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Co w numerze? 

 
Być wolnym, to żyć 
zgodnie ze swym 
sumieniem. 
     bł. ks. Jerzy Popiełuszko 

ORSZAK TRZECH KRÓLI - DZIĘKUJEMY 

 

 



  
 

 
S z k o ł a  z  d u s z ą                                         w w w . k s p i g . p l  
 

Strona 2 

ZA NAMI ORSZAK TRZECH KRÓLI 

6 stycznia 2017 r.                            
w Uroczystość Objawienia Pańskiego 
odbył się IV Siedlecki Orszak Trzech 
Króli. Organizatorem, jak co roku, była 
Fundacja Nasza Szkoła i Katolicki Zespół 
Edukacyjny w Siedlcach. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objęli: Bp 
Kazimierz Gurda i Prezydent Miasta 
Siedlce Wojciech Kudelski. Orszak nie 
odbyłby się, gdyby nie zaangażowanie 
wielu środowisk: władz samorządowych, 
instytucji kulturalnych, stowarzyszeń, 
prywatnych firm, dyrektorów szkół, dzieci 
i młodzieży, ludzi dobrej woli, którzy 
wsparli nas pomocą, osobistym 
zaangażowaniem. Szczególne 
podziękowania należą się pani Lilianie 
Konopce i panu Piotrowi Pastorowi, 
którzy koordynowali przygotowania,                              
a potem przebieg Orszaku. Dziękujemy 
rodzicom i uczniom naszych szkół, którzy 
- jak co roku - stali się swoistą „osnową” 
uroczystości licznie angażując się w jej przygotowanie. Dziękujemy panu Michałowi Osiejowi prezesowi Siedleckiego Towarzystwa  Biznesowego za 
zaangażowanie się w pozyskiwanie środków na rzecz sfinansowania Orszaku. Dziękujemy policji i służbom porządkowym. A przede wszystkim: 
dziękujemy wszystkim uczestnikom! Było nas ok. 1,5 tysiąca - zważywszy na sążnisty mróz i porywisty wiatr, była to liczba znaczna. Zapraszamy do 
galerii (autor zdjęć: Witold Bobryk). 
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WF Z MISTRZEM 

21 listopada lekcje wychowania fizycznego w naszej szkole  poprowadziły koszykarki ekstraklasowej drużyny PGE MKK Siedlce. 
Prowadzące w składzie: Oksana Mollova, Dominika Paczkowska, Magdalena Parysek, Aleksandra Wajler i Aleksandra Parzeńska, miały trudne 
zadanie opanowania przeszło 25 osobowej grupy dziewcząt z klas III-VI. Panie spisały się na medal, a dziewczęta były zadowolone z odbytych 
zajęć do tego stopnia, że wiele z nich zadeklarowało chęć udziału w treningach koszykarskich. Miejmy nadzieje, że zapał naszych małych 

koszykarek nie minie i za kilkanaście lat to one będą mogły odwiedzić naszą szkołę jako mistrzynie. 
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TAM, GDZIE MIESZKAJĄ KSIĘŻNICZKI - JULIA PRZYBYŁEK 
 
- Gdzie warto pojechać, aby poczuć się jak 
księżniczka? 
- Jak księżniczki spędzają tam czas? 

 
Najpiękniejsze Księżniczki mieszkają na 

Mazurach, w największym zamku w Europie, a on 
znajduje się we wspaniałym i malowniczym Rynie. 
Księżniczki mają tam wiele atrakcji. Mogą chodzić na 
baseny i sauny, które znajdują się                                    
w podpiwniczeniach zamku, na kręgielnie a także  
zwiedzają zamek z konturem krzyżackim słuchając 
przedziwnych i ciekawych historii. Oczywiście bawią 
się urządzając wystawne przyjęcia w pięknej Sali 
Balowej zrobionej z dziedzińca. 

Niedaleko zamku jest piękne molo oraz plac 
na którym odbywają się różnorodne turnieje, zabawy 
a niedaleko placu są organizowane również targi. 
Księżniczki to bardzo wesołe osóbki, które lubią się 
pośmiać i dlatego chętnie oglądają kabarety                      
w Mrągowie, a w wakacje  Mazurską Noc 
Kabaretową.  

Tak naprawdę Ryn to miasto nie tylko dla księżniczek. Każdy, zarówno duży jak i mały, chłopiec czy dziewczynka znajdzie tam w iele 
atrakcji i na pewno poczuje się wyjątkowo.          . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OCHRONA PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ                                                                    

 
Puszcza Białowieska to piękny kompleks leśny. Jednak jest ona zagrożona. 

