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Witamy wszystkich po dłuższej przerwie. Chociaż zbliża się koniec roku i pożegnaliśmy już maturzystów, to nadal
czeka nas nauka, dlatego powinniśmy wykorzystać ten moment jak najlepiej. Życzymy Wam, aby ten czas do wakacji upłynął jak
najszybciej, a dwumiesięczny odpoczynek był jak najlepszy.
Zespół redakcyjny „Ósemki”

Wywiad z Uczniem Roku
Krystianem Kruszyńskim
1. Jak się czujesz ze świadomością tego, że zostałeś uczniem roku?
Hmmm, raczej normalnie, aczkolwiek czuję, że to duże wyróżnienie i narzuca na mnie pewne
dodatkowe obowiązki.
2. Jakie jest Twoje największe osiągnięcie?
Dla jednych będą to osiągnięcia zawodowe, dla innych prywatne. Trudno mi ocenić, które z nich
miałoby dla mnie największą wartość.
3.Czy jesteś i zawsze byłeś zadowolony z wyboru VIII LO?
VIII LO wybrałem przypadkowo i okazał się jak na razie moim najlepszym przypadkiem
w życiu. Poznałem tu wielu wartościowych ludzi. Od samego początku spodobała mi się
atmosfera panująca w naszej szkole. Niestety, ale w przeciągu tych 3 lat zauważyłem ogromną
zmianę polegającą na rozluźnieniu uczniów. Młodszym rocznikom brakuje samodyscypliny
i powagi...
4. Jak dużo czasu poświęcasz na naukę?
Zależy od przedmiotu. Nad językami obcymi potraﬁę siedzieć godzinami, a wyniki nauki stają
się niewspółmierne do poświęcanego im czasu, natomiast matematykę, historię czy wos
potraﬁę bardzo szybko przyswoić.
5. Jaki jest Twój ulubiony przedmiot?
Są dwa, chodź w gimnazjum bym o ostatnim nawet nie pomyślał, historia i wos. Od
podstawówki traﬁałem na świetnych nauczycieli tych przedmiotów. W VIII LO śmiało mogę
stwierdzić, że traﬁła mi się kumulacja.
6. Jak Ci idą przygotowania do matury?
Opornie. Najgorszym wrogiem jest lenistwo, ale systematyczność pomaga z nim walczyć, a skutki są już widoczne.
7. Jakie są Twoje zainteresowania?
Mam ich wiele i sam się dziwię, że potraﬁę je pogodzić. Interesuję się historią wojskowości, polityką, wędkarstwem i pszczelarstwem. Od
prawie roku jestem żołnierzem 13 Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Właśnie podczas odpowiedzi
na te pytania przebywam na poligonie w Orzyszu na corocznych ćwiczeniach. Działam także w stowarzyszeniu Młodzież Wszechpolska,
a w wolnych chwilach jeżdżę na ryby lub przebywam w pasiece, którą prowadzę po pradziadku.
8. Czy posiadasz autorytet, który Cię ukształtował?
Tak, jest nim niewątpliwie Roman Dmowski. Poświęcił On praktycznie wszystko dla naszego narodu. Niestety, ale jako jeden z Ojców
Niepodległej nie otrzymał należytego miejsca w historii.
9. Kim chcesz być w przyszłości?
Sam jeszcze do końca nie wiem. Mam dwa, trzy pomysły na siebie. Wszystko zależy od tego, jak będą wyglądały moje przyszłe lata studiów.
Justyna Gudel, Lidia Słomińska
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Jak uczyć się szybciej?
Czytanie w kółko tego samego tekstu często bywa nużące i nie zawsze daje pożądane efekty, zapamiętujemy coś, ale nie na długo,
po sprawdzianie zapominamy i jak tydzień później ktoś zapyta się nas na przykład o angielskie słówko, które jeszcze niedawno umieliśmy na
szóstkę, nie możemy sobie go przypomnieć. Jak uczyć się tak, aby nie marnować czasu i naprawdę nauczyć się czegoś? Może warto podejść
do tego sposobem? Oto niektóre z nich:
Wypróbuj ﬁszki! To prosty i przyjemny sposób na naukę, najbardziej lubię przygotować sobie ﬁszki na przykład tydzień przed
testem i codziennie 4 lub 5 razy, w zależności od ilości słówek, przypomnę je sobie. Dzięki systematycznemu powtarzaniu, które trwa nie
dłużej niż 10 minut, wiedza sama wchodzi do głowy i zostaje na dłużej.Ten sposób może szczególnie przydać się przy okazji nauki słówek z
języka obcego czy stolic państw.
Jeśli metoda ﬁszek wydaje się nieodpowiednia do Twoich zapotrzebowań, spróbuj wczuć się w role nauczyciela i wytłumacz
zagadnienie, którego właśnie się uczysz, osobie, która nie ma o tym żadnego pojęcia. Tłumacząc, poukładasz sobie wszystko w głowie
i zauważysz nad czym jeszcze powinieneś popracować.
Mam nadzieje, że wypróbujesz chociaż jedną taktykę i może właśnie dla Ciebie któraś z nich okaże się zbawienną. Karolina Kozłowska

