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Witamy Was wszystkich ponownie! Kolejne miesiące szkoły za nami i mamy nadzieję, że mijają Wam one jak
najlepiej. Gratulujemy wszystkim klasom pierwszym ich wspaniałych występów na konkursie pieśni patriotycznej
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości! Przy okazji chcemy życzyć przyjemnego
oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia i oczywiście Sylwestra. W tym numerze zamieszczamy też pierwszy
odcinek opowiadania Stracone nadzieje. Miłej lektury!
Zespół Redakcyjny ,,Ósemki”

Wywiad
Wywiad z
z Panią
Panią pedagog
pedagog Dorotą
Dorotą Wojnowską
Wojnowską
1. Dlaczego wybrała Pani zawód pedagoga?
Zawsze lubiłam ludzi. Kiedy byłam młoda, ceniłam kontakt z dziećmi i to właśnie pasja przebywania z nimi
skłoniła mnie do wyboru zawodu pedagoga.
2. Czy ta praca daje Pani satysfakcję?
Tak, daje mi ona satysfakcję, ale przysparza też sporo trudności.
3. Co Pani sądzi o współczesnej młodzieży?
Pracuję w szkole z młodymi ludźmi już prawie trzydzieści lat i nie zauważam istotnych różnic. To znaczy są jakieś
zmiany generacyjne wynikające z postępu cywilizacyjnego. W porównaniu z młodzieżą sprzed trzydziestu lat, macie
większy dostęp do informacji. Z tym wiąże się również to, że jesteście tymi wiadomościami przesyceni, jest ich
stanowczo za dużo. Dlatego współczesna młodzież może czuć się niekomfortowo z powodu chaosu
informacyjnego.
4. Często mówi się, że współczesna młodzież jest jeszcze gorsza niż była wcześniej, czy zgadza się Pani
z tym zdaniem?
Nie podzielam takiej opinii. Myślę, że objawy trudności mogą być inne, mogą się różnić. Natomiast być może
tempo życia, brak czasu, wzajemnej opieki w rodzinach mogą powodować u młodzieży większe trudności.
Natomiast czy jest dobra czy zła, to, według mnie, odwieczny problem, niemożliwy chyba do rozstrzygnięcia.
5. Czy ma Pani pomysły na projekty w bieżącym roku szkolnym?
Tak, ja często przeglądam strony oferujące doﬁnansowania do projektów edukacyjnych. Wszystko zależy od tego,
czy w roku 2019 zostaną ogłoszone konkursy na projekty edukacyjne w szkołach ogólnokształcących, jeśli tak, to dzięki newsletterowi z Urzędu
Marszałkowskiego dowiem się o tym na pewno. Chciałabym popracować z projektami Erasmusa, ale jak już wspominałam, zależy to od tego, czy
będzie ogłoszony konkurs.
6. Jakie projekty aktualnie są realizowane w szkole?
W lipcu zakończyliśmy realizację dwuletniego projektu z Kluczem w przyszłość i aktualnie czekamy na harmonogram przedsięwzięć na najbliższe lata,
który ma zostać ogłoszony w styczniu 2019 roku. Z całą pewnością najciekawszymi są te, które pozwalają nam łączyć dodatkowe zajęcia z projektami
edukacyjno-turystycznymi.
7. Czy młodzież chętnie bierze udział w projektach edukacyjnych?
Kiedy w tamtym roku ogłosiliśmy rekrutację, to zajęcia się nam rozeszły jak przysłowiowe świeże bułeczki. Natomiast gorzej było
z systematycznym uczęszczaniem, tutaj zapał spadł, ale udało nam się osiągnąć wszystkie założenia, które zaplanowaliśmy.
8. Jaka jest Pani ulubiona książka i dlaczego?
Powiem raczej, jaki jest mój ulubiony gatunek. Pasjami czytam thrillery kryminalne. Ostatnio przeczytałam jednak książkę pod tytułem Małe życie,
która nie należy do tego gatunku. Poleciła mi ją córka. Na początku może przerażać swoją wielkością, jednak już po kilkunastu stronach bardzo wciąga
czytelnika. Książka opowiada historię czwórki bohaterów, dzieje ich przyjaźni, mówi o konsekwencjach trudnego dzieciństwa. Z perspektywy mojego
zawodu jest to zatem bardzo ważna powieść, ponieważ dobrze obrazuje przyczyny samookaleczenia, mówi, jak więzi przyjaźni mogą być czynnikiem
chroniącym. Do tego jest ona bardzo współczesna, pokazuje problemy dzisiejszego młodego pokolenia.
9. Jakie są Pani zainteresowania?
Lubię utrzymywać znajomość języka angielskiego na takim poziomie, abym mogła się swobodnie komunikować. Lubię rozważać zawiłości nie tylko
komunikacyjne, ale i gramatyczne języka. Staram się dokształcać na bieżąco, jednak jest to trudne, jeśli nie ma się bezpośredniego kontaktu z językiem.
Natomiast jeśli chodzi o to, co lubię robić w wolnych chwilach, to chętnie oglądam programy lifestylowe w języku angielskim na YouTubie czy Netﬂix'sie,
sprawia mi to przyjemność. Nie interesuję się specjalnie sportem, jednak wydarzenia tego typu są ciekawe jako zjawisko społeczne, które angażuje
emocje.
10. Czy lubi Pani zwierzęta?
Tak, mam od dziesięciu lat pieska, Sonię, którą przygarnęliśmy ze schroniska i teraz nam się odwdzięcza miłością. Jestem kochaną panią mojego psa.
Wydaje mi się, że moim ulubionym zwierzęciem jest pies, ale lubię też inne, z którymi można wejść w głębszą relację, na przykład z kotami albo,
przynajmniej tak mi się wydaje, z końmi.
11. Co chciałaby Pani przekazać młodemu pokoleniu?
Chciałabym przekazać, że ważne jest to, żeby młodzi ludzie mieli wysoką samoocenę. Nie ma czegoś takiego jak za duże poczucie własnej wartości.
Im jest ono wyższe, lecz równocześnie adekwatne do posiadanego potencjału, np. do rozpoznanych przez nas zdolności, tym większą odwagę mamy
do realizacji naszych zamierzeń.Staram się być taką osobą, która pomimo to, że ma różne ograniczenia i je odczuwa, to stara się, żeby nie były znaczącą
przeszkodą w działaniu, w rozwijaniu pasji, ponieważ to pozwala przeżywać sukcesy. Te z kolei wyzwalają apetyt na więcej, stają się motorem naszej
aktywności, Pomaga nam to budować poczucie własnej wartości. Lepiej nam się żyje, kiedy wiemy, że jesteśmy cenni. W wielu sytuacjach zauważam za
niskie mniemanie o sobie uczniów naszej szkoły, co źle wpływa na relacje międzyludzkie i obowiązki szkolne. Kiedy jesteśmy nieobecni czy
w relacjach, czy w zadaniach, to nie mamy możliwości przeżycia sukcesów, nie mamy się czym pochwalić. Wtedy narasta w nas też przeświadczenie, że
jesteśmy niewiele warci. Te nasilające się przekonania mogą powodować problemy emocjonalne, a nawet doprowadzić do zaburzeń depresyjnych,
a takie są, niestety, obserwowane.
Justyna Gudel, Lidia Słomińska

