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Wywiad z Panią Profesor Agnieszką Piech

 Witamy wszystkich w roku szkolnym 2018/2019! Ruszamy z nowym wydaniem gazetki w odświeżonym składzie. Mamy 
nadzieje, że ten czas będzie dla Was wspaniałym przeżyciem. Pamiętajcie o tym, że jest to wasz najlepszy okres w życiu 
i wykorzystajcie go, a my zadbamy o to, żebyście byli dobrze poinformowani o tym, co się dzieje w szkole i na świecie. W tym 
wydaniu gazetki mamy też dla Was niespodziankę, ponieważ publikujemy całe opowiadanie Emilii Kozłowskiej Te oczy. Miłej 
lektury!            Zespół redakcyjny ,,Ósemki”

Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela?

 Z kilku powodów, przede wszystkim lubię pracować z młodzieżą 

i cały czas móc się rozwijać. Dużą radość daje mi dzielenie się wiedzą 

i doświadczeniami. Dzięki moim uczniom mam też motywację, by się cały czas 

szkolić i szukać nowych inspiracji. Nie ukrywam, że to dzięki nim jestem na 

bieżąco z trendami w muzyce, filmach etc. 

Skąd u Pani zainteresowanie językiem angielskim?

 W angielskim zakochałam się w szkole podstawowej dzięki mojej 

wspaniałej nauczycielce, która uczyła nas nie tylko języka, ale też przekazywała 

nam wiele informacji na temat kultury krajów anglojęzycznych. 

Jak Pani wspomina lata studenckie?

 Był to bardzo dobry okres w moim życiu, chociaż pamiętam, że pierwszy rok na wydziale filologii polskiej był bardzo 

wymagający, a większość czasu spędzałam z kolegami i koleżankami w czytelniach. Dzięki temu nauczyłam się pracować w zespole, dzielić 

się wiedzą i uczyć się od innych. Filologia angielska była moim drugim kierunkiem i było mi łatwiej bo wiedziałam już na czym polega 

studiowanie i potrafiłam organizować sobie czas znacznie lepiej.

Jakie inne języki Pani zna?

 Francuski – chociaż przez to, że nie mam z nim częstego kontaktu jest nieco zardzewiały. Staram się jednak słuchać piosenek, 

oglądać filmy i czytać teksty po francusku oraz robię zestawy maturalne, żeby sprawdzić, czy nadal byłabym w stanie zdać maturę z tego 

języka. Rozumiem też rosyjski i potrafię czytać w tym języku, ale trudno mi się wypowiadać.

Czy Pani praca wykracza poza mury szkoły, nie licząc sprawdzania prac?

 Jest sporo rzeczy związanych z moją pracą, które robię poza szkołą. Przygotowywanie zajęć, udział w projektach edukacyjnych 

i szkoleniach, to tylko niektóre z nich.

Co chciałaby Pani przekazać młodemu pokoleniu?

 Chciałabym, żeby młode osoby miały odwagę myśleć samodzielnie, żeby nie ulegały stereotypom i miały otwartość na uczenie się 

od innych ludzi i innych kultur. Chciałabym, żeby moi uczniowie byli aktywnymi obywatelami i mieli odwagę troszczyć się o sprawy dla 

nich ważne. Do tego wszystkiego potrzebna jest wiedza oraz ciekawość świata i drugiego człowieka – warto to rozwijać.

Jakie są Pani zainteresowania?

 Geologia, podróże oraz szeroko pojęty rozwój osobisty.

Jak lubi Pani spędzać czas wolny?

 Aktywnie, z  przyjaciółmi i rodziną. Kocham odkrywać nowe miejsca – czasami wolę wielkie światowe stolice tętniące  życiem, 

innym razem potrzebuję być blisko natury i walczyć ze swoimi słabościami w górach. 

Lubi Pani podróżować?

 Uwielbiam, w przeciwnym razie nie miałabym licencji przewodnika wycieczek.  Jest to najwspanialszy sposób spędzania wolnego 

czasu. Najbardziej lubię wyjazdy, które sama organizuję. Wówczas mam czas, by zatrzymać się tam, gdzie chcę i na jak długo chcę, zwolnić 

na trochę i przyjrzeć się temu konkretnemu skrawkowi świata.

Jaki kraj chciałaby Pani zwiedzić?

 Moim największym marzeniem jest zwiedzenie zachodniego wybrzeża USA, trekking Kanionem Kolorado i postawienie stopy 

na największej kalderze Yellowstone.

Jaki jest Pani ulubiony film?

