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Witamy wszystkich naszych czytelników! Wielkimi krokami zbliżają sie matury, został nam tylko miesiąc. Dla
maturzystów jest to czas, w którym ogarnia nas największy strach i niepewność. W naszych głowach pojawia się wiele pytań, na
które nie znamy teraz odpowiedzi, ale spokojnie, każdy z nas na pewno sie z nimi upora. Mimo wszystko musimy stawić czoła
temu wielkiemu wydarzeniu i DAĆ RADĘ! Jest to ważny moment w życiu młodych ludzi, musimy podołać stresowi, pokazać,
na co nas stać i czego się nauczyliśmy. Jest to troszeczkę przerażające, ponieważ może to rzutować na naszą przyszłość, jednak
pamiętajcie, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Zwracamy się teraz głównie do maturzystów, ale te same napięcia czekają resztę
uczniów naszej szkoły za rok lub dwa. W swoim czasie to Wy, uczniowie młodszych klas, będziecie na naszym miejscu,
poczujecie ten stres i presję, którą wywiera otoczenie. Powodzenia!
Zespół Redakcyjny „Ósemki”

WYWIAD Z UCZNIEM ROKU
EMILIĄ MALESZEWSKĄ
1. Jakie masz plany na przyszłość po maturze?
Mój plan na przyszłość jest bardzo zmienny. Z jednej strony myślę o zawodzie
lekarza, ale mogłabym też być pielęgniarką. Ze względu na tak szybko upływający
czas, zastanawiam się również dosyć często nad tym, aby uczyć się gdzieś zupełnie
indziej. Jednak medycyna jest mi tak bardzo bliska, że dzisiaj nie wyobrażam sobie
siebie w innym zawodzie. Najlepszą metodą na takie dylematy jest poddanie się losowi
i zrealizowanie wszystkiego, co w naszej mocy. Przecież i tak gdzieś nas zechcą.
2. Jak najbardziej lubisz się uczyć?
Do nauki zawsze potrzebuję chęci i motywacji. Wtedy skupiam się maksymalnie na
tym, co mam zrobić. Zawsze jak uczę się czegoś z z książek muszę je mieć wcześniej
otwarte, bo zazwyczaj sama okładka nie znaczy. Największym bodźcem jest zakres
treści, którą trzeba wykuć i zarazem zrozumieć.
3. Co lubisz robić po szkole?
W tym roku po szkole zawsze zajmują mnie korepetycje. Jednakże nie smucę się z tego
powodu ponieważ wiem, że spotkam tam zarazem wspaniałych ludzi, którzy
wytłumaczą mi niektóre kwestie. Oczywiście nigdy nie może obejść się bez tematów, które nie do końca należą do nauki. Dla przyjaciół,
z którymi najbardziej lubię spędzać czas też staram się być dostępna.
4. Chodzisz na jakieś zajęcia pozaszkolne?
Tak, są one związane z biologią, chemią i językiem niemieckim.
5. Jakie zwierzęta najbardziej lubisz?
Jestem typową kociarą, chociaż nie mam kota. Potraﬁę zachwycać się małymi kotkami na tyle, że kiedy widzę zdjęcie z takim maleństwem
od razu udziela mi się jego słodycz . Byłam też właścicielką królika, którego bardzo lubiłam.
6. Jesteś fanką czytania książek, czy może wolisz oglądać ﬁlmy?
Zdecydowanie ﬁlmy, lecz dobrą książką również nie pogardzę. Rodzice dosyć często powtarzają mi jakim to jestem telemaniakiem
śmiejąc się, że mogłabym oglądać cały dzień nawet program kontrolny .
7. Jakie miejsce na ziemi najbardziej chciałabyś odwiedzić?
Ogólnie fascynuje mnie cały świat, ale tymi wymarzonymi miejscami na ziemi jest Australia i marzę o wejściu na Mount Blanc.
8. Jakie jest twoje największe marzenie?
Chciałabym w przyszłości stać się rozpoznawalna i doceniona oraz aby w moim życiu nie zabrakło ludzi, którzy by mnie wspierali.
Największym sukcesem będzie fakt, że niczego w życiu nie przegapię.
9. Jakie myśli pojawiły się w Twojej głowie, gdy dowiedziałaś się o zdobytym tytule? Jak zareagowali rodzice?
Szczerze mówiąc sama nominacja była już dla mnie czymś wielkim, a już jak było po sprawie, to zaczęłam zadawać pytania: za co? po co?
Jednak później rozpierała mnie duma, chciałam po kolei wysłuchać opinii ludzi na mój temat. Rodzice oczywiście byli ze mnie dumni.
Mama od razu zaczęła chwalić się wszem i wobec rodzinie, a tata przyjął to jak mężczyzna.
10. Co w aktualnym momencie jest dla ciebie najważniejsze w życiu?
Zdecydowanie moi rodzice i brat.
11. Czy bardzo przywiązujesz uwagę do swojego wyglądu zewnętrznego i nowo poznawanych osób?
Nie tak bardzo, ale staram się na swój sposób wyglądać ładnie. W innych ludziach liczy się dla mnie przede wszystkim ich charakter.
12. Co, Twoim zdaniem, jest potrzebne do szczęścia w życiu?
Myślę o podróży po świecie. Poza tym chciałabym mieć zgraną rodzinę i piąć się po szczeblach kariery.
13. Jakbyś miała możliwość zaistnieć w mediach, w jakiej dziedzinie siebie widzisz?
Chciałabym odkryć coś, co mogłoby rozwiązać wszelkie spory i biedę na świecie. Nieść pomoc humanitarną i leczyć potrzebujących
ludzi. Od zawsze myślałam również o tym, aby zaistnieć w mediach i aby przyczynić się dla dobra ludzkości. Właśnie z tego powodu
chciałabym być zapamiętana.
Kinga Marczuk, Klaudia Żołnierzak