2

Dziadek do orzechów i cztery królestwa
Przeżywając kolejne dni listopada, z każdą chwilą zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia.
Jak wiemy, święta w świecie kinematograﬁi to idealny czas do zysku. Większość z nas lubi poczuć ten
klimat dzięki ﬁlmom z ciekawą fabułę, miłą uchu ścieżką dźwiękową, pouczającym przesłaniem
i najważniejsze, ogromną ilością śniegu. Właśnie w taki sposób postąpił Disney w swoim nowym
projekcie Dziadek do orzechów i Cztery Królestwa, którego to recenzję mam zamiar Wam przedstawić.
Na początku chciałbym poinformować, że Dziadek do orzechów, jakiego znamy z utworu
E.T.A. Hoffmana, znacząco różni się od tego, którego widzimy na ekranie. Reżyser odpowiedzialny
za ﬁlm - Lasse Hallström, ukazał nam swoim dziełem zupełnie inną historię. Akcja rozgrywa się
w wiktoriańskiej Anglii podczas wigilii Bożego Narodzenia. Piękne stylowe budynki
w połączeniu ze śniegiem dały wspaniały efekt, który przywołuje klimat świąt. Jednak problemem jest
to, że jesteśmy je w stanie podziwiać jedynie przez krótki czas.
Główna bohaterka - Clara (Mackenzie Foy) poszukuje jedynego w swoim rodzaju klucza,
który pozwoli jej otworzyć pudełko z darem od zmarłej matki. W czasie poszukiwań traﬁa do
tajemniczej, magicznej krainy. Tam spotyka żołnierza Philipa (Jayden Fowora-Knight) - Dziadka do
orzechów. Razem stają do walki ze złą Matką Ginger (Helen Mirren), władczynią Czwartego
Królestwa, aby zdobyć klucz i zaprowadzić ład oraz porządek w całej krainie. Ważną rolę w ﬁlmie
sprawuje służący radą ojciec chrzestny Clary, w którego rolę wcielił się świetny Morgan Freeman.
Jednakże i tutaj, niestety, podobnie jak w przypadku wiktoriańskiej Anglii, aktor pojawia się tylko kilka
razy na bardzo krótki czas... Jeżeli kazano by mi streścić ten ﬁlm możliwie jak najkrócej,
powiedziałbym, że jest to połączenie dwóch wcześniejszych produkcji Disney'a, a dokładniej Alicji
w Krainie Czarów i Narni: Lwa, Czarownicy i Starej Szafy, oczywiście z domieszką świątecznego klimatu.
Nie powiedziałbym, że fabularnie ﬁlm stoi wysoko, bo pod tym względem jest to, jak już mówiłem, zlepek paru wcześniej
pokazanych ﬁlmów, natomiast od strony efektów prezentuje się o wiele lepiej. Najbardziej podobał mi się moment, w którym widzimy Króla
Myszy, czyli kogoś, kto wywarł duży wpływ na fabułę zarówno w ﬁlmie, jak i książce Hoffmana, gdyż za jego sprawą Clara niejako znalazła się
w magicznej krainie. Był on pojedynczym gryzoniem, który podczas walki wzywał do siebie poddanych (myszy) przybierając tym samym
postać czegoś na wzór Sandman'a z ﬁlmu Spider-Man 3. Wszystkie razem zamieniały się w wielką humanoidalną mysz zbudowaną
z odpowiednio poruszających się gryzoni. Całemu dziełu Hallström'a towarzyszy bardzo kojąca muzyka, w której obok nowo powstałych
utworów, możemy znaleźć stare kompozycje baletowe.
Film Dziadek do orzechów i cztery królestwa nie był tym, czego się spodziewałem idąc do kina, bo oczekiwałem wiernej adaptacji książki.
Pomimo to spoglądając na ﬁlm w wykonaniu studia Walt'a Disney'a uważam, że był on co najmniej ciekawym doświadczeniem. W wypadku
tej recenzji powstrzymam się od konkretnej oceny pozostając neutralnym. Zachęcam Was tym samym serdecznie do zapoznania się z tą
produkcją i własnej oceny ﬁlmu.
Michał Godlewski
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Wyróżniamy siedem podstawowych uczuć, z czego przeważającą ich część stanowią uczucia negatywne. Złość, smutek, samotność,
wstyd, poczucie winy i radość nieustannie towarzyszyły głównemu bohaterowi ﬁlmów Marka Koterskiego na różnych etapach jego życia.
Liczba siedem, powszechnie uznawana za doskonałą w swych proporcjach, posiadająca pierwiastek boski, przewrotnie stała się dla Adasia
Miauczyńskiego symbolem wewnętrznego nieładu i ciągłej frustracji. Ten stan rzeczy idealnie obrazuje najnowsze dzieło reżysera pod
tytułem 7 uczuć.
O wyjątkowości tego ﬁlmu stanowi fakt, iż role dziecięce obsadzono aktorami ze starszego pokolenia, zaś dorosłych portretują najbardziej
rozchwytywane gwiazdy współczesnego polskiego kina, z Joanną Kulig na czele. Zabieg ten uważam za udany, zwłaszcza że ma on swoje
uzasadnienie w kontekście opowiadanej historii. Z pierwszej sceny produkcji dowiadujemy się o problemach, z jakimi od dłuższego czasu
mierzy się postać grana przez Michała Koterskiego. Rozczarowany życiem Adaś, przy pomocy terapeuty dokonuje retrospekcji, aby zacząć
normalnie funkcjonować w przytłaczającym go świecie.
Obsada 7 uczuć zachwyca przede wszystkim liczbą przewijających się przez ekran aktorów. Wśród nich, oprócz tych wcześniej
wspomnianych, zobaczymy między innymi Gabrielę Muskałę, Katarzynę Figurę, Małgorzatę Bogdańską, Maję Ostaszewską, Marcina
Dorocińskiego, Andrzeja Chyrę, Roberta Więckiewicza, Andrzeja Mastalerza, Adama Woronowicza czy Tomasza Karolaka. Nie lubię
Karolaka, jednak muszę przyznać, że tutaj wypada naprawdę wiarygodnie. Narratorem przeprowadzającym widza przez cały ﬁlm jest
Krystyna Czubówna.
Tytuł może wydawać się mylący. Przywodzi on skojarzenia z lekkimi, masowo produkowanymi komediami romantycznymi, do
których, jak już można się domyślić, 7 uczuć z całą pewnością nie należy. Pod płaszczykiem frywolnego humoru ﬁlm skrywa bowiem znacznie
więcej, niż moglibyśmy początkowo przypuszczać. Tragizm poszczególnych postaci, pozornie niewidoczny, wysuwa się na pierwszy plan
wraz z rozwojem akcji. Reżyser z gracją balansuje na granicy absurdu i dramatu, operując przy tym zarówno niebanalną komedią, jak
i zaskakująco trafnym, moralizatorskim spojrzeniem na problemy współczesnych rodzin. Cieszą również liczne odniesienia do klasyki
polskiej kinematograﬁi (w rolę jednego z drugoplanowych bohaterów wciela się Andrzej Chyra, jego ﬁlmowy ojciec pracuje jako komornik).
Obserwując uczniów, przypominających tych z Kantorowskiej Umarłej klasy, Koterski próbuje uświadomić dojrzałemu widzowi, jak