My Chemical Romance jest to amerykański zespół,
w którego skład wchodzą Gerard Way (wokalista), Mikey Way
(gitara basowa), Ray Toro (gitarzysta główny), Frank Lero (gitara
rytmiczna) oraz James Dewees (instrumenty klawiszowe).
Pozostali członkowie zmieniali się z biegiem lat. Sam zespół
powstał w 2001 roku i działał aż do 2013, został rozwiązany ze
względu na rodziny, które założyli członkowie i wypalenie
muzyczne. Ich muzyka określana jest jako rock alternatywny,
jednakże fani mówią o nim jako o emo rocku.
Kariera zespołu rozwijała się dość długo, od garażowej kapeli do zespołu muzycznego liczącego miliony fanów na całym świecie. Zespół
wydał wiele albumów, ale wyróżnić z nich możemy takie perełki jak Three Cheers for Sweet Revenge, I Brought You My Bullets, You Brought Me Your
Love, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys czy też najpopularniejszy The Black Parade. Muzyka jaką tworzą ma różną tematykę,
poczynając od nastoletniej miłości, kończąc na tematyce śmierci. 23 października 2006 roku ukazał się ósmy utwór z albumu The Black Parade
- Cancer. Opowiada on o historii choroby ukochanego członka rodziny, utwór ma w sobie tyle emocji, że
doprowadza dosłownie każdego do łez.
And bury me in all my favourite colours.
My sisters and my brothers still.
I will not kiss you.
Cause the hardest part of this
is leaving you.
W ramach solidarności z zespołem duet Twenty One Pilots nagrał cover do tej właśnie piosenki.
Poruszony emocjami wokalista Tyler Joseph zgolił włosy, aby pokazać wszystkim chorym na raka, że
nie są sami (więcej o zespole w gazetce z września 2018).
My Chemical Romance odwiedziło Polskę 17 czerwca 2011 roku na Orange Warsaw Festival. Kawałki, po których można
rozpoznać ten zespół, to Na Na Na, Teenagers, Im Not Okay oraz Helena, która powstała spowodowana tęsknotą po śmierci babci Gerarda. Po
zakończeniu kariery zespołu każdy poszedł w swoją stronę. Wokalista i główny założyciel kapeli - Gerard Way jeszcze przez pewien czas
zajmował się muzyką. 29 września 2014 roku światło dzienne ujrzał jego debiutancki album Hesitant Alien. Parę lat po tym Gerard zajął się
rysowaniem komiksów. Z czasem doczekał się trzyosobowej rodziny. Ślub ze swoją żoną wziął podczas ostatniego koncertu z trasy Projekt
Revolution 3 września 2007 roku w Kolorado.
Fani zespołu mają nadzieję, że jeszcze kiedyś usłyszą cały skład razem i iskra muzyki zabłyśnie w ich sercach na nowo.
Wioleta Jakoniuk
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Nostalgia jest tęsknotą za czymś przeszłym, jest czymś, co utrwaliło się w naszej pamięci na stałe. Nostalgiczne wspomnienia
mogły się odbić w naszych snach, marzeniach lub w wydarzeniach, które nam zapadły w myślach. Nostalgia nie jest samym zapiskiem
przeszłości, jest czymś bardziej twórczym i złożonym. Gdy przypominamy sobie jakiś obraz w świadomości, on wraca i chcemy go