 Mam dwa ulubione filmy. Pierwszym jest Królestwo niebieskie, który pokazuje m.in., że niezależnie od naszej religii czy pochodzenia 

targają nami te same demony i namiętności.  Drugi to  Ostatni samuraj, film opowiadający o przemianie, odwadze i życiu w zgodzie ze sobą. 

Oczywiście jest w tych obrazach więcej treści, ale to już trzeba odkryć, oglądając je. 

Czy przeczytała Pani kiedyś jakąś książkę z przymusu, ale okazała się ona bardzo ciekawa?

 Pamiętam, że na studiach musiałam przeczytać Grona gniewu Johna Steinbecka i miałam wydanie, które wyglądało jak tzw. cegła. 

Myślałam, że ma z 1000 stron, a miała trochę mniej, ale szczęśliwie po kilkudziesięciu okazała się naprawdę wciągająca 

i jej grubość przestała mi przeszkadzać.



Kto to jest strażak ? 

 Zawód strażaka niejednokrotnie jest związany z rodzinną tradycją przechodzącą 

z pokolenia na pokolenie, lecz nie zawsze tak musi być. Strażak to człowiek wykonujący 

zawód  niebezpieczny, jednak bardzo szanowany. Niesie pomoc ludziom w potrzebie wierząc, 

że to jest nie tylko praca, ale także powołanie.

Jak zostać strażakiem ?

 Wielu chłopców w dzieciństwie marzyło o tym, by zostać strażakiem. Same chęci 

to nie wszystko, trzeba jeszcze spełnić kilka dość ważnych warunków:                                                                                            

· być pełnoletnim obywatelem RP,

· mieć dobrą kondycję psychiczną,

· posiadać minimalnie wykształcenie średnie, 

· przejść postępowanie kwalifikacyjne – test sprawnościowy, rozmowę kwalifikacyjną i badania medyczne.

 Co zyskasz zostając strażakiem? Przede wszystkim doświadczysz wyróżnienia i poczujesz godność związaną z noszeniem munduru. Natomiast 

musisz liczyć się z tym, że nigdy nie wiesz, o której porze ktoś będzie potrzebował twojej pomocy. Strażacy wiedzą, że to nie jest tylko ich praca, ale służba 

społeczeństwu. Jeśli wybierzesz tę drogę zawodową i zdecydujesz się wykonywać ten zawód, dołączysz do grona bohaterów, gdyż śmiało można tak nazwać 

strażaków.

 Wiem wiele na ten temat, gdyż sam od 8 roku życia  należę do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w  Dobrzyniewie,  gdzie od 3 lat pełnię rolę 

dowódcy. Celem drużyny jest propaganda przeciwpożarowa oraz kształtowanie i wyrabiania zamiłowania młodzieży do społecznej działalności pożarniczej. 

Wieloletnia służba w drużynie pozwoliła mi dokładnie poznać pracę strażaków, jak również szkolić się na temat pożarnictwa i dwukrotnie reprezentować 

powiat białostocki na Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu wojewódzkim, gdzie zająłem wysokie pozycje.  Przemysław Radziszewski

 

Twenty One Pilots jest to duet wokalisty, gitarzysty i pianisty Tylera Josepha oraz perkusisty 
Josha Duna. Obydwaj pochodzą z Kolumbus w stanie Ohio. Nazwa zespołu nawiązuje do 
sztuki Arthura Millera Wszyscy moi synowie. Bohater utworu pracował przy produkcji części 
do maszyn lotniczych, niestety, jedna z serii okazała się mieć dość istotne wady. Podjął więc 
decyzję o ich sprzedaniu. Pech chciał, że samoloty aż 21 pilotów uległy zepsuciu, a sami 
lotnicy zginęli. Jak twierdzi Tyler, nazwa ta ma uświadamiać nas o codziennych decyzjach i 
ich konsekwencjach. 

Początkowo zespół składał się z Tylera Josepha, Nicka Thomasa raz Chrisa Saliha, 
których z czasem zastąpił Josh Dun. Pierwsze koncerty odgrywane były w ich rodzinnym 
mieście, żaden z chłopaków nie przypuszczał, że kiedyś będą grać na całym świecie. 
Największą sławę przyniósł im album Blurryface, tutuł jest tworem wyobraźni wokalisty. Jest 

to również motyw przewodni tekstów na płycie. Usłyszymy tam kawałki takie jak Stressed Out czy Ride, te single przyniosły duetowi 
największą sławę i rozpoznawalność.

O czym więc one mówią? W Stressed Out autor próbuje pokazać troskę związaną z problemami współczesnego świata. Jak mówi sam 
tytuł Jesteśmy zestresowani, obchodzi nas tylko zdanie innych. Tyler dość mocno przeżywa ograniczenia związane z dorosłym życiem

Wish we could turn back time, to the good, old days,
When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out...