Jak potoczą się jej losy? Puszcza Białowieska to jeden z największych                           
i najpiękniejszych kompleksów leśnych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Leży ona na 
pograniczu Polski i Białorusi, wśród bagien i trzęsawisk. Mało jest tu już dzikich rysi, 
rudych lisów olbrzymich łosi, czy kolorowych dzięciołów wyjadających korniki. Tylko 
żubry i wilki pewnie czują się wśród starych drzew i ostępów.  

Puszcza Białowieska to nie las zadbany, czysty, gdzie sosny rosną                       
w równych rzędach produkujący drewno i użytki uboczne. Puszcza to dzika przyroda. 
To pruchniejące omszałe konary drzew, spadające wolno na mchy i paprocie. To dzikie 
pszczoły w dziuplach pruchniejących lip. To różne małe żyjątka, to kolorowe ptaki, 
dzika zwierzyna i gady. 

Puszcza Białowieska to piękny i stary drzewostan w wieku od 100-300 lat. 
Najwyższe świerki dorastają do 50 metrów a obwód najgrubszych dębów przekracza 
7m. 

  Puszcza Białowieska woła o pomoc. Największym zagrożeniem dla puszczy 
są ludzie. Ich rabunkowa gospodarka, wycinka starodrzewów, pozyskiwanie drewna na 
meble lub sprzedaż za granicę, niszczenie drzewostanu, rozjeżdżanie puszczy ciężkim 
sprzętem, kłusowanie na zwierzynę, łowy, doprowadziło do tego, że puszcza umiera. 
Uczeni zastanawiają się jak ją chronić, zwołują sympozja, organizują narady - czas 
płynie, a puszcza woła o ratunek. Puszcza nie chce ingerencji człowieka. Należy 
zostawić ją w spokoju! 6000 lat istniała i radziła sobie, poradzi i teraz. Uczeni  
domagają się, aby chronić cały obszar puszczy. Tworząc park narodowy, w którym 
przyroda sama gospodarowałaby. Władze państwowe nie chciały się na to zgodzić. 

Ostatnio sosny w puszczy atakuje kornik drukarz. Z samolotu najlepiej widać 
suche drzewa - sosny umierają stojąc. Co zrobić z kornikiem i z sosnami? Jedni 
twierdzą, że tylko poprzez wycinkę puszczę można uratować. Ekolodzy uważają, że 
poszcza sama sobie poradzi, że w przyrodzie musi być równowaga. Część drzew 
zniszczonych przez kornika, przy drodze z Hajnówki do Białowieży, wycięto, ponieważ 
zagrażały bezpieczeństwu jadących samochodów. Ale nie wywieziono ich i nie spalono. Leżą spokojnie, a larwy kornika cieszą  się, że mogą nadal 
je penetrować. 

 Puszcza Białowieska jest bardzo zniszczona i ograbiona z cennego drzewostanu i zwierząt, ale we współczesnej Europie to jedyne 
miejsce przypominające starą słowiańską prapuszczę 
Jak ratować Puszczę Białowieską? - pytanie zostaje otwarte.  
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CIEKAWOSTKI O CHOMIKACH - GABRYSIA SAWCZUK 
 
- Planujesz zakup chomika? 
- Nie wiesz jak się z nim obchodzić? 
- Co chomik lubi a czego nie lubi jeść? 
- Chcesz się dowiedzieć jak dbać o jego zdrowie? 
 
 
GATUNKI CHOMIKÓW 

Chomiki dzielą się na 24 gatunki. Niektóre  z nich 
można hodować w domu. Są to: chomik Dżungarski, Chiński, 
Złocisty, Roborowskiego, Rosyjski i Syryjski. 

 
 

ODŻYWIANIE 
Chomik może jeść:  jarzyny, ponieważ zawierają 

włókna, witaminy i sole mineralne i wodę, można dawać mu 
też trawę, koniczynki i mlecze, które chomiki uwielbiają. 
Chomiki lubią też suche owoce takie jak: orzechy włoskie                 
i laskowe, migdały i arachid. Owoce trzeba obrać, ponieważ 

chomik sam czasami ma z tym problem. Je on również 
truskawki, winogrona i czereśnie, jabłka, gruszki, morele                          
i brzoskwinie, które najlepiej podawać mu pokrojone. Pokarmy, 
których trzeba unikać to: produkty zawierające cukier(przede 
wszystkim słodycze) i tłuszcz (frytki, śmietana, masło, itd.) 
 