Na wokandzie
Wiosna to w VIII LO czas konkursów.
21 marca 2018 roku odbył się ﬁnał XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Polska Piastowska.
13 kwietnia w naszej szkole miał miejsce Trzeci Maraton Literacki pt. Dziady Adama Mickiewicza. Wiwisekcja.
24 kwietnia odbędzie się już XIV Konkurs Geograﬁczny pt. Kontynenty Świata - Azja.
Gratulujemy!
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M jak matura, m jak mordęga
Pojawia się coraz częściej i gęściej. W szkole, po szkole, w domu i w snach. Patrzysz w kalendarz i już wiesz, że nie możesz od niej
uciec. Wiesz, że jest już za późno. Matura nadchodzi i nic jej nie powstrzyma. Jak co roku tysiące młodych ludzi pójdzie w stresie na rzeź
i dopiero po miesiącu czekania będzie mogła ujrzeć, czy ów stres opłacił się dobrym wynikiem.
Ale przedtem, przed samym majem, pojawia się jedno ważne pytanie. Czy możliwym jest nadrobić trzy lata w jeden miesiąc?
U niektórych zapewne ta wątpliwość będzie brzmiała jeszcze treściwiej - w parę dni lub jeden wieczór? Gdyby tak ścisnąć wszystkie szare
komórki drzemiące i do tej pory pozostające tylko w stanie obijania się - zapewne tak. Nie ma co się oszukiwać, widać przecież, że wszystkie
obiecanki od pierwszego dnia x miesiąca zaczynam naukę nie sprawdziły się. Zawsze było coś ciekawszego do zrobienia. Może wypadało
posprzątać szafę? Albo wyjąć leżącą od dawna gitarę i zacząć się w końcu na niej uczyć grać, bo przecież to tylko chwila, to się bardziej
przyda. Albo nadrobić sezon bądź kilka serialu, przecież można go wykorzystać na rozprawkach i na ustnych, logiczne to przecież.
Wszystko, byle nie nauka!
Mijał więc tak wrzesień, z mijania zrobił się grudzień, ferie, ferie- dobrze, nadrobię- kolejne kłamstwo, luty - jak już wypoczęliśmy, to
teraz zaczynam się uczyć. A mamy końcówkę marca, to może nie opłaca się już podejmować wysiłku? Bill Gates przecież nie skończył nawet
Harvardu i jest milionerem, a Chylińska co, matury nie ma, a i tak żyje, i koncertuje, i widać, że dobrze się jej powodzi.
No tak, tyle że Bill Gates jednak na Harvard najpierw musiał się dostać, a nie każdy potraﬁ śpiewać jak Chylińska.
Zamiast więc siedzieć i wyszukiwać hasło znani ludzie bez matury lepiej się faktycznie zabrać do nauki. Gdzie szukać pomocy na ten
ostatni miesiąc? Niektórzy powiedzą, że liczyć już można tylko na cud, złożyć ręce ku górze i prosić o wybawienie. Ale miesiąc to nie jest
jeszcze tak mało czasu. By powtórzyć najważniejszy materiał wystarczy, myślę, idealnie. Chyba, że chcemy zaryzykować poziom ekstremalny
i podjąć się wyzwania trzy lata w jeden wieczór. Ostrzegamy jednak, że ryzyko jest duże! Ale bądź co bądź nie należy się tak egzaminu
dojrzałości obawiać, to w końcu tylko jeden papierek. Przed stosem kartek też tak drżymy? To tylko kawałek przetworzonego drzewa i jeśli
wynik na nim zapisany ma decydować o dalszej przyszłości, to chyba widać bezsens stresu. Ważne jest również traﬁenie w klucz, chyba każdy
zna plotkę, że Szymborska zawaliła interpretując swój własny wiersz, bo klucz wiedział lepiej. Dobrze więc zrzec się na moment swoich
subiektywnych przemyśleń, spuścić głowę, wczytać się uważnie i puścić oczko w stronę klucza - może się uśmiechnie. A jeśli w tym roku aura
nie będzie sprzyjała i klucz odpowiedzi nam nie podpasuje - jest szansa za rok. I za kolejny, kolejny rok. I za kolejny, kolejny, kolejny rok...
A gdyby mimo wszystko się nie udało, cóż, pozostaje wziąć się za naukę śpiewu i stać się drugą Chylińską.
Michał Bartoszewicz