W jego tekstach często przejawia się motyw tęsknoty za dzieciństwem. Ride jest symbolem marzeń oraz przejażdżki zwanej życiem, ta 
piosenka w znacznym stopniu przeznaczona jest dla przyjaciół, którzy lubią chodzić z głową w chmurach i pomarzyć o jakiś szalonych 
pomysłach. 

Twenty One Pilots cechuje się dość rozbudowanym stylem muzycznym, którego w zasadzie nie da się określić, sami artyści nazywają go 
schizofrenicznym popem. Dzięki takiemu zabiegowi muzyka łączy zarówno młodych fanów, jak i tych nieco starszych. Łączy to wręcz za mało 
powiedziane, TOP bowiem ma najbardziej zintegrowany fandom, który nosi nazwę Skeleton Clique. Nie jest to coś w rodzaju zwykłych 
relacji koleżeńskich, ludzie traktują się wręcz jak rodzina. Widać to szczególnie na koncertach, kiedy to poznane zupełnie przypadkowo 
osoby oczekują razem godzinami w kolejkach na wejście. Grają na ukulele, śpiewają piosenki, wspierają się. Widowiska, jakie robi Twenty 
One Pilots nie da się opisać słowami, obaj artyści mają własny image sceniczny, zależny od ery związanej z danym albumem. Podczas 
Blurryface Tyler nosił czerwoną czapkę i skarpetki, szyję oraz ręce wysmarowane miał czarnym barwnikiem, co symbolizowało twór zwany 
Blurryface. Josh zaś miał na twarzy czarną chustę. 

Ubrania to nie wszystko! Chłopaki odwalają kawał niezłej roboty, podczas całego widowiska możemy zaobserwować pokazy skakania 
z pianina, grania na bębnach,  biegania w kuli oraz okazałą scenografię. Gorąco polecam obejrzenie wideo z ostatniej trasy Emotional 
Roadshow, bądź przeżycie koncertu osobiście! Do tej pory doczekaliśmy się aż 4 wspaniałych i pełnych emocji albumów, gdzie artyści dawali 
z siebie wszystko. Wymagało to wielu poświęceń, najlepszym tego dowodem jest cover do piosenki My Chemical Romance pod tytułem Cancer, 
co oznacza rak, nowotwór. Tyler chciał choć trochę odczuć, co czują osoby chore. Ściął włosy i na pewien czas odciął się od świata mediów.

Jeżeli szukasz czegoś, co potrafi Cię wzruszyć, bądź rozweselić, polecam utwory takie jak: Truce, Tear In My Heart, Car Radio, Johny Boy.             
             Wioleta Jakoniuk

Twenty One Pilots

Twenty One Pilots
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Syberyjski obóz, grupka więźniów z wielką wolą przetrwania, bez odpowiedniego sprzętu
i ponad 4000 mil do przejścia w celu osiągnięcia upragnionej wolności!
  Długi Marsz jest to światowy bestseller polskiego autora 
Sławomira Rawicza opowiadający o doświadczeniach pisarza z okresu 
II wojny światowej. Historia Rawicza opisana w utworze rozpoczyna 
się w 1939 roku, kiedy to twórca dzieła, 25-letni porucznik polskiej 

kawalerii, zostaje wzięty do niewoli radzieckiej. Torturowany, niemalże skatowany na śmierć, zostaje 
zesłany do obozu pracy leżącego sześćset mil na północ od jeziora Bajkał. Młody bohater po przybyciu do 
obozu myślał niemalże wyłącznie o ucieczce, tygodniami układał staranny plan, by ostatecznie wraz 
z kilkoma innymi więźniami uciec w bezpieczną dla nich przestrzeń. 
  Sławomir Rawicz po wojnie osiadł w Anglii, tam też za namową pewnego dziennikarza 
zafascynowanego historią autora, powstało owe dzieło. Mimo iż książka wzbudziła wiele kontrowersji 
u odbiorców, uznaję ją za interesującą lekturę niemalże dla każdego czytelnika, jak i również filmowca, gdyż 

utwór w 2010 roku doczekał się hollywoodzkiej adaptacji filmowej The Way Back zrealizowanej przez 
Petera Weira. Serdecznie polecam i zachęcam do przeczytania tej ciekawej pozycji! 
                Michał Godlewski              

Długi Marsz

 

 Wielokrotnie zastanawiałem się, jaki wpływ miało pojawienie się Internetu w szkole na rozwój i zwyczajne funkcjonowanie 

placówki. Kiedy analizuje się wiele wydarzeń czy przedsięwzięć, można spostrzec jego wpływ na całą szkolną społeczność. Często, 

podobnie jak w przypadku innych mediów, np. radia, nie zwracaliśmy uwagi i uznawaliśmy za oczywiste oddziaływanie internetu na 

rzeczywistość, relacje międzyludzkie czy stosunki społeczne. Nie wnikając aż tak głęboko w zagadnienie, wystarczy, że wykażę, co 

takiego i w jakim momencie spowodowało, że Internet stał się narzędziem niezbędnym do codziennego funkcjonowania. 

