowiedziała się skąd dochodzą upiorne odgłosy, które często przerażały mieszkańców. Był to 

jednak płacz jej kuzyna Colina. Odkryła stary pokój swojej cioci, a co najważniejsze, odnalazła tajemniczy 

ogród. 

AUTOR: LIDIA  MENDRYCH 5B 

 

Ręka Króla 
MICHAŁ BAŁMAN 4B 

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja to druga na świecie i pierwsza w Europie spisana konstytucja 

(pierwszą była konstytucja amerykańska). Ten ważny dokument miał zmienić wadliwy system polityczny 

państwa: znosił m.in. liberum veto i wolną elekcję, wprowadzał monarchię dziedziczną, a także zmieniał 

regulacje między grupami społecznymi. Formalnie ustawa została zaprzysiężona przez króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego podczas obrad Sejmu w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Nie można jednoznacznie wskazać jednego autora Konstytucji 3 Maja. Jej pierwszy projekt został 

spisany jeszcze w grudniu 1790 roku po francusku, co miało miejsce po spotkaniu króla z Ignacym Potockim. 

Następnie został wysłany m.in. do Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja i Stanisława Małachowskiego, 

którzy dyskutowali nad nim z królem w dosyć wąskim gronie. Projekt został ponownie spisany po 

uwzględnieniu poprawek, tym razem już po polsku. Prace nad nim zakończył Hugo Kołłątaj, który nadał mu 

ostateczny kształt i to właśnie nad jego wersją ustawy rządowej dyskutowano 3 Maja 1791 roku.  

Długie i burzliwe obrady sejmowe nad jej uchwaleniem odbyły się w warunkach zamachu stanu. Zamek 

Królewski w Warszawie był strzeżony przez Gwardię Królewską i oddziały wojskowe pod dowództwem księcia 

Józefa Poniatowskiego, który wraz z grupą oficerów znajdował się w pobliżu tronu. Na początku wystąpił 

poseł Jan Sucharzewski, który nie czytał nawet konstytucji, ale nie chciał, żeby obradowano na ten temat. 

Szlachta protestowała przeciwko jej uchwaleniu nie tylko dlatego, że wielu z nich było zwolennikami Rosji, 

ale uważano, że system uchwalenia konstytucji był zły. Liczne kontrowersje wzbudziło też to, że ustawę trzeba 

było przyjąć w całości albo wcale. Wszystko wskazywało na to, że nie uda się jej wprowadzić w życie. Wtedy 

po raz kolejny wystąpił Jan Sucharzewski, który swojego kilkuletniego syna wyciągnął na środek sali i groził 

jego zabiciem w przypadku uchwalenia konstytucji. Ze względu na zapisy o dziedziczeniu tronu, powody do 

oponowania miał również sam król wybrany w wolnej elekcji, który podczas koronacji przysięgał przecież, że 

dziedziczenia nie będzie. 

Najciekawsze jest to, że finalnie o jej przyjęciu bez czytania przesądził przypadek. Po zawezwaniu do 

przyjęcia Konstytucji i do zaprzysiężenia, król podnosząc rękę nie chciał w tym momencie składać przysięgi, 
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ale wyłącznie zabrać głos. Ten moment wykorzystali jednak zwolennicy konstytucji ogłaszając gotowość 

Stanisława Augusta do zaprzysiężenia. Król złożył ostatecznie przysięgę na ręce krakowskiego biskupa Feliksa 

Pawła Turskiego, a potem wezwał zebranych do przejścia do kolegiaty św. Jana na nabożeństwo dziękczynne. 

Tę właśnie chwilę uwiecznił Jan Matejko na swoim obrazie „Konstytucja 3 Maja”. 

 

Młot dla Ludzi 
ZOFIA PETRUS 4B 

Thor jest bogiem burzy, piorunów, sił 

witalnych i rolnictwa. Jako sprowadzający deszcz 

odpowiedzialny za urodzaje, patronował także 

ognisku domowemu i małżeństwu.  