Wiecie, jak to jest, kiedy o 6:30 dzwoni najbardziej znienawidzony przedmiot poniedziałku?
Przekładasz go 5 razy, aż zorientujesz się, że mija 3 lekcja. Wtedy w głowie słyszysz kilkuminutową poranną
debatę na temat sensu edukacji, po której zrywasz się, bierzesz szybki prysznic, jesz szybkie śniadanie, myjesz
ząbki, pijesz soczek. Konieczność czegoś tam, bo jak to mówią śpiesz się powoli. Wychodzisz... nie, biegniesz...
dyliżans nadjeżdża, masz szczęście, że wspaniały kierownik imrezy poczekał. Jednak na tym koniec twojego
dzisiejszego szczęścia. Zawsze wchodząc do szkoły miniesz osoby nie te, które powinieneś, powiesz nie to, co
powinieneś... i tak kończy się to zawsze niechcianym pouczeniem na temat twojego zachowania, jako że twój
dzień nie jest gorszy niż jutrzejszy i nie lepszy od wczorajszego. Nie przejmujesz się tym. Idziesz dalej, mijasz salę
23, niedobrze, bo pierwsza była matma, dopada cię wtedy poczucie winy. Następny jest szary Hermesowy
zakątek, no i... magiczne schody, każdy stopień pełen jest motywacji, jakby te słowa miały cię pocieszyć. Jednak
twojemu stanowi już nic nie pomoże. Teraz zacznie się przytulanie, całowanie, witanie i uśmiechanie się. Dobrze,
że przerwy są 5-minutowe, bo skurcz mięśni twarzy gwarantowany. Przyjaciele są wspaniali, jednak
poniedziałek działa na ciebie jak jednodniowa depresja.

Wiktoria Kulgawczuk
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RECENZJA FILMU TULIPANOWA GORĄCZKA
Adaptacja ﬁlmowa książki Deborah Moggach po wielu próbach nareszcie została zrealizowana. Prawa do ekranizacji
wykupiono bowiem od autorki już pod koniec XX wieku. Wielu reżyserów chciało nakręcić ten ﬁlm, m.in. Steven Spielberg
czy Ridley Scott, jednak udało się to dopiero Justinowi Chadwickowi (wyreżyserował m.in. Kochanice króla). Jego drugie
podejście do kina kostiumowego, moim zdaniem, poskutkowało jeszcze lepszym efektem niż wyżej wspomniany obraz.
Przed obiektywem reżysera stanęli w głównych rolach Alicia Vikander (Oscar za rolę drugoplanową w ﬁlmie Dziewczyna
z portretu), Judi Dench (Powiernik królowej i wiele innych wspaniałych ról) czy Christoph Waltz (Django, Bękarty wojny).
Historia opowiada o Sophii, sierocie, która zostaje wydana za dużo starszego od siebie kupca, Cornelisa Sandvoorta.
Mężczyzna od razu zakochuje się w młodziutkiej dziewczynie, ta jednak nie odwzajemnia uczucia, mimo iż jest wdzięczna za
jego troskę i dobro. W międzyczasie nawiązuje romans z mało znanym malarzem, Janem Van Loosem. Wszystko dzieje się
w okresie, w którym najcenniejszym towarem są cebulki tulipanów, dzięki którym kochankowie mogliby zacząć nowe życie.
Zdecydowanie jedną z mocnych stron ﬁlmu są niesamowite zdjęcia Amsterdamu sprzed lat. Warto też zwrócić
uwagę na efektowne kostiumy. W każdej z sukien Vikander wygląda olśniewająco. Niestety, jednym z elementów, który
przeszkadza w dopełnieniu arcydzieła, jest kontrast między głównymi bohaterami, a raczej aktorami , którzy odgrywają ich
role. Nie można niczego zarzucić Alicii Vikander, która świetnie odegrała zagubioną i zakochaną panienkę, bardzo
przeciętnie oddał jednak rolę jej ﬁlmowy kochanek, w którego wcielił się Dane DeHaan. Według mnie, zbyt nonszalancko
podszedł zadania. Uważam, że gra niezbyt przekonująco, mało jest w jego kreacji aktorskiej pasji i zaangażowania, co
powoduje, że staje się on raczej postacią drugoplanową i nie zwracamy na niego szczególnej uwagi.
Film prezentuje się całkiem dobrze, mimo niewielkich niedociągnięć wciąga nas przedstawiona historia, a ﬁnał
opowieści jest mało przewidywalny. Niewątpliwym atutem są wątki komediowe, dzięki nim ﬁlm staje się lekki
i z pewnością nie nudzi.
Michalina Kiryłowicz