istotną rolę pełni rodzic w sposobie wychowywania dziecka. Zauważamy, że nieodwracalnie wpływa ono na całe życie młodego człowieka
i stygmatyzuje na przyszłość. Dla ówczesnych dorosłych będzie to świeże spojrzenie na minione dzieciństwo, a przyszłe pokolenie mężów
i żon wyniesie z seansu prawdziwą lekcję rodzicielstwa. Końcowy monolog woźnej (w tej roli Sonia Bohosiewicz) to przepełniony goryczą
apel kierowany w stronę zapracowanych ojców i matek. Wynika z niego, że nic nie zastąpi miłości, troski, opieki oraz uczuć wypieranych dziś
na rzecz niekończących się zajęć, nauki, chłodnych kalkulacji, pogoni za pieniędzmi i karierą. Reżyser pokazuje, jakim nieszczęściem są
kompleksy rodziców, którzy nie osiągnąwszy własnych życiowych celów oraz wewnętrznych pragnień, z tego powodu przelewają swoją złość
na dzieci. Niektórzy z nich nie potraﬁą kochać za nic. Są przekonani, że na tę upragnioną miłość trzeba najpierw zasłużyć, wykazując się
w sporcie, nauce…
Jeżeli będzie to jeszcze możliwe, koniecznie wybierzcie się do kina na 7 uczuć, ponieważ to dobra produkcja zawierająca ważne,
ponadczasowe przesłanie. Marek Koterski powraca na duży ekran w wielkim stylu. Polecam tę pozycję wszystkim miłośnikom polskiego
kina. Rekomenduję go.
Kamil Sawicki
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W powietrzu rozchodził się już zapach nadchodzącej zimy, a w garderobach okolicznych mieszkańców pojawiły
się puchowe kurtki. Jednak nie tylko temperatura potraﬁła dać się we znaki. Deszcz coraz częściej bezlitośnie przesiąkał
nawet najgrubsze warstwy ubrań. Następowało to zazwyczaj znienacka i zmuszało okolicznych spacerowiczów do
szukania schronienia. Z każdym nowym dniem zbliżał się również koniec listopada, a co za tym idzie, koniec roku. Aleks
odstawił na parapet pusty kubek po kawie i cicho westchnął. Od czasu, gdy został detektywem, minęły cztery lata. Trzeba
przyznać, że był to dosyć burzliwy okres w jego życiu. Jak wiadomo, każdy początek bywa trudny. Nieważne jest to, jak
dokładnie go planowaliśmy, ile pracy włożyliśmy, zawsze pójdzie coś nie po naszej myśli. Najpierw kłopoty ﬁnansowe,
następnie nieakceptacja rodziny. Właśnie tak zaczęła się jego nowa życiowa ścieżka. Jednak nigdy nie wolno się poddawać, a każdy problem da się
rozwiązać. Takie myślenie pomogło detektywowi wygrać tę trudną i pełną niespodzianek walkę.
Aleks, który do tej pory obserwował zmagania przechodniów z wciąż powiększającymi się kałużami, przeniósł swój wzrok w innym
kierunku. Nieopodal pobliskiej kawiarni siedziała kobieta z nastoletnim chłopcem. Nie wyróżniali się niczym od reszty. Ciemny strój
i skulona z zimna postać sprawiały, że niemal całkowicie wtapiali się w otaczający ich tłum. Jednak uwagę Aleksa zwrócił wzrok kobiety, który
od kilku minut nieustannie był skierowany w jego stronę. Do tej pory zerkał w tamto miejsce kątem oka, ale teraz przeniósł swoją całą uwagę na
nią. Gdy tylko ich oczy się spotkały, kobieta natychmiast wstała, zmuszając tym również swojego syna do szybkiego marszu w deszczu. Aleks
poderwał się jak oparzony i jednym ruchem zasłonił okno. Pokój pogrążył się w całkowitej ciemności, a on sam przetrząsał głową
w poszukiwaniu pomysłów, które pomogłyby mu wydobyć się z kłopotów. Przeczuwał zbliżającą się burzę, na którą nie musiał długo czekać.
Po kilku minutach drzwi jego biura otworzyły się z głośnym hukiem.
- Dzień dobry. Zastałam może pani szefa? – rozległ się stłumiony kobiecy głos.
- A była pani umówiona? – zapytała znudzonym głosem sekretarka.
Na te słowa Aleks uśmiechnął się pod nosem. Właśnie za to lubił panią Elizę. Co prawda nie grzeszyła ona młodością czy też urodą,
jednak jej charakter sprawiał, że idealnie nadawała się na to stanowisko. Sam nie miał głowy do papierów, co wypłynęło dość szybko. Zaledwie
po rozwiązaniu kilku spraw jego pokój zamienił się w istne archiwum. Właśnie wtedy uznał, że nie poradzi sobie sam. Znalezienie odpowiedniej
osoby było prawdopodobnie jednym z trudniejszych zadań, jakie przed sobą postawił. Jednak obecnie nie żałował swojej decyzji. Pani Eliza od
początku perfekcyjnie wywiązywała się z powierzonych jej zadań. Nie mógł traﬁć lepiej.
- Nie, nie byłam. Mam jednak prawo zobaczyć się ze swoim bratem – odpowiedziała twardo.
- Najbliższy wolny termin jest jutro. Proszę przyjść najlepiej rano. Czasami zdarzają się nagłe wypadki, a wtedy szef nie jest w stanie przyjąć
nawet umówionych osób – odparła po chwili ciszy pani Eliza. Jej głos nadal pozostawał w pełni niewzruszony.
- Ale ja jestem tym nagłym wypadkiem! – kobieta podniosła głos. – Chcę się z nim widzieć w tej chwili!
W tym momencie Aleks otworzył drzwi swojego gabinetu i napotkał zaskoczony wzrok swojej siostry.
- Isabel… Wejdź, ale nie mam dla ciebie zbyt dużo czasu – powiedział zrezygnowanym głosem. Z najbliższej rodziny tylko ona utrzymywała
z nim kontakt. Jednak ograniczał się jedynie do jej własnych interesów. Nic nie zapowiadało, aby w tym przypadku było inaczej.
- Proszę pana, pragnę zaznaczyć, że za chwilę ma pan umówione spotkanie – powiedziała sekretarka. – Dokładnie za…
- Pół godziny, wiem – uciął detektyw. - Spokojnie, nie potrwa to długo. Isabel, wchodź proszę, sama słyszałaś. Nie mam zbyt dużo czasu
– ruchem ręki zaprosił ją do środka. Na twarzy kobiety pojawił się grymas, ale nie wypowiedziała więcej żadnego słowa. Udała się we
wskazanym kierunku, a Aleks zamknął za nią drzwi. Zanim jednak to zrobił pobieżnie zerknął na chłopaka. Gabriel, bo tak miał na imię, był
nieślubnym dzieckiem jego siostry i mężczyzny, którego miał szansę spotkać tylko raz. Nie wyrobił sobie w tym czasie dobrego zdania o nim.
Gdy okazało się, że siostra jest w ciąży, a ojciec dziecka uciekł, całkowicie w nią zwątpił. Nigdy nie życzył źle siostrze, ale ciężko mu było
obserwować jej życiowe wybory.