Nieodłącznym atrybutem Thora był jego młot 

- Mjölnir, a także żelazne rękawice i pas, który 

podwajał moc i tak potężnego boga. Był to potężny 

oręż wykuty przez dwa karły - Sindriego i Brokka  

i miał magiczne właściwości. Posiadał jednak 

jedną wadę: rzucony we wroga, natychmiast 

powracał, a uderzenie wyzwalało siłę grzmotu.  

 
Thor ze swoim młotem 

Pewnego dnia Loki - bóg oszustwa i ognia, 

olbrzym zaadoptowany przez Odyna i związany 

braterstwem krwi z Thorem, złośliwie ściął włosy 

jego żony - Sif. Wściekły pan pioruna rozkazał 

zdobyć dla swojej siostry i małżonki nowe, złote, 

ale rosnące jak żywe włosy. Problem rozwiązali 

dwa karły Fjalar i Galar - synowie Iwaldiego, 

którzy wykuli zamówione włosy, a przy okazji też 

wykonali dwa inne przedmioty: włócznie Odyna, 

która nigdy nie chybiała celu - Gungir i rozkładany 

statek dla Frejra - Skidblandir. Wtedy Loki założył 

się o głowę z Brokkiem i Sindrim, o to że ci nie 

wykonają nic równie wspaniałego. Karły przyjęły 

zakład i wykonali trzy inne przedmioty: 

Gullinburstego - dzika o złotej sierści dla Frejra  

i Draupnir - pierścień dla Odyna. Loki stara się im 

przeszkodzić zmieniając się w bza. Za trzecim 

razem ukąsza Brokka w wargę i krew napływa mu 

do oczu, przez co ostatni artefakt - grom dla Thora 

- Mjölnir ma pewną wadę. Bogowie uznali, iż trzy 
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rzeczy wykonane przez Brokka i Sindrima 

odpowiadają im bardziej niż konkurencji. Loki 

próbuje uniknąć sprawiedliwości, ale łapie go 

Thor, lecz wracając z nim przypomina, że żeby 

odciąć głowe panu kłamstwa należy odciąć mu 

szyje, a ta nie była przedmiotem zakładu. 

Zdenerwowane karły zaszywają mu tylko usta za 

krzywoprzysięstwo, a on zrywa szfy wraz z ciałem 

nie mogąc powstrzymać się przed kłamstwem  

i intrygami.  

 
Chris Hemsworth jako bóg piorunów w filmie „Thor” 

Innego poranka Thor, obudziwszy się, 

zauważył zniknięcie swego potężnego oręża. 

Szarpiąc brodę, rozglądał się gorączkowo wokół, 

poszukując młota we wszystkich komnatach. Wnet 

zjawił się podstępny Loki. Gdy tylko usłyszał o tym, 

co spotkało gromowładnego boga, uśmiechnął się 

w duchu do własnych myśli, wietrząc okazję do 

kolejnej intrygi. Wiedział, że ukradli go wrogie 

bogom olbrzymy, i zaproponował pomoc. 

 
Thor przedstawiony na starym obrazie 

Thor, nie widząc lepszego rozwiązania 

swojego kłopotu, zgodził się. Loki przybrał postać 

sokoła i poleciał do Utgardu - krainy olbrzym. Tam 

prędko dowiedział się, kto ukradł Mjölnir. Uczynił 

to olbrzym Thrym i schował boską broń osiem mil 

pod ziemią. Powiedział, że odda go tylko wtedy, 

gdy poślubi najpiękniejszą z bogiń - Freję. Freja 

rozgniewała się okrutnie, bo gdyby Thor nie 

odzyskał młota, Asgardowi groził upadek. Zebrali 

się więc wszyscy na boskiej naradzie. Długo 

radzili, aż syn Odyna - Heimdall - bóg jutrzenki  

i strażnik nieba uknuł podstęp. Thor miał sam pójść 

po swój młot, w przebraniu oblubienicy, udając 

Freję. Loki ofiarował się pójść wraz z nim jako 

służka. Thrym ucieszył się widząc swą narzeczoną 

okrytą głębokim woalem zasłaniającym twarz. 

Rozkazał zaraz przygotować ucztę. Zajął miejsce 

wśród gości w wielkiej hali, promieniejąc radością. 