Wiosna - piękna i boska

Wiosna

Idzie przez łąki i pola
Robi duże zakola
Uśmiecha się trochę nieśmiało
Jakoś jej ciągle mało
Powoli do nas przychodzi
Jakby ostrzegała, że ochłodzi
Każdy na nią niecierpliwie czeka
I prosi niech nie zwleka!
Zimo zmiataj szybko stąd
Bo wiosna ma pod prąd.

Zbliża się do nas łąkami
Pędzi lasami, polami
Tu kotki, tam przebiśniegi
Topnieją grube śniegi
Bociany przyleciały
Jak ciepło! Oniemiały
Dzieci na podwórku się bawią
W ciepłym słońcu się pławią
Każda buzia radosna
Bo przyszła już Wiosna!

Paulina Dobkowska

Jedyną rzeczą bardziej niewyobrażalną od odejścia było pozostanie,
jedyną bardziej niemożliwą od pozostania - odejście
Kiedyś słyszałam, że we Włoszech lody smakują najlepiej, a słońce świeci najpiękniej.
Może to prawda - może jest głośno, słonecznie i szybko. Może ludzie są piękni i szczęśliwi, każde
jedzenie smakuje lepiej, a fontanny wyglądają tak, jakby stały tam dzielnie już od początku świata. Może to jedyne miejsce na
ziemi, gdzie sacrum zderza się z profanum, a my możemy z zapartym tchem w tym trwać i starać się zrozumieć niesamowity
fenomen.
Elizabeth Gilbert w żadnym wypadku nie jest Włoszką, jednak zdeterminowana siedzi na wysłużonej, drewnianej
podłodze i zmrużonymi oczami studiuje gazetę. Rozumie z niej co drugie słowo, może nawet i trzecie – ale wciąż czyta. Dzień po
dniu wertuje kolejne gazety, siedzi w małym mieszkanku w Rzymie, kilka przecznic od Schodów Hiszpańskich, niedaleko od
Piazza del Popolo i czuje się szczęśliwa.
Nareszcie czuje się szczęśliwa!
Elizabeth miała wszystko, o czym może marzyć współczesna kobieta przed trzydziestką - dobrą pracę, męża, wspaniały
dom za miastem...krótko mówiąc - miała spokojne, bezpieczne życie. Mimo to nie była spełniona. Nie była szczęśliwa patrząc na
zatłoczone ulice Nowego Yorku, na mężczyznę, którego nie kochała i wspaniały, niezwykle drogi dom.
Dlaczego więc tego nie zmienić?
Kobieta podjęła decyzję, której konsekwencje były olbrzymie – kosztowny i skomplikowany rozwód, nieszczęśliwa
miłość, depresja, załamania i... trzy podróże, podczas których na nowo poznała siebie. Elizabeth rzuciła wszystko i wyznaczyła
trzy miejsca – Italię, Indonezję i Indie. To właśnie tam chciała odnaleźć spokój, równowagę i szczęście. Nie miała jednak pojęcia,
że odnajdzie o wiele, wiele więcej.
Jedz, Módl się, Kochaj to przepiękna książka Elizabeth Gilbert o kobiecie, która odwróciła się od tego, co pewne
i bezpieczne, by stanąć twarzą w twarz z czymś nieznanym i pięknym. Autorka prowadzi nas przez pulsującą energię Włoch do
ukrytych świątyń, gdzie czuć woń kadzidła i pokazuje przepiękne barwy Indonezji.
Szczęście jest rezultatem naszego osobistego wysiłku. Trzeba o nie walczyć, dążyć do niego, upierać się przy nim, a czasami nawet szukać
go na drugim końcu świata.
Katarzyna Waleszczyk
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MUZYKA MIAST