W aspekcie rozwoju technologicznego Internet ewaluował na przestrzeni zaledwie kilku dekad do niespotykanych, jak na 

media, rozmiarów, zmieniając życie ludzi w większym tempie niż inne czynniki. Skupię się jednak na kilku przykładach, analizując 

i przytaczając co ważniejsze i dostępne w różnej postaci informacje. Jako osoba, która miała i ma bezpośredni kontakt z usługą, od czasu 

pojawienia się jej na terenie liceum, mogę podzielić się tymi informacjami na łamach gazetki szkolnej Ósemka. 

Dzisiaj niemal każdy wie, co jest potrzebne, aby korzystać z Internetu, ale nie każdy miał taką wiedzę 25 lat temu. Moje pierwsze 

zetknięcie się z nim przypadało na okres studiów podyplomowych z informatyki. Wysłanie w 1991 roku pierwszego e-maila do odbiorcy 

w Szwecji w ramach zajęć konkurowało wówczas z moim programem komputerowym testującym IQ, opracowanym w ramach pracy 

magisterskiej. Szczerze przyznam się, że byłem zwyczajnie rozczarowany i bez emocji potraktowałem zestaw magicznych komunikatów 

stawianych po to, by wysłać lakoniczne pozdrowienia do adresata ze Sztokholmu. O trybie okienkowym windows nie było wówczas co 

marzyć. 

Pierwsze podłączenie Internetu do szkolnego komputera w 1996 roku realizowane było za pomocą łącza stałego z centrum 

NASC Politechniki Białostockiej o przepustowości, bagatela, zaledwie 9500 bitów/s. Magiczna czarna skrzynka łączyła nas dosyć 

sprawnie nie zrywając i nie zawieszając połączenia, jeśli ono w ogóle było. Wielokrotnie następowały przerwy w komunikacji z centrum 

administracji siecią Biaman. Jeśli były to godziny pracy operatorów, można było poinformować ich o braku sygnału na urządzeniu. 

W każdym przypadku, dopiero rano, po wielu nieudanych próbach dodzwonienia się i resetowaniu urządzeń po obu stronach, 

następowało w końcu połączenie ze światem. Czy ktoś jeszcze z obecnej kadry o tym pamięta? 

Otrzymaliśmy usługę na łączu dzierżawionym jako jedna z pierwszych szkół na terenie miasta. Niezwłocznie trzeba było 

przystąpić do zaistnienia w globalnej wiosce. W tamtych czasach odbiorca domowy mógł jedynie o tym marzyć. Dopiero za kilka lat 

nastąpił gwałtowny rozwój tak zwanych kawiarenek internetowych. My zaś postanowiliśmy pokazać się już na własnej stronie VIII LO. 

Pierwszą jej wersję opracowałem po specjalnym szkoleniu na temat tworzenia stron WWW. Wybrałem nieistniejący już darmowy serwer 

polbox.com i trzystronicowa oficjalna strona zaistniała w web pajęczynie. Mieliśmy już wówczas własny adres e-mailowy 

8lo@polbox.com i dostęp do wszystkich, dynamicznie rozwijających się usług. Z czasem, na przełomie wieku, zebrałem je w formie mini 

przewodnika dla każdego - Internet w pigułce - i wydałem w Wydawnictwie Benkowski w 2002 roku. 