przekazać dalej. Jeśli się nam to uda i coś z tego wyniknie, dalej się przetworzy, wtedy jest to twórcze. Trzeba trochę pomyśleć nad tą
sentencją, żeby ją zrozumieć. Nostalgia jest twórczym nasieniem, bez niej nic by nie powstało, żadna sztuka. Wszyscy myślimy o tym, za
czym tęsknimy lub sami przeżyliśmy, czyli o obrazach, które zostały utrwalone. Od tego zaczynamy, z tego się składamy i korzystamy z tego,
co jest z nami, co jest straszne i mroczne, znajduje się gdzieś głęboko w nas.
Powroty rodzą różne złudzenia, wśród nich jest to, że przeszłość może gdzieś trwać, cudem zachowana na jakiejś
zapomnianej wysepce rzeki czasu.
Mateusz Pyłko
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Pieśń pozostaje ta sama
50 lat legendy Led Zeppelin
Minęło dokładnie pięćdziesiąt lat, odkąd rozpad blues-rockowej formacji The Yardbirds
doprowadził do powstania pionierskiej grupy pod przewodnictwem gitarzysty Jimmy'ego Page'a.
Rok 1968, przełomowy pod względem ilości kultowych, nowo utworzonych zespołów
(w tym Deep Purple, Rush, Yes czy Black Sabbath), rozpoczął długi lot wskrzeszonego The Yardbirds,
później przemianowanego na dobrze nam znane Led Zeppelin. Kiedy dwudziestoczteroletni
wówczas Page, zobowiązany do zorganizowania trasy koncertowej po Skandynawii, zaczął
formować skład, w krótkim czasie zapraszając na pokład Sterowca wokalistę Roberta Planta,
perkusistę Johna Bonzo Bohnama oraz basistę i organistę Johna Paula Jonesa, świat mógł doglądać
narodzin wiecznej legendy.
Według zamysłu Jimmy'ego Page'a główną podstawą muzyczno-estetyczną nowego
zespołu miał być blues-rock nawiązujący do tradycji folkowych. Kierunek obrany przez
gitarzystę zakładał ciężkie głośne granie z domieszką klasycznego jasnego brzmienia, będącego połączeniem wielu odmian i form gatunku.
Próby rozpoczęto po niespełna miesiącu. Pierwsza odbyła się 19 sierpnia 1968 roku w niewielkim londyńskim budynku przy Gerard And Isle
Street natychmiast pokazując, jaką potęgą dysponują idealni nieznajomi. We wrześniu Zeppelini, wtedy znani jeszcze jako The New Yardbirds,
wyruszyli w obiecaną trasę, tym samym wypełniając postanowienia kontraktu. W repertuarze znalazły się utwory pierwotnie wykonywane przez
oryginalne The Yardbirds. Następnym wielkim krokiem były przygotowania nagrań materiału do startowego albumu. W październiku Page na
własny koszt wynajął studio nagraniowe Olympic w miejscowości Barnes. Biorąc pełną odpowiedzialność za realizację płyty, doskonale
sprawdził się w roli producenta, co nieraz potwierdziło się przy okazji wydań kolejnych krążków. Największą uwagę poświęcono perkusji i to
właśnie wokół tego instrumentu postanowiono tworzyć kompozycje. O sile brzmienia bębnów decydowało rozmieszczenie mikrofonów Page, wbrew przyjętym normom, starał się wydłużać dystans między źródłem dźwięku a rejestratorem. Dało to niezwykły efekt orkiestrowego
soundu, a także naturalnego pogłosu.