Starzec siedział na krześle w taki sposób, w jaki mogą siedzieć jedynie spokojni staruszkowie - jakby byli miło zdziwieni,
że tutaj są. Jego białe, rzadkie włosy był zaczesane do tyłu, a stare i zniszczone dłonie leżały na wysłużonym blacie. Opuszkami
palców śledził słoje drzewa.
- Henryku, niedługo musimy iść na koncert - powiedział uprzejmie starzec patrząc na swojego towarzysza. Ten z kolei siedział do
niego bokiem, ubrany był w czarny garnitur. Zza prostokątnych okularów zerkały zmęczone, niebieskie oczy. Nie odpowiedział.
- Uwielbiam chodzić do opery, Henryku. Za każdym razem czuję się, jakbym był tam pierwszy raz.
Henryk poruszył się niemal niezauważalnie i sięgnął po kawę.
- Wiem, Robercie. Wiem.
Oczy Roberta nagle posmutniały, jego palce przestały śledzić wzory.
- Już dawno nie grałem. Chryste, jak ja dawno nie grałem.
Henryk jedynie pokiwał głową i odpowiedział krótko:
- Ja też.
Nastąpiła chwila ciszy przerywana szumem rozmów, którymi byli otoczeni. Urywki, które do nich docierały, były nieważne,
płytkie, proste. Ktoś kogoś nie zaprosił do kina, ktoś komuś nie odpisał, ktoś przemoczył kurtkę, a ktoś wdepnął w gówno.
Płytkie.
- Powinniśmy gdzieś wyjechać. Wiem, że byliśmy już w Pradze i Paryżu, ale teraz marzy mi się Rzym. W Rzymie tak pięknie grają.
Henryk spojrzał smutno na przyjaciela, jego drżące, zmarszczone dłonie zakrywały ﬁliżankę.
- ...poza tym Maria kochała Rzym. Mówiła, że to miejsce jest stworzone po to, aby kochać.
- Byliśmy już w Rzymie, Robercie. Grali tam pięknie, a te opery...
Starzec zamilkł i obserwował, jak twarz jego towarzysza nagle traci podekscytowanie i rozmarzenie. Jego wzrok był daleko, był
w wąskich uliczkach, lodziarniach i operach. Był na ławce w parku, gdzie słońce nigdzie nie było tak piękne.
- Faktycznie, byliśmy w Rzymie. Byliśmy też w Rosji, pamiętam tą wódkę i papierosy. Były takie obrzydliwe, ale chcieliśmy więcej.
- Potem był Meksyk.
Robert powoli pokiwał głową. Nagle wyglądał, jakby wszystkie lata, które przeżyły, właśnie w tym momencie ukazały się w jego
oczach, dłoniach, barkach i nogach. Mężczyzna skurczył się w sobie.
- Chciałbym znów zagrać, Henryku- powiedział łamiącym się głosem i spojrzał wręcz błagalnie na przyjaciela, a w jego starych
oczach zalśniły łzy. Henryk nie mógł wytrzymać tego spojrzenia i pokiwał powoli głową nie wiedząc, co może odpowiedzieć.
- Maria kochała, jak grałem. Mówiła, że gdy mnie widzi, słyszy muzykę. Skrzypce. Najpiękniej grało się nam w Rzymie.
- To prawda. Najpiękniej.
- Chciałbym móc tak znowu.
- Wszyscy byśmy chcieli, mój drogi. Ale to nic nie zmienia - powiedział cicho Robert i nagle poczuł, jakby jego dłonie zacisnęły się
w proteście. Jakby za czymś tęskniły, był to niemal ﬁzyczny ból, który domagał się ukojenia. Domagał się rzymskich i paryskich
ulic, słońca na młodych twarzach i dotyku zimnego drewna. Wbrew sobie zaczął mówić znowu by ukoić ból, który niosło
poprzednie zdanie.
- Czasem czuję, jakbym tam stał, Robercie. Czuję drżenie podłogi, bicie mojego serca i słyszę szepty ludzi. Oddech mi się urywa,
a w głowie mam dźwięk wiolonczeli. Prawie to widzę...
Między starcami zapadła cisza. Henryk zamknął oczy i znieruchomiał, całe jego ciało odprężyło się, a na twarzy pojawiła się
błogość. Twarz Roberta był wykrzywiona w tęsknocie i cierpieniu.
- Posłuchaj, Robercie. Tylko posłuchaj, jak pięknie grają.
Katarzyna Waleszczyk
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Przez pewien czas między nami trwała niezręczna cisza. Widziałam, że Vickenowi ciężko zebrać słowa, zresztą tak samo jak mi.