Kolejną wersję witryny VIII LO, na bazie pierwszej, opracował Igor Popik, uczeń naszej szkoły, zdobywając przy okazji nagrodę 

w konkursie Moja szkoła w Internecie w 1998 roku. Nauczeni doświadczeniem, skupiliśmy się na tym, że strona ma być szybka 

i funkcjonalna  i dzięki temu, klika lat nie trzeba było dokonywać radykalnych zmian w jej budowie, mimo ciągłego postępu w technologii 

usług internetowych.  ...ciąg dalszy w następnym numerze „Ósemki”   Piotr Mikulak, nauczyciel informatyki

Ósemka w internecie, Internet w Ósemce



 JASMINUM 
 … Ostra chemiczna woń kontrastowała z mglistą słodyczą dymu z moich snów; te zapachy różniły się jak dwa gatunki jaśminu: indyjski i kalifornijski, 
przywiązanie i rozłąka. Nie sposób ich pomylić …  
Vanessa Diffenbaugh, Sekretny język kwiatów
 Jedno musicie o mnie wiedzieć: choć interesuję się filmem, nie lubię współczesnego polskiego kina. Wyjątkiem od tej reguły są 
jednak pojedyncze produkcje. W tym debiutanckim artykule zamierzam opowiedzieć Wam o jednym z moich najlepszych ekranowych 
doświadczeń, jakim było Jasminum w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. 
 W filmie mamy możliwość zobaczenia czołówki polskich aktorów: Janusza Gajosa, Grażyny Błęckiej-Kolskiej, Adama 
Ferencego, Franciszka Pieczki, Wiktorii Gąsiewskiej, Moniki Bryl, Krzysztofa Globisza oraz Bogusława Lindy. Na pierwszy plan wysuwają 
się kreacje Janusza Gajosa, Franciszka Pieczki i Wiktorii Gąsiewskiej. Reszta aktorów również daje nam pokaz swoich umiejętności (może 
za wyjątkiem Bogusława Lindy, który… cóż, jest tutaj po prostu Bogusławem Lindą). Na szczególną uwagę zasługują świetne zdjęcia 
Krzysztofa Ptaka, muzyka skomponowana przez Zygmunta Koniecznego i, co najważniejsze, lekkie, niezwykle ciepłe, a zarazem bardzo 
ludzkie dialogi (wymiany zdań między postaciami Gieni i brata Zdrówko to esencja całego filmu). Te aspekty idealnie dopełniają się jako 
całość, pozostawiając u widza uczucie stale unoszącej się w powietrzu magii. 
 Fabuła skupia się na losach pięcioletniej Eugenii (Wiktoria Gąsiewska), narratorki opowieści oraz jej matki Nataszy (Grażyna 
Błęcka-Kolska). Widzimy je jadące do klasztoru położonego w Jaśminowie. Natasza dostała pilne zlecenie odrestaurowania jednego ze 
znajdujących się tam obrazów. Dni spędzane na ciągłej pracy zaczynają się dłużyć, w międzyczasie Gienia nawiązuje więź z bratem 
Zdrówko (Janusz Gajos) - klasztornikiem o dość chłodnym podejściu do życia. Wraz z upływem czasu dochodzi także do wielu pozornie 
niewyjaśnionych zjawisk, związanych z zapachami zdolnymi uwodzić płeć przeciwną, wytwarzanymi przez trzech innych duchownych- 
Śliwę, Czereśnię oraz Czeremchę. 
 Jasminum to przede wszystkim film o miłości i szczerym przywiązaniu do drugiego człowieka. Reżyser daje odbiorcy do 
zrozumienia, że my, ludzie, bardzo często nabieramy się na to, co widzimy. Dalej wierzymy w fałszywe wartości, chowamy się za maskami, 
które pomagają nam w nawiązywaniu chwilowych przyjaźni. Stajemy się sztuczni i podatni na wpływ innych, nie chcemy zaakceptować 
siebie takimi, jakimi jesteśmy, ze zwykłej obawy przed brakiem aprobaty ze strony drugich. Prawda okazuje się być jednak prosta, mimo iż 
nie pachnie tak pięknie, jak pojawiające się w produkcji Kolskiego zapachy. Magia Jasminum tkwi w języku, którym posługują się 
bohaterowie- prostym i niewymuszonym. Zawiera się także w czynach. Nie w ciągłej kontemplacji, wieloletniej medytacji i nieustannej 
modlitwie w odizolowanej od świata zewnętrznego celi, lecz w zwykłych czynnościach, okazywaniu czułości, prostym, dającym satysfakcję 
uścisku. Film urzeka swoim przekazem. Dużo łatwiej jest unosić się nad ziemią, niż zmagać z codziennością. 
 Wielu recenzentów zarzuca Jasminum, że powtarza motywy znane z prozy Patricka Süskinda (Pachnidło). Według mnie reżyser 
jedynie inspiruje się książką, tworząc przy tym swoją własną, niezależną historię, piękną i wzruszającą. 
 …Film to też rodzaj cudu. Zamieszkuje w człowieku w podobny sposób, w podobnych okolicach, w sercu. I może prowadzić do podobnych rezultatów. 
Do nawrócenia nawet … Ojciec Kleofas (Adam Ferency) trafnie porównuje uczucie towarzyszące oglądaniu filmów do istoty cudu. Trudno 
się z tym nie zgodzić. Dobre i wartościowe filmy zaliczają się do szeroko pojmowanego pojęcia sztuki, a niektóre z nich rzeczywiście są 
zdolne odcisnąć na widzu swoje piętno na długie lata. Potrzebujecie dowodu? Gwarantuję Wam, że Jasminum jest jednym z takich 
wewnętrznych cudów. Moim skromnym zdaniem to małe dzieło sztuki, które po prostu trzeba zobaczyć.  … A co myślałeś …?      
             Kamil Sawicki