Gdy jednak ujrzał, że narzeczona zjadła 

całego wołu, osiem łososi i sama wypiła trzy beczki 

miodu, zdziwił się wielce. Loki wytłumaczył go 

sprytnie mówiąc, iż "panna młoda" z tęsknoty za 

Thorem nie jadła aż przez tydzień. Podobnież kiedy 

olbrzym ujrzał błyszczące oczy Thora, kiedy 

usiłował pocałować oblubienicę, Loki powiedział, 

iż "Freja" nie mogła spać, gdyż oczekiwała na 

spotkanie z ukochanym. Po pewnym czasie, 

zgodnie z tradycją, złożono na łonie "panny 

młodej" Mjölnir, by przypieczętować akt 

małżeństwa. Wtedy to Thor pochwycił swoją broń  

i wymordował Thryma oraz weselników. 

 

Fanart Thora wykonany na podstawie opisu z książki „Hotel 

Walhalla. Przewodnik po światach nordyckich” Ricka 

Riordana 
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Thor był uznawany za boga bardziej 

przychylnego ludziom niż Odyn - jest równie 

gwałtowny, ale mniej tajemniczy. Przedstawiano 

go zwykle z długą, rudą brodą i młotem Mjölnir  

w ręku - symbolem jego siły. Drzewem 

poświęconym Thorowi był dąb. Podróżował 

rydwanem zaprzężonym w kozły. Nie był tak 

przebiegły jak Odyn i zdarzało mu się wpaść  

w pułapkę (przykładem tego jest słynna przygoda 

Thora w gościnie u króla Utgardu, olbrzyma 

zwanego Skirnirem), ostatecznie jednak zawsze 

zwyciężał. W czasie zmierzchu bogów Thor zabije 

swego zaciętego wroga - Węża Midgardu, 

wielkiego Jormunganda - lecz zginie zatruty jego 

jadem. 

Od jego imienia pochodzi nazwa czwartku 

w języku norweskim, duńskim, szwedzkim 

(torsdag), farerskim (hósdagur/tórsdagur) fińskim 

(torstai), holenderskim (donderdag), niemieckim 

(Donnerstag) i staroangielskim (Þunresdæg) oraz 

współczesnym angielskim (thursday) 'dzień Thora'. 

Co ciekawe jest jedynym (lub jednym  

z nielicznych bóstw) indoeuropejskim bogiem, 

który włada piorunami, ale nie jest naczelnym 

panteonu, chociaż ma wysoką pozycje. To daje do 

myślenia, że pierwotnie był nadrzędnym bożkiem,  

a dopiero później ustąpił to miejsce Odynowi.  

Dziewięć Światów Yggdrasilu 
ZOFIA PETRUS 4B 

Drzewo Życia zwane Yggdrasil [igdrasil] 

było ogromne. W jego korzeniach znajdowało się 

dziewięć światów. U jego gigantycznych korzeni 

spoczywała magiczna studnia mądrości Mimira. 

 

Na Yggdrasilu żyła dosyć spora grupa ogromnych 

magicznych zwierząt zamieszkujących jesion. Na 

samej górze siedział kogut Widöfnir milczący przez 

całą wieczność, aż do Ragnaröku, kiedy to miał po 

raz pierwszy zapiać. Cała korona drzewa należała 

do Bezimiennego Orła, na którego głowie siedział 

sokół Wedrfönir kontrolujący pogodę. Po 

gałęziach drzewa biegało pięć jeleni: Dain, 

Dwalin, Duneyr, Dyrathor oraz Eikthrynir. Po 

konarze drzewa swawolił też magiczny dzik 

Saehrimnir będący codziennie obiektem łowów 

bogów, którzy spożywali go, on następnego dnia 

wracał z powrotem do życia. Mniej więcej w środku 

drzewa pasła się koza Heidrun. Z jej mleka 

bogowie sporządzali magiczny miód, który gasił 

ich pragnienie. W korzeniach, które sięgały krainy 

śmierci Helheimu, mieszkały linnormy  

z Nidhöögiem na czele, który nieustannie podgryzał 

korzenie jesionu. Od góry drzewa po same jego 

korzenie biegała wiewiórka Ratatosk, która starała 

się podsycić nienawiść Wielkiego Orła do linnorma 

Nidhööga wymyślając obelgi i prowokując 

konkurencję, kto szybciej doprowadzi do 

zniszczenia drzewa życia. 
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Pierwszym światem według mitologii nordyckiej 