Ewidentnie unikaliśmy spotkania naszych oczu. Czuliśmy lekkie zażenowanie, wręcz rozczarowanie i strach przed uczuciami, z którymi
będziemy musieli się zmierzyć. Ta rozmowa była jedną z najtrudniejszych, jakie kiedykolwiek odbędą się w naszym życiu. To, co do siebie
czuliśmy, było zakazane, przytłaczające i niemożliwe, by przetrwało w jakimkolwiek świecie. Starałam się nie myśleć o nim w taki sposób,
w jaki myślałam od chwili, gdy zobaczyłam go po raz pierwszy w moim śnie. Jednak w tych pięknych, szarych oczach widziałam cały
świat, miłość, o której marzy każdy człowiek na tej ziemi. Czuliśmy, że między nami wytworzyło się coś magicznego, jedynego w swoim
rodzaju, a jednocześnie niebezpiecznego i przerażającego. Teraz, gdy już wiedzieliśmy, z czym wiąże się nasz los, baliśmy się. Baliśmy się
tego, że nie będziemy potraﬁli przestać kochać siebie w ten sposób. Baliśmy się też tego, że czeka nas rozdzielenie na całe życie i już nigdy
nie usłyszymy swojego głosu, nie zobaczymy swojego uśmiechu. Tych myśli coraz więcej kłębiło się w naszych głowach, dlatego też
żadne z nas nie mogło wydusić słowa i wyrazić swoje przemyślenia.
Nagle chłopak jakby w końcu się namyślił i podniósł gwałtownie wzrok.
– Lea... - zaczął powątpiewającym głosem - myślę, że czas porozmawiać.
– Vicken... przepraszam - powiedziałam, siadając bliżej.
– Ale za co?
– Za to, że musiałeś przeze mnie cierpieć tam, w piwnicy. Ale też i za to, co do ciebie czuję. Gdyby nie to, byłoby nam znacznie łatwiej, a ja
wszystko komplikuję - łzy cisnęły mi się do oczu, skuliłam się tak, jakbym chciała ukryć się przed bolesną prawdą. I wtedy poczułam jego
dłoń na ramieniu.
– Nie możesz się obwiniać. To, co nas spotkało, jest straszne, ale poradzimy sobie...musimy. Cierpimy za błędy naszych rodziców, a nie
nasze własne.
– Może i masz rację. Nie wiem, co mamy robić dalej. Nie mogę wrócić co cioci, naraziłabym ją wtedy na ogromne niebezpieczeństwo.
Mogliby z łatwością nas namierzyć.
– Dlatego musimy się przemieszczać, być w ciągłym ruchu. Potrzebujemy samochodu i pieniędzy. Nawet wiem, jak je zdobyć. Jednak
muszę poprosić cię znowu o to, byś mi zaufała. Uratuję nas. W końcu jesteś moją młodszą siostrzyczką - powiedział z lekkim uśmiechem,
trochę udawanym, by dodać mi otuchy.
Szczerze mówiąc, byłam w lekkim szoku. Teraz, gdy pierwszy raz usłyszałam te słowa, dotarło do mnie, że jest to prawdą
i musimy się z tym jak najszybciej pogodzić.
– Będziesz najlepszym starszym bratem, jakiego mogłam sobie wymarzyć - odparłam, kryjąc mój smutek i przytuliliśmy się, jednak nie
w taki sposób, o jakim kiedyś marzyłam - to jaki jest plan na dziś?
– Myślę, że najlepiej będzie, gdy pójdę sam, by nie rzucać się zbytnio w oczy i rozejrzę się po okolicy. A ty zostaniesz tu, w bezpiecznym
miejscu. Postaram się wrócić najszybciej jak się da.
– No dobra, może ten hotel oferuje jakieś ciekawe zajęcia. Rzucę też okiem na bufet, bo trochę burczy mi w brzuchu. Jakoś zajmę sobie
czas - powiedziałam bez wyraźnego entuzjazmu w głosie, podchodząc do okna wychodzącego na boczną ulicę.
Vicken spojrzał na mnie. Widziałam ten przeszywający ból w jego oczach. Czułam, że chce dodać coś jeszcze, zawahał się. Jednak
w jednej sekundzie jakby się opamiętał, cofnął się, opuścił wzrok i wyszedł bez słowa.
I nagle całe emocje, cały ból zeszły ze mnie w jednej chwili. Łzy leciały, upadając na róg czerwonego dywanu, zostawiając małe
ślady niczym krew. Moje serce krwawiło. Czułam jak powoli tracę jakąś cząstkę siebie i staję się obojętna. Wytarłam łzy, poprawiłam
włosy w lustrze i wyszłam. Nowa ja, której przed sekundą nie znałam.
Ciąg dalszy nastąpi...