 [Łza w deszczu ukryta…] 
Pamięci Rutki Laskier 

   Camillo 
Łza w deszczu ukryta, bezwiedność lecąca, 
Bóg rzuca dziewczynką na serc czarne bzy; 
Upada, kropelka, w ich liście - jak rosa, 
By wsiąknąć w tę ziemię, gdzie krwią łąka skrzy. 
Ambrozja w spiżarni człowieka cnej myśli, 
Co pokarm ten chowa, bo pokrzyw ma smak; 
Nikt z ludzkich bałwanów więc uczty nie wyśni, 
Nie będzie przez oczy znów sycił swych warg. 
Ruteczko! żydowskie zapuszczasz korzenie 
I świat Ciebie strachem ścian getta przytłaczał, 
Bo lud nienawistny Ci zmyślił to brzemię. 

Niewinna niczego nas śmiercią naznaczasz. 
Harmonii dzieł Stwórcy naruszyć się nie da, 
Dziecięcych łez czerwień paruje - do nieba… 

Przypisy 
Camillo 
Rutka Laskier 
bez czarny - współczucie 
pokrzywa - okrucieństwo 
ambrozja - pokarm bogów 
Symbolika wyżej wymienionych roślin została uwzględniona 
w książce Vanessy Diffenbaugh, pod tytułem Sekretny język 
kwiatów. Marta Gessler trafnie podsumowała tę książkę: … 
kwiaty są tu przekazem, symbolem, wartością. Kwiaty to uczucia.
    Kamil Sawicki

 Przemijanie 
Gdyby tak rozmarzyć się i leżeć, 
Na okrętów niewidzialnych czekać 
przypływ, 
Z dala, gdzieś po morzu chmur 
błękitnych suną wiatrem; 
W burzy zła, spokoju dobra, 
Na umysłu snem zmąconym 
wpływają wody. 
Wnet w przystani myśli zakotwiczą, 
Orszak z nieba niby wyjdzie, 
Lecz do piekieł go zabiorą- 
Wiek przeminął słodkich myśli… 
Czyż to czyny a nie myśli istotniejsze 
są 
Niżeli… 

Bóg nam każe przecież godnie, 

w pełni spełnić się na ziemi.

         Kamil Sawicki 5



 Islandia jest wyspą położoną w północnej części Oceanu Atlantyckiego, nieco na południe od koła podbiegunowego 
północnego, dla turystów jest jednak dostępna od niedawna. Ze względu na położenie w grudniu i styczniu panuje tam noc polarna, latem 
w czerwcu przez 24 godziny jest tam dzień. To kraina pełna skrajności, nie bez powodu mówi się, że to wyspa ognia i lodu, rano można 
zwiedzać krater wulkanu, zaś wieczorem podziwiać lodowiec. Wyspa zadziwia na każdym kroku, a poniżej przedstawię aspekty, które 
najbardziej utkwiły mi w pamięci.

 Gorące źródła są w niemalże każdej miejscowości, gdzie mieszka co najmniej jedna osoba. Często są otoczone górami, wśród 
surowej natury Islandii. Po ciężkim dniu w pracy lub po długim zimnym i deszczowym dniu, gdy wchodzisz do gorącej wody, to uczucie 
jest niesamowite!

 Niektóre płyną sobie nieśmiało małymi strumyczkami, a inne swoją siłą i niezwykłością potrafią urzec każdego - wodospady! Są 
widoczne niemalże z każdego miejsca na Islandii. 

 Po to, aby podziwiać piękne widoki, nie trzeba nawet wysiadać z samochodu. Piękne i niepowtarzalne krajobrazy są wszędzie 
wokół ciebie, na mnie to wywarło tak ogromne wrażenie, że szkoda było mi mrugać, żeby niczego nie przegapić.