Album otwierało krótkie, lecz chwytliwe Good Times Bad Times, oparte na podstawowym rifﬁe i dość skomplikowanej rytmice,
zwieńczone ostrym solo z Telecastera gitarzysty; potem nastrój zmieniał się pod wpływem dźwięków Babe I'm Gonna Leave You. Tradycyjny
folkowy utwór wykonywany przez Joan Baez poddano obróbce bazowanej na kontraście. Siła głosu Planta przeplatała się z akustyczną gitarą
graną w stylu hiszpańskim oraz elektrycznym riffem w refrenie. You Shook Me, hitowa kompozycja Willie Dixona, idealnie wpisywało się
w stylistykę bluesa, na której opierał się Led Zeppelin. Wyczuwalny nastrój tworzyły rozwibrowane klawisze Jonesa, jęki harmonijki Planta i jego
dialog z Page'em, oparty na zawodzącym krzyku, a przede wszystkim solówka lidera oplatająca bębny Bohnama. Następny kawałek Dazed And
Confused z repertuaru Jacka Holmesa, Page gruntownie przerobił już za czasów The Yardbirds. Wyostrzony aranż zawierał rozbudowany odcinek
środkowy w postaci gitarowego solo granego smyczkiem (Jimmy'ego uważa się za jednego z nielicznych protoplastów tak zwanego violin bow
z wykorzystaniem tego instrumentu). Charakterystyczna okazała się również hipnotyczna partia basu idąca w parze z perkusyjnym łomotem
Bonza oraz wokalem Roberta Planta. Początkowe, niemal religijne dźwięki organów Jonesa w Your Time Is Gonna Come prowadziły do partii
wokalnej Planta w akompaniamencie akustycznego, dziesięciostrunowego Fendera Page'a, a chóralny śpiew wszystkich muzyków wzmacniał
ogólny psychodeliczny efekt. Dwuminutowe Black Mountain Side wywodziło się z tradycyjnej irlandzkiej muzyki ludowej zanurzonej w stylistyce
Wschodu, niedługie Communication Breakdown zbudowano wokół dynamicznego, prostego riffu, a w ciężkim, wolnym I Can't Quit You Baby
(ponownie utwór Willy Dixona) grupa powracała do stylistyki bluesa. Kończące How Many More Times było najdłuższym numerem debiutu.
Towarzyszyła mu nieopisana atmosfera grozy - w jednym kanale słychać było gitarę, w drugim rozbrzmiewało jej echo. Uwagę zwracało
powtórne użycie smyczka. Całe przedsięwzięcie trwało trzydzieści sześć godzin, zaś koszt produkcji, łącznie z projektem okładki, wyniósł
1728 funtów. Do dziś jest to jedna z najtańszych, a zarazem najbardziej opłacalnych sesji w historii rocka, ale przede wszystkim jeden
z największych tego typu początków.
Front albumu, za którego pomysłodawcę uznaje się Jimmy'ego, przedstawiał
katastrofę niemieckiego sterowca LZ 129 Hindenburg w momencie lądowania
w New Jersey. Lekko wyretuszowaną fotograﬁę płonącego statku utrzymano w czarnobiałych barwach, które w zestawieniu z tematyką zdjęcia nadawały mu potężny artystyczny
wydźwięk. Brytyjskie tłoczenie płyty okraszono turkusowym logiem grupy, wkrótce
jednak kolor zmieniono na pomarańczowy. Okładka stanowiła odniesienie do
popularnego angielskiego powiedzenia lead balloon, czyli ciężki jak ołowiany balon.
Przytaczano je w kontekście grupy, która rzekomo miała zaliczyć glebę niczym ołowiany