 
ZDROWIE CHOMIKA 

SIERŚĆ - należy regularnie czesać chomika 
długowłosego, żeby usunąć resztki jedzenia  lub martwe 
włoski, które chomik mógłby połknąć. Nie trzeba kupować  
specjalnej szczotki wystarczy zwykła szczoteczka do zębów! 
 

  
PAZURKI - dziki chomik nie ma problemów ze 

ścieraniem pazurków, ponieważ  kopie jamy, ale udomowiony 
chomik ma mniej takich możliwości. W związku z tym trzeba 
kontrolować i w razie potrzeby obcinać pazurki, żeby się 
gdzieś nie zaplątały i nie popękały. Obcina się je zwykłym 
obcinaczem, z  tym, że nie wolno za bardzo  skracać  ani 
dotykać  pazurka przy palcu. Najlepiej poprosić weterynarza o 
wytłumaczenie, jak mamy to robić. 

 
ZĘBY - ze względu na to, że siekacze chomika cały 

czas rosną, trzeba poświęcić im szczególną uwagę. Jeśli 
zwierzę nie ściera ich regularnie, stają się one za długie                    
i chomik nie może jeść, wtedy trzeba je przyciąć. 
Weterynarzowi zajmuje to około kilku minut i warto go 
poobserwować, żeby później zrobić to w domu. 

 
Chomik to ulubione zwierzątko wielu dzieci. Z 

wyglądu przypomina pluszową zabawkę. Trzeba jednak 
pamiętać, że jest to żywa istota. Dlatego powinniśmy go 
kochać, nawet jeśli chomik nie zawsze zachowuje się jak nasz 
przyjaciel. Trzeba szanować chomika, czyli zostawić go w 
spokoju, gdy tego potrzebuje. 
 
Powinniśmy opiekować się chomikiem, czyli dawać mu jeść, 
czyścić jego klatkę i sprawdzać, czy niczego mu nie brakuje. 
Robimy to nie tylko pierwszego dnia, lecz przez cały czas, gdy 
chomik będzie u nas mieszkał.   
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WSPOMNIJMY TO JESZCZE RAZ - SPOTKANIE POLSKO - UKRAIŃSKIE - FLORENTYNA ZAKRZEWSKA 
 

Niedawno do naszej szkoły przyjechali goście z 
Ukrainy. Spędzili tutaj cały tydzień. Uczyli się z nami i 
rozmawiali na przerwach. Myślę że my jak i oni wiele 
wynieśliśmy z tego spotkania. Będziemy to jeszcze długo 
wspominać. 
       Przeprowadziłam z niektórymi wywiad. Zauważyłam 
że mimo tak krótkiego okresu, wszyscy bardzo się ze 
sobą zżyliśmy. Każdy mówił, że to co mu najbardziej 
zapadło w  pamięci, to co jest tu najlepsze, to ludzie.  Na 
Ukrainie będzie im brakować tej naszej otwartości.  
Bardzo często słyszałam też że jesteśmy bardzo weseli i 
uśmiechnięci. Jesteśmy ludźmi o dobrym sercu, 
sprawiedliwi i szczerzy. Wrażenie na nich wywarło też 
nastawienie nauczycieli do uczniów. To, co ich zdziwiło to 
unowocześnienie naszej szkoły. Bardzo im się wszystko 
podobało. Co do polskiego jedzenia, zdania były 
zróżnicowane. Najbardziej jednak docenili zupę 
pomidorową. W drugiej kolejności były pierogi i barszcz.  
      Ogólne wrażenia były bardzo pozytywne. Wszystko 
podsumowała fantastyczna, wspólna dyskoteka. Myślę że 
zapadliśmy sobie w pamięci na bardzo długo :) 

. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JAK POGOŃ SIEDLCE RADZI SOBIE W 1 LIDZE? 
 