- Czego potrzebujesz? – zapytał, odwracając się w jej kierunku. Przez chwilę obserwował, jak zdejmuje kurtkę i przeczesuje włosy, które
w przeciwieństwie do jego miały bardzo jasny kolor.W dzieciństwie często mówiono mu, że nie jest ani trochę podobny do reszty swojej
rodziny. Jako jedyny posiadał zarówno ciemne włosy, jak i oczy. Nigdy nie przywiązywał do tego większej wagi. Któregoś razu, będąc dzieckiem,
przeglądał stare fotograﬁe i zauważył, że jego pradziadkowie posiadali identyczny typ urody. Od tamtego czasu za każdym razem, gdy słyszał
znajome słowa o braku podobieństwa, był dumny. Jednak z biegiem lat zapomniał o tym i przestał słuchać tego typu wywodów.
- Nie przyszło ci do głowy, że może chciałam tylko ciebie odwiedzić? – odpowiedziała Isabel, siadając w fotelu. – Dowiedzieć się, jak żyje mój
młodszy brat?
- Proszę, nie żartuj. Po tym, czego byłem przed chwilą świadkiem, nie ma najmniejszych szans, abym w to uwierzył. Mam ostatnio sporo na
głowie, więc proszę, przejdź do sedna.
- Chciałam być miła, ale dobrze. Zajmiesz się Gabrielem przez jakiś czas? – zapytała, patrząc mu w oczy. – Mam zamiar wyjechać na małe
wakacje. Niestety, posiadamy tylko dwa bilety. Wiadomo, czasy są ciężkie…
- Czy ty czasem nie przesadzasz? – przerwał jej Aleks. – Wyjeżdżasz z nowym facetem, a mnie chcesz zostawić syna? Jak jakąś zabawkę?
- Proszę cię tylko o przysługę. Ty jako jedyny możesz się nim zaopiekować. Rodzice są już starsi i nie mogłabym ich obciążyć opieką nad
nastolatkiem. Tym bardziej, że potrwa to do końca grudnia - ostatnie słowa wypowiedziała ciszej, jakby z lekkim wstydem, a wzrok skierowała
w dół.
- Tym bardziej nie ma mowy! Musisz sama sobie z tym radzić – ton Aleksa był spokojny, jednak w duchu ledwo opanowywał wybuch złości.
- Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc.
- Wiedziałam, że tak powiesz. Nie robisz tego za darmo. Wynagrodzę ci to jakoś. Ten wyjazd jest dla mnie naprawdę ważny – Isabel zaczęła
stukać palcami w kolano. – Mam teraz trudny okres. Potrzebuję chwili wytchnienia.
- Moja odpowiedź brzmi nie. Bez względu na wszystko – spojrzał na nią wymownie. – Myślę, że na ciebie już pora. Nie ma sensu kontynuować
tej rozmowy. Może znajdziesz kogoś innego na moje miejsce.
- Jesteś jedyną osobą, która mi pozostała. Nie zrobisz tego dla własnej siostry? – zapytała i znowu spojrzała na niego.
- Nie – odparł twardo Aleks. – Nie zrobię tego właśnie dlatego, że jesteś moją siostrą. Przykro mi.
- Dlaczego jesteś taki sam jak wszyscy?! Ciągle tylko przykro mi, przykro mi! – na twarzy Isabel malowała się ogromna złość. – Za każdym razem
to samo! Czy ty masz serce?
- Isabel, wyjdź – odpowiedział ostrym tonem. – Dosyć tego. Nie mogę ci pomóc. Pogódź się z tym i wyjdź! Siostra zerwała się na równe nogi
i zabrała swoje rzeczy.
-Aby ciebie spotkała identyczna sytuacja – mruknęła pod nosem i szybkim krokiem wyszła z pomieszczenia.
- Nie sądzę – szepnął Aleks w momencie, gdy Isabel trzaskała drzwiami. Zaległa głucha cisza. Detektyw zamknął na chwilę oczy i pozwolił, aby
ten spokój go otoczył. Nadal nie potraﬁł uwierzyć w tok myślenia swojej siostry, jednak postanowił odłożyć to na bok. W tym momencie miał
ważniejsze sprawy na głowie.
- Pani Elizo, bardzo byłbym wdzięczny za mocną kawę – powiedział, specjalnie podnosząc głos, aby kobieta mogła go usłyszeć.
- Oczywiście! – odpowiedź otrzymał natychmiast. – Państwo również życzą sobie coś do picia?
- Zapraszam tutaj! – zawołał Aleks, kiedy uświadomił sobie, do kogo były skierowane ostatnie słowa sekretarki. Nie usłyszał, aby ktokolwiek
wchodził do biura. Sytuacja sprzed chwili pochłonęła mu zbyt dużo czasu i myśli. Szybkim wzrokiem ogarnął pomieszczenie i skrzywił się. Nie
było ono zbyt duże, więc każda rzecz leżąca nie na swoim miejscu dawała wrażenie nieporządku. W tym momencie jedynie stojące na środku
biurko mogło budzić pewne zastrzeżenia. Reszta jednak została zachowana w należytej czystości. Zarówno stojący po lewej stronie czarny
fotel i półka z książkami oraz innymi drobiazgami, jak i okno znajdujące się po prawej stronie. Można śmiało powiedzieć, że panował tu
ład, który Aleks dopracował, zrzucając wszystkie papiery leżące na blacie biurka do szuﬂady. Uznał, że potem się tym zajmie.
***
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- Więc chodzi o sprawę porwania. Jest pani pewna? – zapytał detektyw i wziął łyk kawy. Natychmiast skrzywił się i przełknął. Za
każdym razem zapominał, aby nie prosić pani Elizy o mocną kawę. Miała ona talent do robienia jej naprawdę cierpkiej i gorzkiej.
Odstawił kubek na bok i pochwycił spojrzenie swojej klientki. – Przepraszam. Proszę kontynuować.
- Tak. Dokładnie trzy dni temu zaginęła nasza pięcioletnia córeczka. Ma na imię Karla. Proszę spojrzeć – kobieta wyciągnęła
z kieszeni zdjęcie i położyła przed detektywem. Przedstawiało ono drobną i radosną dziewczynkę uśmiechającą się wprost do
obiektywu. Jej twarz pokrywały mocne piegi, a rude włosy mieniły się w świecącym słońcu.
- Rozumiem… Mogę je zachować? – Aleks chwycił fotograﬁę, aby dokładniej się jej przyjrzeć. - Tak! Jeśli tak trzeba – kobieta
obserwowała, jak detektyw jeszcze przez chwilę przygląda się zdjęciu, a ostatecznie odkłada je na bok.
- W takim razie, czy mogliby państwo opowiedzieć mi więcej o samym porwaniu?
- Było to bardzo niespodziewane – tym razem odezwał się mąż kobiety. – Karla poszła pobawić się na zewnątrz ze swoją koleżanką.
To córka sąsiadki, jest zaledwie dwa lata starsza od niej. Dziewczynki miały się bawić blisko domu.
- Ustaliliśmy taką zasadę – wtrąciła się żona. – Nasza wioska jest mała. Każdy każdego zna, jednak ostatnio dzieją się tam naprawdę dziwne rzeczy. Karla, jak to
dziecko, nie wiedziała o wszystkim, jednak zgodziła się, aby nie odchodzić daleko.