Emilia Kozłowska

Wiosenny quiz charakteru
1. Co dla ciebie ma duże znaczenie w życiu:
spełnienie marzeń♫, dobra praca.
2. Ulubione zajęcie:
tańczenie/śpiewanie♫, granie w gry / oglądanie ﬁlmów.
3. Urodziłeś się:
latem/wiosną♫, jesienią/zimą.
4. Ulubiona potrawa:
fast food♫, zdrowe jedzenie. 
5. Owoc:
arbuz/truskawka♫, pomarańcza/mango.
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6. Jak wydałbyś/aś 100000$?
własne zachcianki♫, zaplanowane wydatki.
7. Wolałbyś/aś żyć jako:
partner/partnerka, singiel/singielka. ♫
8. Jaką porę dnia wolisz?
noc, dzień. ♫
9. Czego się boisz?
samotności♫, paranormalnych zjawisk.
10. Jak się czujesz?
źle, dobrze. ♫
opracowała Natalia Wojszko

♫ >  - jesteś pewny siebie, wesoły, lubiący pochwały i towarzyski
< ♫ - dbasz o reputację, poszukujesz rozrywki, jesteś realistą

Oﬁcjalnie Republika Filipin jest państwem wyspiarskim w południowo-wschodniej Azji, położonym na Archipelagu
Filipińskim na Oceanie Spokojnym. Stolicą jest Manila, czyli jedna z największych metropolii globu. Filipiny uzyskały
niepodległość od USA 4 lipca 1946 roku. Główną religią jest katolicyzm. Warto tu wspomnieć, że jest to jedyny chrześcijański
kraj w Azji. Zamieszkuje go około stu Polaków. Sposród 7 107 wysp około 1000 jest zaludnionych. W kraju tym są aż 53 aktywne
wulkany. Przyjezdni powinni wiedzieć, że znaki drogowe są tylko sugestią, a nie przepisem, wiec trzeba na siebie uważać.
Filipińczycy wysyłają najwięcej na świecie SMS-ów, bo od 350 do 400 milionów dziennie. Obszar Filipin stanowi część
rozległego łuku wysp leżących u wybrzeży Azji Wschodniej. Wyspy są zbudowane z różnych skał. Głównie są one
pochodzenia mezozoicznego i trzeciorzędowego. Te najstarsze to wychodne tworów magmowych, głównie granity oraz skały
metamorﬁczne, do których należą kwarcyty i fyllity. Jeżeli chodzi o faunę to, moim zdaniem, najciekawszym zwierzęciem
zamieszkującym Filipiny jest kanczyl ﬁlipiński czyli gatunek endemicznego ssaka. Ma niewielkie rozmiary, przypomina
miniaturowego jelenia. Jego cechą charakterystyczną są ostre kły - szczególnie dobrze widoczne u samców - oraz cienkie nogi.
Zamieszkuje on wyspy Balabac, Bugsuc i Ramos. Tak jak inne kopytne odżywia się roślinami. Kanczyl często jest bohaterem
malezyjskich i indonezyjskich baśni. Przedstawia się go jako słabe i małe zwierzątko, które dzięki swojej przebiegłości
i zwinności unika zasadzek.
Klaudia Żołnierzak