Dzisiaj przyglądamy się siedleckiemu klubowi POGOŃ SIEDLCE. Drużyna z Siedlec  
w tym sezonie miała na celu utrzymanie się w 1 lidze. Nikt nie przypuszczał, że Pogoń może być 
w czołówce ligi. Obecnie po 16 meczach Pogoń jest na 6 miejscu w tabeli z dorobkiem 23 
punktów i traci 9 punktów do lidera tabeli. Wszyscy są zachwyceni wynikami Pogoni. ,,Celem na 
ten sezon jest 30 punktów.’’ powiedział pierwszy trener na początku sezonu. Cel został prawie 
osiągnięty przed półmetkiem rozgrywek. Media zaczęły pisać o Pogoni Siedlce jako twierdzy 
siedleckiej. Wszyscy byli pod wrażeniem formy drużyny. Niektóre pisma sportowe akcentują, że 

jedną z przyczyn metamorfozy 
drużyny było przesunięcie 
Konrada Wrzesińskiego                 
z prawej obrony na pozycję 
skrzydłowego. Konrad jest 
szybki i ma dobry strzał, co 
często wykorzystuje. 
Kibicujemy Pogoni. 
----------------------------------------- 
 
KOT DOMOWY - JUSTYNA 
ANUSIEWICZ 
 
Jest wiele gatunków kotów. 
Dzisiaj wam przedstawię kota 
domowego. Koty zostały 
udomowione około 9.500 lat 
temu. Są obecnie najpopularniejszymi domowymi zwierzętami na świecie. 
Podobno ten gatunek pochodzi od kota nubijskiego, przy czym w Europie 
krzyżował się ze żbikiem. Jest uznawany za gatunek inwazyjny. Koty żyjące na 
wolności dożywają średnio do 8 lat, natomiast koty trzymane w domu osiągają 
wiek do 20 lat. Najdłużej żyjącym kotem według księgi rekordów Guinnessa była 
kotka, która osiągnęła wiek 38 lat i 3 dni. Kot domowy ma okrągłą głowę, duże 
oczy przystosowane do widzenia w niskim natężeniu światła, spiczaste uszy. 
Pozbawiony opieki człowieka niekiedy ulega zdziczeniu, może też krzyżować się 
ze żbikiem.  
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MILIONY KONI NA PGE NARODOWYM - JAKUB KOMAR 
 

Całkiem niedawno w Warszawie rozbrzmiało rykiem tysiące silników. Na błoniach PGE Narodowego zjechały się najszybsze i najlepsze 
auta z całej Europy. Tę mechaniczną dawkę adrenaliny przygotowała dla nas w kolejnej edycji Verva Street Racing. Przez cały dzień można było 
obserwować rywalizację najlepszych Europejskich rajdowców oraz pokazy przygotowane przez motocyklistów i drifterów. Impreza była też okazją 
do największej wystawy motoryzacji w Polsce. Tegoroczna edycja zgromadziła 400 tysięcy widzów, którzy mogli wysłuchać także koncertów gwiazd, 
np.: Cleo, Margaret, Afromental, Grzegorz Hyży i AYAH... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARIANA GRANDE – BUTERA  
 

Urodziła się 26 czerwca 1993r. w Boca Raton na Florydzie. Ariana Grande-
Butera urodziła się jako drugie dziecko Joan Grande, prezesa firmy ,,Hose-McCann 
Communications’’, i jej byłego męża Edwarda Butery, projektanta graficznego. Jej imię 
inspirowane jest jedną z bohaterek serialu animowanego Kot Feliks, księżniczką 
Orianą. Starszy przyrodni brat Ariany, Frankie James Grande, jest aktorem, 
tancerzem i producentem. Ariana ma włoskie korzenie, jest pół-Sycylijką i pół-
Abruzyjką. Ariana Grande dorastała na Florydzie. Jako nastolatka brała udział w 
zajęciach teatralnych oraz uczęszczała do Pine Crest School i North Broward 
Preparatory School we Florydzie. W 2003 roku została współzałożycielką grupy Kids 
Who Care, która w 2007 roku zebrała ponad pół miliona dolarów na cele dobroczynne.   
      Jest aktorką oraz wokalistką, zaczęła swoją karierę podczas lokalnych imprez 
sportowych organizowanych głównie na Florydzie. W roku 2009 zagrała w serialu 
młodzieżowym ,,Victoria znaczy zwycięstwo’’ w stacji Nickelodeon, co przyniosło jej 
większą sławę. Po zakończeniu serialu rozpoczęła pracę w serialu ,,Sam i Cat’’ w którym wystąpiła razem z Jennette McCurdy. 29 października 
2015 roku piosenkarka udostępniła piosenkę ,,Focus’’, która początkowo miała być głównym singlem z płyty, lecz oficjalnie usunięto ją z albumu. 
Również tego samego miesiąca wraz z Andreą Bocellim wydała piosenkę ,,E Piu Ti Penso’’ na jego albumie, na którym piosenkarka zadebiutowała, 
śpiewając po włosku. 18 grudnia wydała swój drugi świąteczny mini album zatytułowany ,,Christmas & Chill’’. W listopadzie 2015 roku wygrała jedną 
z dwóch nominacji na ,,American Music Awards’’. W styczniu 2016 wprowadziła swoją linię kosmetyków do katalogu firmy MAC Cosmetics. 
Pieniądze ze sprzedaży są przekazywane na leczenie osób chorych na AIDS. Napisałam o Arianie Grandzie, ponieważ prawdopodobnie nie tylko 
dla mnie, ale też i dla innych bardzo dobrą piosenkarką oraz aktorką.  
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LOSY RANDA AL THORA, CZ. 1 - ŁUKASZ ZELENT 
 