sterowiec. Podobny żart padł z ust Keitha Moona, perkusisty The Who, podekscytowanego
zakończoną sesją nagraniową z udziałem gitarzysty Jeffa Becka (ex-Yardbirds), Page'a
i Jonesa. Jak na ironię stało się odwrotnie. Wówczas lead balloon przekształcono w słynną nazwę największego hardrockowego bandu
wszechczasów - Led Zeppelin. Premiera Led Zeppelin I w USA odbyła się 12 stycznia 1969 roku, a Wielkiej Brytanii 31 marca. Mieszane recenzje
krytyków, skrajnie odmienne od reakcji brytyjskiej i amerykańskiej społeczności, poskutkowały decyzją o odcięciu się od prasy i telewizji. Peter
Grant, manager zespołu, nazywany piątym Zeppem oraz Jimmy Page sprzeciwiali się wydawaniu singli, traktując dotychczasowy dorobek grupy
jako całość (pod naciskiem wytwórni wydano ich tylko dwadzieścia pięć). O późniejszym sukcesie Led Zeppelin miały zdecydować koncerty. Ich
ilość i długość (występy potraﬁły trwać nawet kilka godzin) wpisały się w stałą formułę formacji będąc jej wizytówką.
Ciąg dalszy nastąpi...
Kamil Sawicki
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Zwyczajny chłopak prowadzący spokojne życie, posiadający kochającą dziewczynę z dnia na dzień
zmuszony jest do zmienienia miejsca zamieszkania z miasta nad brzegiem Wisły na obóz Auschwitz
Birkenau. Musi stawić tam czoła brutalnej codzienności spowodowanej przez Niemców. Na swojej drodze
spotyka i zaprzyjaźnia się z niemieckim ornitologiem – Hansem Grote'em, prowadzącym w obozie
badania nad ptakami.
Życie ptaków w Auschwitz jest to książka Arno Surminskiego. Utwór napisany został przystępnym
językiem, a więc bardzo łatwo się go czyta, wręcz pochłania się kartkę za kartką. Dzieło Surminski'ego jest
swego rodzaju apelem przeciwko zapomnieniu, gdyż jedynie pamięć o barbarzyństwie czyni zagrożenie
widocznym. Książka przypadła mi do gustu, ponieważ możemy poznać relację młodego Polaka
z niemieckim ornitologiem. Konwersacja tej dwójki ludzi nie jest w żadnym stopniu toksyczna,
rozmawiają ze sobą jak znajomi pracujący w jednym miejscu – ukazuje nam to w pewnym stopniu, iż nie
każdy Niemiec podczas II wojny światowej musiał być zły do szpiku kości. Najbardziej z rozmów
bohaterów zapamiętałem wypowiedzi Hans'a Grote na temat dokonywanych zbrodni. Twierdził on, że
Służba to służba, a wódka to wódka, czyli uznawał, że jakkolwiek rozkaz by nie brzmiał – słusznym, a wręcz
naturalnym jest go wykonać. Takich zdań było jeszcze wiele, pozwala nam się to jednak zastanowić nad
postacią niemieckich żołnierzy – czy rozkaz usprawiedliwia nawet największe zbrodnie?
O obozie koncentracyjnym Auschwitz wiemy dziś prawie wszystko. Polscy czytelnicy poznali jego
ponurą rzeczywistość z wielu relacji, także z opisów literackich. Surmiński jednak o obozowym życiu
opowiada w sposób niezwykły. Absolutnie niczego nie wybiela i niczego nie tłumaczy. Moim zdaniem, jest
to świetna pozycja, którą z ręką na sercu mogę każdemu polecić.
Michał Godlewski