JAK SPĘDZIĆ MAJÓWKĘ?
Wycieczka na łono natury
Wybierz się z rodziną lub
przyjaciółmi na krótki wypad
w góry, nad jeziora lub nad
morze. Jeśli wszędzie ci za
daleko, rozważ chociaż piknik
w parku lub długi spacer.
Po s t a r a j s i ę w y ko r z y s t a ć
majową pogodę na aktywny
wypoczynek. Odkurz rower,
wyciągnij rolki lub nałóż buty
do wędrówek pieszych.
Zapewnij sobie tę odrobinę
ruchu i świeżego powietrza, na
którą nie stać cię w ciągu
długich, pracowitych tygodni.
Coś dla ciała i dla ducha
Majówka jest doskonałą
okazją, by w końcu móc się
zrelaksować. Wybierz się na
długi weekend do SPA lub
uzdrowiska. Zafunduj sobie
serię relaksujących zabiegów,
które przyniosą ukojenie nie
tylko ciału, ale także i duchowi.

Zastanów się nad
wspólnym grillem lub
ogniskiem
Jeśli pog oda będzie
sprzyjająca, zaproś
znajomych na wspólnego
g r i l l a l u b o g n i s k o. To
doskonała okazja na dobrą
z a b aw ę , j e s z c z e l e p s z e
jedzenie i odrobinę
wytchnienia na łonie natury.
Wypocznij
Jeśli na co dzień prowadzisz
zapracowany, aktywny tryb
życia, przeznacz majówkę na
upragniony wypoczynek.
Zafunduj sobie śniadanie do
łóżka, wyjdź do ogrodu (lub
do parku) i poczytaj książkę,
na którą w trakcie
pracowitych dni nie mogłaś
znaleźć czasu. Wybierz się do
kina lub na koncert, a jeśli na
nic nie masz siły – nie krępuj
się i śpij.
Katarzyna Radziszewska

Zorganizuj imprezę
Długi weekend to również
doskonała okazja na spotkanie
ze starymi znajomymi. Wszyscy
ochoczo zareagują na
wiadomość o wspólnej imprezie
(niezależnie od tego, czy będzie
to domówka, czy potańcówka
w dyskotece). Pierwsze dni maja
to jedna z niewielu okazji, kiedy
możecie bawić się do woli i nie
martwić się o kaca.
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Wiosna na talerzu!
Najwyższy czas przywitać wiosnę także na naszym
talerzu! Pełne witamin, świeże, pachnące warzywa i owoce, to
jest to, czego teraz najbardziej potrzebujemy. To one pomogą
nam wrócić do pełni sił po długiej zimie!

Sałatka ze szpinakiem, jabłkiem
i prażonymi pestkami

umytej cukinii oraz ćwiartki obranych buraków. Całość obsyp
odrobiną soli. Gdy warzywa lekko zmiękną przewróć je na
drugą stronę, ponownie obsyp odrobiną soli i grilluj jeszcze
przez kilka minut, aż obie strony warzyw będą miękkie, ale
pozostaną wciąż delikatnie jędrne. Gdy uznasz, że są już
gotowe, rozsyp na talerzach napęczniały kuskus, ułóż warzywa,
całość skrop oliwą do smaku i porozrzucaj kilka listków bazylii
na każdej z porcji.

Sałatka z makaronem i warzywami

Składniki na 2 porcje:
•
2 garście świeżego szpinaku,
•
1 jabłko,
•
garść pestek (słonecznik, dynia),
•
ocet balsamiczny.
Szpinak rozłóż na talerzach, dodaj plasterki jabłka,
podprażone na suchej patelni pestki, ocet balsamiczny i już.

Sałatka z grillowanych warzyw
z kuskusem
Składniki:
• 250g makaronowych kokardek,
• 1/2 brokuła,
• 1 puszka warzyw mieszanki meksykańskiej,
• jogurt grecki,
 pieprz czarny,
• chilli w proszku.
Ugotowany al dente makaron zahartuj. Podzielony na
małe różyczki brokuł zblanszuj i wymieszaj wraz z makaronem
i pozostałymi składnikami.
Kamila Nazarko

Składniki na 2 porcje:
 200g kaszy kuskus,
• 1 czerwona papryka,
 1 żółta papryka,
• 1 zielona papryka,
 1 mała cukinia,
• 2 małe buraki,
 sól morska,
• oliwa z oliwek.
 świeże listki bazylii,
Kuskus wsyp do miseczki i zalej wrzątkiem. Pozostaw
do napęcznienia i w tym czasie przygotuj warzywa. Umyte,
pokrojone w szersze paski i oczyszczone z gniazd nasiennych
papryki ułóż na rozgrzanym grillu, obok porozkładaj talarki
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