Dawno temu w czasach nim Aleksander Wielki rozpoczął 
podboje, nim powstał Rzym w starożytności. W czasach niemalże 
zapomnianych, w starożytnej Europie żył Rand al Thor. Rand mieszkał 
w obszarze zwanym Dwie Rzeki, był to obszar należący do królestwa 
Andoru. Jednak od sześciu pokoleń królowe Andoru (w Andorze nie 
było królów rządziły królowe, królowe nie miały mężów tylko 
kochanków, najstarsza córka zostawała Dziedziczką Tronu, a 
najstarszy syn Pierwszym Mistrzem Miecza odpowiedzialnym za 
ochronę królowej) nie wysyłały poborców podatkowych tak daleko na 
zachód. W Andorze była monarchia patrymonialna. Królowa mimo 
dużej władzy nie mogła nikogo uwięzić bez przyczyny dużą rolę 
odgrywały też rody szlacheckie i arystokracja. Wojsko w Andorze to 
głównie Gwardia Królowej. Tylko nieliczne wojska stacjonujące na 
stałe w większych miastach nie należały do gwardii. Znaczna część 
Gwardii Królowej stacjonowała w stolicy- Caemlyn dowodził nią 
Kapitan-Generał Gwardii Królowej. Oprócz obrony stolicy gwardziści 
strzegli bezpieczeństwa królowej i jej rodziny, pilnowali porządku w 
stolicy oraz we wszystkich wsiach i małych miastach ponadto kiedy 
Andor szedł na wojnę to Gwardia Królowej stanowiła znaczną 
większość armii.  Tymczasem na północy Europy rosło w siłę państwo 
zwane Wielkim Ugorem. Większość mieszkańców Ugoru była 
żołnierzami. Hierarchia wyglądała następująco: najniższy stopień 
wojskowy to trollok. Podstawową formacją wojskową był taran składał 
się ze trolloków których było od stu do dwustu. Jeżeli trollok wykazał 
się w służbie Ugorowi awansowywał na myrddraala czyli na dowódcę taranu trolloków. Oprócz nich byli jeszcze ludzie zwani draghkarami.  Czyli 
zwiadowcy, ci którzy kwalifikowali się na draghkary zostali poddawani szkoleniu. Po jego ukończeniu zostawali draghkarami i podlegali 
myrddraalom. W Ugorze byli również bezduszni czyli skrytobójcy. Obeznani w skrytobójczym fachu ludzie wykonywali skrytobójcze  misje na rzecz 
Ugoru, a najlepsi otrzymywali miano bezdusznych i stali na równi z myrddraalami. Natomiast ludzie z innych krajów którzy przysięgli służyć siłom 
Ugoru otrzymywali miano Sprzymierzeńców Ugoru. Na początku służby byli niżej postawieni od trolloków, potem jeżeli wykazali s ię lojalnością 
stawali jeden szczebel niżej od Wybranych. Lordowie Ugoru dowodzili armiami i byli od razu po gholam. Od razu po Wybranych stali gholam czyli 
ludzie stworzeni by zabijać Aes Sedai. Niemalże najwyższe miejsca w Ugorze zajmowali Wybrani. Każdy nowy Wielki Władca Ugoru wyznaczał 
trzynastu Wybranych i powierzał im najtrudniejsze zadania. Ten, który miał najwyższe notowania zostawał Nae blis, czyli zastępcą Wielkiego 
Władcy Ugoru. Ponad Wybranymi był Przywódca myrddraali, czyli najlepiej sprawujący się myrddraal. Ponad Przywódcą myrddraali był Nae blis, a 
ponad Nae blis Wielki Władca Ugoru, czyli monarcha despotyczny. Stolicą Ugoru było Shayol Ghul. Cztery państwa graniczące z Wielkim Ugorem: 
Saldaea, Arafel, Kandor i Shienar otrzymały miano Ziem Granicznych. W Ziemiach Granicznych toczono nieustanną wojnę z Wielkim  Ugorem. We 