1. Informatyk przychodzi do sklepu i zwraca się do 4. Jaki jest ulubiony owoc żołnierza?
- Granat.
sprzedawcy:

- Poproszę środki do czyszczenia portów wejścia/wyjścia.
- Że co?
- Ups... pastę do zębów i papier toaletowy.

5. Jakie są ulubione ryby matematyka?
2. Jak nazywa się - Sumy.
Katarzyna Radziszewska
kot, który leci?
-Kotlecik.
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League of Legends, czyli gra, która nie ma końca?

League of Legends jest to sieciowa gra komputerowa z gatunku MOBA (Multiplayer
Online Battle Arena) wyprodukowana przez ﬁrmę Riot Games. Dwie drużyny po 5 lub 3
graczy stają do walki między sobą na wybranej mapie. Celem gry jest zniszczenie
najważniejszego punktu w bazie przeciwnika - Nexusa. Osiągnięcie tego celu wcale nie jest
takie proste, jakby mogło się wydawać. Gra łączy w sobie elementy sprawnościowe
i taktyczne, a dróg do osiągnięcia wygranej jest wiele. Data premiery miała miejsce
27 października 2009 roku. Od tego czasu minęło prawie 10 lat, a graczy ciągle przybywa!
Dlaczego LOL cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem i w ogóle się nie nudzi?
- Gra ma do zaoferowania ponad 140
bohaterów, którzy mają swoje unikalne
umiejętności i style gry.
- Pracownicy Riot Games wydają co
2 tygodnie aktualizację, w której różni bohaterowie są zarówno wzmacniani, jak i osłabiani.
W pewnym stopniu zmusza to graczy to odkrywania nowych postaci.
- W LOL-u działa system dywizji, to znaczy są to ligi, w których zdobywamy punkty i rangi
- gramy z coraz to silniejszymi przeciwnikami.
- Gra oparta jest na współpracy w drużynie. W pojedynkę nie wygramy.
- Mistrzostwa Świata przyciągają uwagę tysięcy ludzi. W dodatku pula nagród nie jest mała.
W zeszłym roku w ﬁnale Invictus Gaming zwyciężyła 3: 0 drużynę Fanatic. Finał obejrzało
205 mln osób!
Mateusz Onichimiuk

Lato, czyli zbliżają się wakacje!
Sprawdź, gdzie powinieneś je spędzić.
1. Jak bardzo na nie czekasz ?
 Średnio :P
 Nie mogę się doczekać ! :D
 Obojętnie :)
2. Planujesz już coś?
 Nie mam czasu o tym myśleć :P
 Pewnie! :D
 Nie planuję :)
3. Jeśli zostajesz w domu to?
 Netﬂix :)
 Komputer :P
 Nie zostaję, lecę w plener :D
4. Jesteś towarzyski?
 Oczywiście :D
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Zależy od dnia :P
Niezbyt :)

Najwięcej odpowiedzi:
:D - Powinieneś spędzić je w gronie swoich znajomych.
:) - Powinieneś odpocząć, a później pomyśleć o rozrywce !
:P. - W zależności od humoru. Powinieneś wybrać się tam, gdzie najlepiej będziesz się
czuć.
Natalia Wojszko