 Jednak najbardziej podobało mi się niebo, wydaje się, jakby było na wyciągnięcie ręki. Jadąc widzisz, jak chmury płyną po górach 
niczym wodospady, a słońce, które przebija się przez obłoki, tworzy niesamowitą gamę kolorystyczną, co z całym krajobrazem Islandii 
tworzy piękno, które można pokochać całym swoim sercem.     Fotografie i tekst Karolina Kozłowska

1 . M a t m a - B i o l o g i aツ
2. Surowa\wy nauczyciel\ka z religiiツ- Surowa\wy nauczyciel\ka z języka niemieckiego   
3. Szkoła (TVN)  -  Trudne sprawy  ツ
4. Siłownia  - Basenツ
5. Biedronka - Lewiatanツ
6. Obiad  - Kanapki ze sklepiku ツ
7. Czarny długopis  - Niebieski długopisツ
      ツ>Jesteś sympatyczny,  masz bujną wyobraźnię i dobrą intuicje
      ツ<Jesteś przyjacielski , pracowity i lojalny 
           Opracowała Natalia Wojszko

Islandia

B a c k t o s c h o o l - c o w o l i s z ?
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Czego potrzebujemy do jesiennych dekoracji wnętrz?
 Naprawdę niewiele – kilka suchych gałązek, 
pęk jesiennych liści, jarzębina, kora drzewa 
przyniesiona ze spaceru i już mamy miły wystrój 
wnętrz. Można z nich ułożyć jesienne kompozycje 
do wazonu, które wniosą do wnętrza nowy nastrój, 
przegonią jesienne smutki. Jeśli chcesz, by świeże 
gałęzie zachowały piękny wygląd na dłużej, zaraz 
po ścięciu wstaw je do wody z gliceryną (w pro-
porcji 1:1). Po miesiącu wylej wodę i osusz końce 
gałęzi w piasku lub na gazecie.
 W jesiennych dekoracjach wrzosy, jarzębinę 
i inne rośliny eksponuj nie tylko w wazonach. Do 
ozdoby wnętrz wykorzystaj również wazę do zupy, 
szklane misy. Nawet miedziany kociołek świetnie 
zagra w jesiennych dekoracjach.  Pamiętaj też 
o dyniach. Wystarczy, że kilka małych ułożysz na 
parapecie, półce, komodzie - to tani sposób na 
wystrój wnętrz. Same w sobie są doskonałą 
ozdobą.
 Co można wyczarować z liści? Jesienne mają 
tyle pięknych kolorów i form, że aż szkoda ich nie 
wykorzystać! Można zrobić z nich bukiety, 
np. w kształcie kuli, zawiesić je na ozdobnych 
klamerkach na sznurku w oknie, albo przywiązać 
do ogonków liści kolorowe długie nitki i zrobić 
liściastą jesienną firankę. Piękną dekoracją są 
obrazki z... liśćmi w roli głównej. Żeby zrobić 
z nich dekorację, jeszcze świeże wystarczy prze-
prasować gorącym żelazkiem przez ściereczkę. 
Staną się zupełnie płaskie i nie będą się zwijać. Po 

wyprasowaniu naklej liście na tekturę z ramek od obrazka, przykryj 
szybką i włóż w ramki. Możesz stworzyć z nich całą galerię.
  W domowej dekoracji nie zapomnij o zbudowaniu 
ciepłego nastroju. Blask świec świetnie podkreśli jej urok. 
Świeczniki i lampiony zrobisz bez problemu. W jesiennych 
przestrzeniach nadają się do tego szklanki i ładne słoiki (możesz je 
ozdobić koronką, sizalowym sznurkiem, wstążką w jesiennym 
kolorze), patery, kieliszki...
  Doskonałym sposobem na ozdobienie wybranego 
przez nas wnętrza będą kompozycje kwiatowe. Często 
zapominamy, że najprostszą formą dekoracji, która ożywi i nada 
charakteru każdej aranżacji, są kwiaty. To one przyciągają uwagę 

i sprawiają, że pomieszczenia stają się przyjemniejsze 
i przytulniejsze. Jesienią w kompozycjach kwiatowych 
dominują takie kolory jak: czerwień, pomarańcz, żółć, fiolet 
i zieleń. Najpopularniejsze są wrzosy, jarzębina i hortensje. 
Jesienny bukiet możemy kupić w kwiaciarni lub wykonać go 
w domu. Wystarczy nam ozdobny wazon lub doniczka, 
wybrane kwiaty i w kilka chwil stworzymy oryginalną 
kompozycję kwiatową, która ozdobi salon, kuchnię czy 
sypialnię.
 Jesienią chętniej spędzamy wieczory w domu, dlatego 
warto pomyśleć o odpowiedniej aranżacji wnętrza, która 
umili nam ten czas. Jeśli nie chcecie zmieniać wystroju całego 
pomieszczenia, a jedynie nadać mu odpowiedni nastrój, który 
będzie nawiązywał do pory roku, możecie zdecydować się na 
dekoracyjne poduszki. Świetnie sprawdzą się one w salonie 
i w sypialni.
Fot. Archiwum Muratora
    Katarzyna Radziszewska
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Nasza Złota Jesień 
Przyszła do nas,

nie zapomniała o nas...
Zimna, paskudna, ponura

jak ciemna chmura.
A przecież złota może być

i wtedy, aż chce się żyć.
Czy wiecie o kim mowa?