wszystkich krajach Ziem Granicznych panowała monarchia absolutna. Na południe od Ziem Granicznych znajdowało się państwo miasto Tar Valon. 
Tar Valon znajdowało się na wyspie znajdującej się na rzece. Sercem Tar Valon była Biała Wieża. W Białej Wieży mieszkały kob iety nazywane Aes 
Sedai. Czyli kobiety które uczą się walczyć. Pełne Aes Sedai często werbowały kobiety chcące walczyć. Kobieta zaciągająca się do Białej Wieży 
zostawała nowicjuszką poddaną ciężkiemu rygorowi nowicjatu. Kiedy Aes Sedai uznawały, że jest gotowa (zazwyczaj po pięciu siedmiu latach) 
kobieta zostawała poddana ciężkim próbom w których przeżywało dwie trzecie. Po czymś takim nowicjuszka zostawała Przyjętą. Przyjęte przez 
kilka pierwszych tygodni miały dwa razy wyższy rygor oraz dyscyplinę potem miały trochę więcej swobody od nowicjuszek oraz zmniejszał się rygor. 
Po kolejnych kilku latach Przyjęte które Aes Sedai uznały za gotowe przechodzą okrutne próby. Tak okrutne, że tylko jedna trzecia to przeżywała. 
Potem zostawały pełnymi Aes Sedai. Aes Sedai dzieliły się na siedem Ajah: Błękitne, Czerwone, Białe, Zielone, Brązowe, Żółte i Szare. Podczas 
wyniesienia Przyjętej do Aes Sedai delikwentka składała Trzy Przysięgi: Nie wypowiem żadnego słowa które nie jest prawdą, Nie  wykonam żadnej 
broni która posłuży do zabijania, Nie zabije nikogo kto nie jest sługą Ugoru chyba, że w samoobronie. Po ich złożeniu przysiąg delikwentka 
dostawała szal w kolorze takim jakie sobie wybrała Ajah i zostawała pełnoprawną Aes Sedai. Każde Ajah miało swoje powołanie: Czerwone Ajah 
zajmują się wyłapywaniem ludzi bluźniącym przeciwko Białej Wieży, Brązowe Ajah odmawiają wtrącania się w sprawy świata i poszukują wiedzy, 
Białe Ajah poświęcają się pytaniom filozoficznym oraz logice, Zielone Ajah poświęcają czas walcząc z Wielkim Ugorem, Żółte Ajah oddają się 
sztuce uzdrawiania, Błękitne Ajah uczestniczą aktywnie w sprawach polityki i sprawiedliwości, Szare Ajah są mediatorkami, poszukującymi harmonii 
i zrozumienia. W owym czasie istniały pogłoski o istnieniu Czarnych Ajah które oddały się na służbę Wielkiemu Władcy Ugoru, jednak Aes Sedai 
zaprzeczają ich istnieniu, a jeśli jakąś znajdą natychmiast zabijają i zatajają to przed światem. Aes Sedai dla ochrony wybierają sobie Strażnika 
który dba o ich bezpieczeństwo. Tylko Zielone Ajah mają prawo mieć więcej niż jednego Strażnika. Strażnik składa przysięgę wierności danej Aes 
Sedai. Dużą władzę sprawuje Komnata Wieży składająca się z dwudziestu jeden Aes Sedai po trzech z każdej Ajah. Aes Sedai z Komnaty Wieży 
nazywają się Zasiadającymi. Zasiadające mogą rozkazywać pozostałym Aes Sedai, ponadto wybierają Zasiadającą Na Tronie Amyrlin (w skrócie 
Amyrlin) to ona decydowała też o jej obaleniu oraz miała wpływ na decyzję Amyrlin. Obok Zasiadających była Opiekunka Kronik wyznaczana przez 
Amyrlin, dbała ona o raporty i informację napływające do Wieży i przekazywała je do Amyrlin.. Ponad Komnatą Wieży była Zasiadająca Na Tronie 
Amyrlin. Tytuł Amyrlin dorównywał tytułowi królewskiemu. Amyrlin wyznaczała prawo i mogła wyznaczać karę śmierci wszystkim nawet Opiekunce 
Kronik i Zasiadającym (ale tylko po przedstawieniu stosownych dowodów). O kolejnych ciekawostkach już wkrótce. 