- To prawda. Sam widziałem. Dziewczynki bawiły się na początku pod ogromną jabłonią naprzeciwko naszego domu. Potem poszedłem zająć się warzywami.
Mamy taki mały ogródek za werandą. Niedaleko była pani Flores. Staruszka, często siedzi na ławeczce i obserwuje przyrodę. Wiedziałem, że będzie też zerkać
na dzieci – mężczyzna zamyślił się na chwilę. – Wróciłem może po dwudziestu minutach. Nikogo już tam nie było. Uznałem, że dziewczynki poszły do
sąsiadki. Ma ona duży dom, idealny do zabawy dla dzieci.
- Rozumiem, że to w tym momencie Karla zaginęła, tak? – zapytał detektyw, uważnie obserwując małżeństwo. Nie wzbudzali oni w nim żadnych podejrzeń.
Szczerze martwili się zaistniałą sytuacją. Zdarzało mu się miewać sprawy, które zamiast porwaniem, okazywały się zwykłą ucieczką. Tym razem jednak nie miał
powodu do takich podejrzeń.
- Najprawdopodobniej tak. Nie było mnie w tym czasie w domu. Wróciłam z pracy po godzinie dwudziestej – odparła kobieta.
- Mógłby pan w przybliżeniu podać godzinę zniknięcia córki? – Aleks wyciągnął z szuﬂady karteczkę i pióro, uważając, aby przypadkiem nie potrącić innych
papierów.
- Z ogrodu wróciłem po piętnastej. Jednak dopiero później zorientowałem się, że Karli nigdzie nie ma.
- Pomoże nam pan? – zapytała kobieta i chwyciła swojego męża za rękę.
- Postaram się – Aleks zapisał godzinę i uśmiechnął się pokrzepiająco. Strata dziecka zawsze jest bardzo bolesna dla rodziców. W tym wypadku miał do
czynienia z młodymi osobami. Oceniłby ich na mniej więcej na swój wiek, czyli trzydzieści lat.
- Poprosiłbym o państwa nazwisko i adres
- Lara i Tom Evans. Adres to liczba 16. Tak jak wspominała żona, wioska jest mała i nie ma u nas nazw ulic – odparł mężczyzna.
- Rozumiem. W takim wypadku chciałbym poprosić państwa o przysługę – upewnił się, że oboje go słuchają, zaczął mówić. – Gdy już przyjadę na miejsce,
chciałbym, aby państwo udawali, że mnie nie znają. Przybędę jako obserwator natury i zajmę się szkicowaniem okolicznych krajobrazów. Sama pani
wspomniała, że wszyscy się tam znają, tak? – kobieta pokiwała głową. – Nie chcę wzbudzać niepotrzebnych plotek. Resztą zajmę się sam.
- Jeżeli pan tak chce… - odezwał się mężczyzna. Widać było, że żadne z nich nie jest zadowolone.
- Niestety, nie ma innego wyjścia. Jest może jakieś miejsce, w którym miałbym szansę się zatrzymać?
- Tak. Właśnie pani Flores prowadzi dom dla przyjezdnych. Nasza okolica słynie z pięknych krajobrazów i sporo odwiedzający przyjeżdża tylko po to, aby je
fotografować – odparła kobieta. – Kiedy możemy się pana spodziewać? Aleks zamyślił się przez chwilę.
- Odczekam kilka dni, ale nie za długo. Myślę, że za dwa będę już na miejscu. Nie mogę tracić czasu, ale też nie chcę, aby państwa wyjazd i nagła moja obecność
wzbudzały podejrzenia. Tym bardziej, że pogoda niezbyt sprzyja do obserwowania piękna natury, prawda? – detektyw skierował swój wzrok za okno
i zauważył, że zaczęły się już tworzyć pierwsze burzowe chmury.
***
Od czasu przyjęcia sprawy minęły dwa dni. Detektyw postanowił wyjechać później ze względu na pogodę. Przez tereny obejmujące również miasto
miał przejść groźny huragan, który ostatecznie zakończył się głośną burzą bez żadnych szkód. Zirytował się tym faktem, ponieważ w przypadku porwań
cenna jest każda godzina, a co dopiero dzień. Ostatecznie świtem trzeciego dnia był już prawie gotowy do wyjazdu. Właśnie pakował ostatnią torbę do
bagażnika samochodu, kiedy ktoś pociągnął go za ramię. Odwrócił się zaskoczony i ujrzał Gabriela, który trzymał w dłoni sporej wielkości plecak.
- Jeszcze to – powiedział spokojnym głosem chłopak. W jego szarych oczach można było dostrzec podekscytowanie. Aleks przez chwilę zaniemówił, jednak
szybko się wyprostował i surowym wzrokiem spojrzał na chłopaka.
- Dlaczego? Nie przypominam sobie, abym miał taki plecak – odparł, a na twarzy Gabriela pojawiło się zaskoczenie.
- Jest mój. Przecież muszę mieć swoje rzeczy na wyjazd – powiedział niepewnie. Detektyw uniósł wysoko brwi. Domyślał się, jaki jest powód zaistniałej
sytuacji. Westchnął głęboko i uniósł oczy ku niebu.
- Powiedz… Przysłała cię tu moja siostra, prawda? – zapytał, przenosząc wzrok z powrotem na chłopaka. Ten wydawał się być równie zaskoczony jak przed
chwilą Aleks.
- Tak. Powiedziała, że zabierasz mnie na jedną ze swoich spraw – odparł i spojrzał czujnie w jego stronę.
- Niestety, muszę cię rozczarować. Wyjeżdżam sam, a twoja mama musiała żartować. Wracaj do niej i przekaż, że ma więcej tak nie robić – Aleks zamknął
bagażnik i ruszył w stronę drzwi samochodu.
- Nie mogę. Wyjechała wczoraj – odparł chłopak idąc za mężczyzną, który, kiedy usłyszał te słowa, nagle się odwrócił.
- Naprawdę? – spojrzał na chłopaka, ale był pewien, że ten mówi prawdę.
- Tak. Powiedziała, że spotkała się z tobą drugi raz i zgodziłeś się mnie przyjąć na ten czas. Wczoraj spakowała się i wyjechała. Aleks zamknął oczy i w duchu
przeklinał swoją siostrę. W obecnej sytuacji nie miał jednak wyboru.
- Schowaj plecak i siadaj – powiedział z westchnieniem, a sam ulokował się za kierownicą i oparł o nią głowę. Od zawsze działał sam. Tak było łatwiej, nikt nie
zadawał mu zbędnych pytań. Samotność i rozmyślania od zawsze sprawiały mu przyjemność, ale tym razem będzie inaczej. Nie za bardzo cieszyła go ta myśl.
Dobrze wiedział, że życie potraﬁ kłaść niemałe kłody pod nogi. Miał jednak nadzieję, że tym razem będzie to zaledwie zwykły patyk.Na dźwięk otwieranych
drzwi podniósł głowę i poczekał, aż chłopak wsiądzie do samochodu. - Przypomnij mi, ile masz lat? – zapytał i odpalił silnik.
- Szesnaście – odparł zaskoczony Gabriel.
- Siostra nie mogła cię samego zostawić? – pokiwał z rezygnacją głową. – Zapnij pasy. Ruszamy! Kątem oka zobaczył, że na twarzy jego nowego towarzysza
zagościł uśmiech, który nie zniknął przez całą długą drogę, którą przebyli w całkowitym milczeniu.
Ciąg dalszy nastąpi... Adrianna Pietrowcow