jest Muspelheim świat ognia, którego upał jest nie 

do zniesienia nawet dla bogów. W tym świecie 

powietrze płonie. Muspelheim jest domem 

ogniowych gigantów, z których najpotężniejszy, 

Surtur, strzeże wejścia do Muspelheim uzbrojony  

w potężny płonący miecz.  

Muspelheim 

Potem mamy Niflheim samotny świat wiecznego 

lodu, w którym płynie fontanna, która zasila 

wszystkie źródła wszechświata. W Nilfheim 

znajdują się zamarznięte rzeki Élivágar i studnia w 

Hvergelmir, z której pochodzą wszystkie inne rzeki. 

 
Niflheim 

Trzeci świat według starożytnej mitologii 

nordyckiej to Midgard, który dosłownie oznacza 

Śródziemie. Midgard to świat przeznaczony dla 

mężczyzn. Tam również mieszkają krasnoludy. Jest 

to jeden z Dziewięciu Światów – jedyny, który jest 

całkowicie widoczny dla ludzkości (inne mogą 

przecinać się z tym widzialnym obszarem, ale są  

w większości niewidoczne). Midgard położony jest 

pomiędzy Niflheim a Muspelheim więc znajduje się 

między krainą ognia a krainą lodu. Jest on okrągły, 

otacza go duży ocean, w którym żyje wielki wąż 

morski Jörmungandr, który jest tak wielki, że okala 

cały świat, chwytając się własnego ogona. 

Midgard był również połączony z Asgardem, 

domem bogów, dzięki tęczowemu mostowi 

zwanemu Bifröst. Most strzeżony jest przez 

Heimdall. 

 
Midgard 

Po Midgardzie mamy  Asgard , dom bogów. Świat 

ten jest ojczyzną bogów (Asów) którymi rządzi 

Odyn. Asgard zdobią niesamowite, piękne budynki, 

wśród których znajduje się Bliskirnir, zamek 

Thora, sale Walhalli, gdzie idą wojownicy, którzy 

giną w walce i Vingolf. jest to również  miejsce 

spotkań bogiń. Most w kształcie płonącej tęczy, 

Bifröst, łączy Asgard z ziemią ludzi. Bóg Heimdall 

czuwa nad Bifröstem w ciągu dnia i nocy. 

 
Asgard 
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Po Asgardzie jest Jötunheim. Jest to tak zwane 

światowe więzienie, w którym lodowi giganci oraz 

kamienni giganci żyją w odosobnieniu. Nieprzebyte 

żelazne lasy i szerokie rzeki, które nigdy nie 

zamarzają, uniemożliwiając im ucieczkę. 

 
Jötunheim 

Wanheim to świat Wanów, grupy bóstw 

kojarzonych z płodnością, mądrością i zdolnością 

widzenia przyszłości. 

 
Wanheim 

Alfheim również zwany Ljosalfheim. Jest domem 

dla elfów światła. 

Alfheim 

Svartalfheim jest to podziemny świat, w którym żyją 

krasnoludy.  

 
Svartalfheim 

Helheim to miejsce, do którego udają się wszyscy 

niehonorowi, złodzieje, mordercy i oraz ci bogowie 

i boginie, którzy nie czują się zbyt odważni, aby 

udać się do Walhalli lub Folkvangr. Hel rządzi 

Helheim. Helheim to bardzo ponure i zimne 

miejsce, a każda osoba, która tu przyjeżdża, mówi, 

że nigdy więcej nie poczuje radości i szczęścia. Hel 

użyje wszystkich zmarłych w swoim królestwie  

w Ragnarök, by zaatakować bogów i boginie. 

Będzie to koniec świata. 

 
Helhei 