To nasza złota królowa!
Paulina Dobkowska



 Zupa krem z batatów i ricottą
Składniki: 
-1 łyżka oliwy,
-1 cebula,
-1 ząbek czosnku,
-500 g batatów (jeden duży),
-3 i 1/2 szklanki bulionu.
Przyprawy:
po 1/2 łyżeczki mielonego kminu rzymskiego, mielonej kolendry i ostrej papryki.

Do podania - ricotta, skórka i sok z limonki, świeża kolendra, mielona 
wędzona papryka
 Przygotowanie.
 W garnku na oliwie zeszklić cebulę, dodać posiekany czosnek 
i chwilę razem poddusić. Dodać obranego i pokrojonego 
w kosteczkę batata, doprawić solą. Smażyć, co chwilę mieszając przez 
ok. 5 minut, dodać przyprawy i smażyć jeszcze przez minutę. 
 Wlać gorący bulion i zagotować. Gotować przez ok. 15 minut 
do miękkości batatów. Zmiksować na krem i podawać z ricottą 
doprawioną skórką z limonki i świeżą kolendrą, posypać wędzoną 
papryką.
 

Jesienne ciacho
 Składniki:
- 4 bardzo dojrzałe banany,
- 1 szklanka mąki pszennej,
- 1 szklanka cukru,
- 5 dkg masła,
- 1 jajko,
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej,
- szczypta soli,
- ew. posiekane orzechy laskowe , włoskie lub 
rodzynki,
- cukier puder - do posypania upieczonego 
ciasta. 
Przepis na podłużną foremkę od 24 

do 26 cm.
 Przygotowanie.
 Banany obrać, rozdrobnić widelcem, następnie wymieszać 
kolejno z cukrem, mąką, jajkiem, sodą, solą. Masło roztopić, lekko 
przestudzone wlać do masy, wymieszać. Bakalie dodać według 
uznania, ciasto jest świetne również bez nich.
Piec około  godziny w 150-170 stopniach.
Po wystudzeniu posypać cukrem pudrem.
 

Koktajl z dyni i banana
Składniki:
- 1 szklanka ugotowanej / upieczonej dyni,
- 1 banan,
- 2 - 3 jabłka na sok,
-  do smaku cynamon ,
-  1 łyżeczka macy.
 Przygotowanie. 
 Dynię piec na 
górnej  półce w pie-
karniku około 40 minut 
w 200°C. Można też ją 
ugotować. Wystarczy 
przekroić dynię na pół, 
oczyścić z pestek i włożyć 
do piekarnika wraz ze 
skórką. Po upieczeniu 
usunąć skórkę i zmik-
sować w blenderze wraz 
z resztą składników.  
G o t o w e ,  s m a c z n e ,  
wypić  ;)
 

Wegański 
baton bananowy

Składniki:
- 2 duże, dojrzałe banany,
-  1  i  ½  kubka  p ł a tków 
owsianych,
-  garść orzechów laskowych,
- szczypta soli,
- dwie łyżki ksylitolu,
-  ga r ś ć  su sz onych  dakty l i 
pokrojonych na drobne kawałki,
- garść suszonej żurawiny,
 - 1 łyżeczka cynamonu,
 -½ łyżeczki kardamonu,
 - 2 łyżki oleju kokosowego .
Przygotowanie:
 W misce wymieszaj rozgniecione banany z płatkami 
owsianymi. Dodaj olej kokosowy, ksylitol, wymieszaj ponownie i dodaj 
resztę składników. Całość połącz ze sobą i wyłóż na blachę do 
pieczenia. Piecz w 180 stopniach przez 30 minut. Przestudzoną masę 
pokrój w mniejsze bloczki.    Paulina Dobkowska
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Humor z zeszytów szkolnych
 Tytuł dramatu Dziady  kojarzy mi się z osobą w podeszłym wieku płci męskiej. 
 Sfinks był hybrydą - miał ciało lwa, trzon i piersi kobiety a skrzydła ptaka.