6

1. Tradycyjna ozdoba na choinkę?
2. Przynosi prezenty?
3. Składa się je drugiej osobie?
4. Trwa od 2 do 24 grudnia?

1

5. Świąteczne ciastka?
6. Msza odprawiana o 24 w noc wigilijną?
7. Dostejmy je my i nasi bliscy?
8. Wśród nocnej ciszy?
9. Ile powinno stać potraw na wigilijnym stole?
10. Szli za nią 3 Królowie?
11. Dzielimy się nim podczas kolacji wigilijnej?
12. Świąteczne drzewo?
13. Po angielsku Boże Narodzenie to?
14. Składają się z ciasta, kapusty i grzybów?
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opracowała Natalia Wojszko
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Szyszki zwykle kojarzą się nam ze świętami, dlatego tak często robimy z nich różne ozdoby
bożonarodzeniowe. Poniżej przedstawiam, jak zrobić krok po kroku śliczną choinkę z szyszek.
Rzeczy, których potrzebujesz to:
* stożek ze styropianu 18 x 40 cm,
* cienki drucik,
* nożyczki.
1. Zgromadź dużą ilość szyszek. Powinny być różnej wielkości,
od najmniejszych do największych. Dobrze, aby pochodziły z
odmiennych gatunków drzew. Jeśli szyszki, które znajdziesz,
będą zamknięte, wówczas połóż je w pobliżu kaloryfera. W cieple
otworzą się, przez co nabiorą objętości.
2. Włóż styropianowy stożek do pasującej wielkością doniczki.
Dzięki niej choinka z szyszek będzie bardziej stabilna i elegancka.
3. Do każdej szyszki przywiąż drucik. Możesz to zrobić
obwiązując nim płatki znajdujące się u podstawy. Druciki
powinny odstawać na około 5 centymetrów od szyszki.
4. Druciki wystające z szyszek obwiąż mocno wokół wykałaczek. Powinny one płasko przylegać do wykałaczki,
aby później można było ją łatwo wbić w styropian.
5. Wbijaj wykałaczki z szyszkami w styropianowy stożek. Pracę zacznij od dołu, używając najpierw największych
egzemplarzy. Stopniowo przesuwaj się ku górze, używając szyszek coraz mniejszych. Staraj się wypełnić nimi
całe wolne miejsce, aby nie było widać styropianu.
Katarzyna Radziszewska

Choinka z szyszek

Dlaczego przed świętami Bożego Narodzenia warto zostać wolontariuszem ?

Kto to jest wolontariusz?
Wolontariusz to osoba, która z własnej woli i inicjatywy bezinteresownie działa na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego.
Dlaczego w okresie przedświątecznym warto wstąpić do wolontariatu?
Jak każdy z nas doskonale wie, święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Już teraz warto jest się zastanowić nad
wstąpieniem do wolontariatu. Zbliżające się święta Narodzenia Pańskiego to okres nasilonej pracy szczególnie młodych wolontariuszy. To
właśnie ci ludzie z własnej inicjatywy pragną pomagać rodzinom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zgłaszanie się do popularnej,
przedświątecznej akcji charytatywnej Szlachetna Paczka, która jest organizowana przez stowarzyszenie Wiosna. Akcja opiera się na pracy
kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce, koordynowanej z centrali w Krakowie. Zasadą działania projektu jest tak zwana mądra
pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć
samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Udział w wolontariacie uczy młodych ludzi miłości do drugiego człowieka oraz zdobywania
doświadczenia i bardzo potrzebnej umiejętności pomagania innym.
W naszej szkole również działa wolontariat. Jeżeli chcesz, możesz zaangażować się w akcje Szkolnego Koła Wolontariatu pod
opieką Pani profesor Anny Jurgielewicz-Sawickiej, dołączyć do akcji Podziel się posiłkiem dzięki Pani profesor Grażynie Dawidowicz lub
włączyć się w działalność Caritasu z pomocą Pani profesor Jolanty Żery-Grochowskiej.
Nie zwlekaj! Zacznij działać już dziś !
Przemysław Radziszewski

Moja siostra Jola w tym roku odważyła się spełnić swoje największe marzenie i wyruszyć w podróż życia. Przez cały rok jeździła
i zwiedzała rozmaite zakamarki świata takie jak Australia czy Nowa Zelandia. Była też w Kolumbii i to miejsce wzbudziło we mnie największą
ciekawość. Jest to państwo, o którym słyszałam tylko podczas lekcji geograﬁi lub w serialu opowiadającym o kartelu narkotykowym. To, co
powiedziała mi siostra, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, w związku z tym przeprowadziłam wywiad z Jolą, a oto jego rezultaty.
1. Dlaczego wybrałaś to miejsce?
W trakcie mojej podróży większość osób zachwycała się Kolumbią i chciałam to sprawdzić. Silą tego kraju jest przyjazna kultura i dlatego
byłam tam najdłużej w porównaniu do pozostałych miejsc, które odwiedziłam.
2. Jakie były twoje pierwsze wrażenia i co cię zaskoczyło?
Jest to bardzo zróżnicowany kraj (pustynia, dżungla, wybrzeże karaibskie i Pacyﬁk). Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie niesamowita energia
ludzi i muzyka. Tubylcy są uśmiechnięci, mili dla siebie i obcokrajowców, uwielbiają muzykę. Wspaniale się ruszają i bawią. Jest też duże
zróżnicowanie, jeżeli chodzi o karnacje ludzi, na północy są bardziej ciemnoskórzy, w centralnej części kraju ich cera jest jaśniejsza.
Zaskoczyło mnie też to, o czym wcześniej nie czytałam, że jest to jedno z miejsc na świecie z największą rafą koralową, a kursy nurkowania są
bardzo profesjonalne i jedne z najtańszych na świecie. Podobał mi się też tam transport. Autobus można było wszędzie złapać i zatrzymywał się
praktycznie na każde zawołanie. Sportem narodowym jest piłka nożna, stąd też kojarzą Polskę, a przede wszystkim Lewandowskiego.
Wspomnisz, że jesteś z Polski, momentalnie kojarzą cię z Lewandowskim, a następnie z Janem Pawłem II (w Cartagenie jest pomnik Jana Pawła
II -jednym z najbardziej popularnych miast w Kolumbii). Mają bardzo przyjazne nastawieni do Polaków.
3. Jakie różnice kulturowe zauważyłaś?
Jest to kultura latynoska, ludzie są bardzo weseli, uśmiechnięci i ciepli. Jest to najbardziej roztańczony kraj, w jakim do tej pory byłam.
Zdecydowanie najlepsze imprezy są w Kolumbii. Uważam, że wielu kocha Kolumbię właśnie dzięki takiej radosnej naturze. W każdym domu
musi być duży zestaw głośników. Często ludzie siedzą wieczorami przed domem słuchając BARDZO głośno muzyki. Możesz być bardzo
biedny, ale dobry głośnik musi się mieć. Często biorą je też na plażę, a typowa wielkość przenośnego głośnika ma wymiary małej walizki :) I każdy
słucha swojej muzyki według uznania. Zdecydowanie mają inna wrażliwość słuchową, głośno słuchają muzyki i raczej nikomu to nie
przeszkadza. Kobiety nie mają absolutnie kompleksów z powodu okrąglejszych kształtów. W Europie byłyby postrzegane jako grube,
a w Kolumbii są uważane za atrakcyjne, niesamowicie się poruszają, nie mają absolutnie kompleksów fałdek i to jest piękne!
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4.Co powiesz o diecie Kolumbijczykow?
Kolumbijczycy mają bardzo prostą dietę. Śniadanie składa się z pieczywa, jajka oraz zazwyczaj przesłodzonego soku. Obiad to przeważnie
zestaw: zupa + kurczak z ryżem + plaster pomidora, kawałek salaty +sok, kolacja wygląda podobnie. Podstawowym jedzeniem jest kurczak
(pollo). Na wybrzeżu często zamiast kurczaka jest podawana ryba. Dania są zazwyczaj smażone i nie używa się za dużo przypraw i ziół.
Popularna jest też pizza. Bardzo charakterystyczne są małe smażone przekąski. Uważam, że dieta ta jest niezdrowa i nie zachwyciła mojego
podniebienia. Najlepsze przysmaki, które jadłam, to owoce: ananasy, papaję, kokosy, przepyszne awokado, pitaje (dragon friut), marakuję i wiele
innych. Dużym rozczarowaniem była kawa, pomimo, że jest to kraj, który znajduje się w ścisłej czołówce jej producentów, to jest tam ona
niesmaczna. Tubylcy nie umieją jej parzyć i używają najtańszej wersji, a te najlepsze ziarna eksportują do europy i USA. Typowe przekąski to:
arepa (placuszki kukurydziane przekrajane na pół i nadziewane zazwyczaj kurczakiem, serem i sosem z pomidora i kolendry), patagony (rodzaj
banana, są bardzo popularne, podawane zamiast frytek, smażone w głębokim oleju), empanads (smażone pierożki nadziewane kurczakiem
i warzywami). Popularnym drinkiem jest piwo, dużo rożnych świeżych soków, ale zazwyczaj dodatkowo słodzonych!!! Na szczęście można
poprosić, aby były bez cukru.
5. Jaką modę zauważyłaś wśród Kolumbijczyków?
Ubrania są kolorowe i z falbankami. Moją uwagę zwróciły sukienki i bardzo ciekawe stroje kąpielowe. Kobiety podkreślają duży biust i krągłości.
Nie ma chowania fałdek, są wyprostowane i bardzo seksowne, nieważne czy ważą 70 czy 90 kg. Spora ilość mężczyzn jest wysportowanych
i ubranych w kolorowe koszule.
6. Jednym z pierwszych skojarzeń z Kolumbią są narkotyki, czy rzeczywiście są tam aż tak powszechne i jeśli tak, to czy zauważyłaś
jakieś skutki takiej powszechności?
Narkotyki są bardzo łatwo dostępne i w cenie słodyczy (słodycze są drogie w porównaniu do Europy, duży słoik nutelli kosztuje więcej niż gram
kokainy). Sporo turystów przyjeżdża tu, niestety, z tego powodu, na przykład z Australii, gdzie używki są bardzo drogie. Nie zauważyłam agresji
i pijaństwa, a to nieraz można zobaczyć w Europie. Jedynie w Cali - miasto obecnie znane z działającego tam kartelu narkotykowego - wydawało
mi się, że jest już dość mocno niebezpiecznie. Kiedy wychodziłam na ulice widać było leżących narkomanów, ludzi zniszczonych i wyglądających
brudno i trochę jakby niekontrolujących swojego ciała. Jak jechałam taksówką, to zawsze w grupie innych osób - turystów. I szczerze, były takie
miejsca, gdzie nie chciałabym wysiadać. Natomiast kraj ten walczy mocno z przekonaniem i kojarzeniem Kolumbii z narkotykami. Tubylcy
bardzo starają się, aby pokazać piękno tego krajobrazu i naturę. Dbają o to, by czuć się bezpiecznie i jak w domu. Są świadomi tego problemu
i uważam, że znajdują się na dobrej drodze, by pokazać światu, że kraj ten może zaoferować dużo więcej. Paradoksalne jest na przykład to, że
Cali jest stolicą salsy, a jest znane obecnie głównie jako stolica kartelu narkotykowego. Mimo że jest to jedno z najniebezpieczniejszych miast
w Ameryce Południowej, nie żałuję, że tam byłam. Ludzie tam przepięknie tańczą, nawet kobiety w zaawansowanej ciąży. Kolumbijczycy mają
taniec we krwi.
7. Czy czułaś się tam bezpiecznie?
W większości miejsc tak. Natomiast zachowywałam tam wyjątkową ostrożność. Nie brałam często torebki, pieniędzy ani telefonu. Jeżeli
widziałam pustą ulicę lub w danym miejscu czułam się niekomfortowo, wybierałam inny kierunek albo zawracałam. W Cali i Kartaginie nie
czułam się bezpiecznie. Nigdy nie brałam ze sobą telefonu, kiedy wychodziłam (niestety, nie mam teraz zdjęć i nagrań, a myślę, że byłyby fajnym
wspomnieniem). W małych miejscowościach czułam się bezpiecznie, ludzie prowadzą tam normalne życie. Mają rodziny, dbają o nie i chodzą do
kościoła, wieczorami tańczą .
8. Czy czegoś nauczyła cię ta podróż?
To jest bardzo dobre pytanie, wcześniej nie zastanawiałam się nad tym. Ta podróż na pewno nauczyła mnie ufania sobie i próbowania nowych
rzeczy, które dotąd wydawały mi sie tak abstrakcyjne, jak na przykład nurkowanie z rekinami na poziomie 30 metrów pod wodą. Ta podróż
nauczyła mnie też, że trzeba powiedzieć sobie STOP w momencie, gdy jest się już za bardzo rozpędzonym i kolejne dni zwiedzania nie sprawiają
przyjemności. Spokój, dobra muzyka, uśmiechnięci ludzie - myślę, że Kolumbia trochę mi otworzyła oczy na fakt, że ludzie mają rożne pomysły
na siebie. Otwierają małą restauracyjkę, wiodą bardzo proste życie i są niesamowicie szczęśliwi, mili dla siebie. Wcześniej zdecydowanie nie
miałam czasu na to, aby cieszyć się obecną chwilą, zwykłym, pojedynczym miejscem. Wydaje mi się, że ludzie cały czas gonią za czymś nowym,
lepszym, porównują sytuacje, miejsca, siebie zamiast cieszyć się drobnymi rzeczami. Ja w trakcie podróży wiele razy siedziałam
w jednym miejscu dłuższy czas i cieszyłam się prostym, ale pięknym widokiem… by zakodować w sobie te spokojne i błogie uczucia.
Karolina Kozłowska

Czas
Każdy ma się jak czas,
czas, który zgasł.
Wokół niego jest blask,
który krzyczy: Trzask! Prask!
Czas przemija jak las, wiec
chwytaj dzień, wokół którego jest cień,
gdyż to carpe diem!

Paulina Dobkowska
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Śledziki - przysmak białostoczan,
najlepszy specjał na Święta!

Masa serowa:
2 duże jogurty greckie (po 400g),
2 budynie w proszku,
5 jajek,
około 1/2 - 3/4 szklanki cukru,
cukier waniliowy,
1 łyżeczka proszku do pieczenia.
Przygotowanie:
Żółtka ubij z cukrem na puch, dodaj śmietanę i dokładnie wymieszaj.
Na stolnicę przesiej mąkę, dodaj proszek do pieczenia oraz margarynę.
Całość dokładnie posiekaj nożem. Następnie połącz z ubitymi
żółtkami i zagnieć jednolite ciasto. Gotowe włóż do lodówki na około
30 min.
Przygotowanie masy:
Białka oddziel od żółtek. Żółtka ubij z jogurtami na delikatny puch,
następnie stopniowo dodawaj proszek budyniowy oraz do pieczenia.
Z białek i cukru ubij sztywną pianę i delikatnie wymieszaj drewnianą

Składniki:
7-8 sztuk ﬁletów śledziowych,
3 cebule,
4 łyżki oleju,
1 łyżka soku z cytryny,
1 mała puszka koncentratu pomidorowego,
2 łyżki miodu płynnego,
2 liście laurowe,
6 ziarenek ziela angielskiego,
szczypta pieprzu do smaku,
100 gram sułtańskich rodzynek.
Przygotowanie:
Śledzie opłukać i namoczyć w misce z zimną wodą na godzinę.
Rodzynki zalać gorącą wodą, a gdy ostygną i napęcznieją, odsączyć.
Cebule obrać, pokroić w kostkę i zeszklić na oleju. Dodać przyprawy,
koncentrat pomidorowy, sok z cytryny, miód i na końcu rodzynki.
Wszystko wymieszać i jeszcze poddusić 5 minut. Poczekać, aż
wszystko wystygnie i zimne połączyć ze śledzikami. Wyłożyć do
łyżką z pozostałą masą. Schłodzone ciasto rozwałkuj na wyłożoną
naczynia i wstawić do lodówki na pół godziny.
papierem do pieczenia dużą blachę, wylej masę serową i piecz
w nagrzanym do 180 o C piekarniku przez około godzinę.

Ciasteczka orzechowe
z cynamonem

Składniki na około 30 sztuk: 1 białko,
100 g cukr u (lub kilka pastylek
słodziku), 150 g orzechów laskowych,
łyżeczka cynamonu.
Przygotowanie:
Orzechy laskowe zmiel na drobno. Z białka i cukru ubij gładką, białą
masę. Dodaj zmielone orzechy, cynamon i wymieszaj. Wstaw masę do
zamrażarki na 15 minut. Następnie wyłóż ją na papier do pieczenia
i pod przykryciem wałkuj. Wytnij kształty i piecz w nagrzanym do
160°C piekarniku przez 10 -12 minut.

Bardzo pyszny sernik z jogurtów greckich
Ciasto na spód:
2 szklanki mąki,
3 żółtka,
100 g margaryny,
2 łyżki śmietany,
1/4 szklanki cukru,
1 łyżeczka proszku do pieczenia.

Blok czekoladowy
Składniki:
1,5 szklanki mleka,
250 g masła,
4 łyżeczki żelatyny,
1/2 szklanki cukru,
3-4 łyżeczki kakao,
4 opakowania herbatników,
100 g rodzynek,
garść posiekanych orzechów
włoskich.
Przygotowanie :
W pół szklanki mleka namoczyć
żelatynę. Herbatniki pokruszyć,
dodać pozostałe składniki.
Gotować, aż masło się rozpuści.
Przełożyć do formy. Wystudzić.
Paulina Dobkowska
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