Dostajemy je z okazji rocznicy, urodzin, ukończenia szkoły, rozpoczęcia dobrej pracy czy też z najbardziej
charakterystycznej okazji, czyli zaręczyn. Każdy powód jest dobry, aby kupić sobie lub komuś diament. Te wiecznie piękne
i niezwykle cenne kamienie już od tylu wieków są podziwiane, ale które z nich są najcenniejsze?
Oto moja subiektywna lista 5 najpiękniejszych kamieni świata:
Pink star: imponujący różowy diament o owalnym szliﬁe, osadzony w minimalistycznym
pierścionku. Jego oszlifowanie trwało aż dwa lata i w efekcie ma unikatową masę
59,6 karata (11.92g). Po raz pierwszy traﬁł do sprzedaży w 2007 roku. Niestety,
nie znalazłam informacji, kto i za ile go kupił. Gdy kolejny raz traﬁł na licytację,
osiągnął cenę 56, 8 mln franków. Obecnie nie jest w sprzedaży, więc jedyne, co nam
z o s t a ł o, t o c z e k a n i e, a ż n ow y w ł a ś c i c i e l z nu d z i s i ę n i m
i kamień znów traﬁ pod młotek, a w konsekwencji może nawet w twoje ręce.
Cullinan - w 1905 roku kierownik kopalni Premier w RPA robiąc codzienny obchód zobaczył ,jak w suﬁcie błyszczy się
kamień. Szybko okazało się, że jest to największy diament na świecie. Przed oszlifowaniem jego wymiary wynosiły 10x6x5 cm, został
podzielony na 9 dużych kawałków i około 96 mniejszych. Największy z nich Cullinan ma 530,2 karata oraz kształt gruszki i obecnie
znajduje się w jednym z brytyjskich insygniów władzy - w berle.
Diament Hope - nazwa tego diamentu jest dość nieintuicyjna, ponieważ nie pochodzi ona od tego, że ktoś zobaczył
w nim nadzieję, ale od nazwiska jednego z właścicieli. Kamień tan cieszy się jednak złą sławą, ponieważ wielu z jego poprzednich
właścicieli po nabyciu tego skarbu nie kończyło szczęśliwie. Jego ostatnim nabywcą został Harry Winston, który postanowił
przekazać go Waszyngtońskiej Smithsonian Institution tak, aby miliony mogły podziwiać jego piękno. Zabawny fakt: Harry
postanowił go po prostu wysłać pocztą i tak bezcenny kamień został przekazany do muzeum.
Czarny Orłow - jest to czarny diament niejasnego pochodzenia. Legendy głoszą, że pochodzi on z Indii, zaś naukowcy spekulują, że
prawdopodobnie jednak była to Republika Środkowoafrykańska. Obecny wygląd kamień zawdzięcza marce Cartier, która umieściła
go w borszce-wisiorku, podkreślono go przez 108 mniejszych przezroczystych brylantów. Od zaprezentowania tego naszyjnika
rozpoczęła się też moda na czarne diamenty. Są one szczególnie wyjątkowe, ponieważ właściwościami wyróżniają się na tle swoich
braci, są o wiele twardsze i nie maja też płaszczyzn cięcia, dlatego szlifowanie ich jest szczególnie trudne oraz pracochłonne, nie wspominając
już o rzadkości ich występowania.
Koh-i-Noor - plotki głoszą, że jest to najstarszy diament świata, po wielu perturbacjach ostatecznie znalazł się w brytyjskiej koronie
i może być podziwiany przez każdego w muzeum Tower. Nie trzeba tu już nic dodawać, ten kamień jest po prostu piękny.
Karolina Kozłowska

Ach wiosna...
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Wiaterek ciepły wieje,
Chyba egzamin obleję.
Dobrze, że to tylko sen, mara.
Dla mnie najważniejsza jest wiara! (w siebie).
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Nie chcę siedzieć w budzie,
Ciężko się skupić! O ludzie!
Wiosna uderza do głowy,
A ja jeszcze niegotowy.
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Słońce świeci...
Cieszą się dzieci.
Tu kwiatuszek, tam kwiatuszek
I uplotę dziś wianuszek.

Wiosna

N I

Wiosna w parku zawitała
I bociany przywitała.
Tu krokusy, tam sasanki,
Poszły w kąt już sanki.
Kurtki, czapki i kozaki,
Pozamieniam na leżaki.
Wolę w słońcu się kąpać,
A nie, po śniegu stąpać!
Zimo! Daleko uciekaj!
A Ty wiosno przychodź! Nie zwlekaj!
Paulina Dobkowska

Harcerstwo - co to tak właściwie jest?
W świecie pełnym niepewności i niepokoju nasz Ruch błyszczy jak złoty łańcuch na ciemnym tle...
- te słowa wypowiedziała Lady Olave Baden-Powell, żona założyciela skautingu. Często
słyszę pytania, czym jest dla mnie harcerstwo, dlaczego właśnie na nie stawiam
w życiu, co my tam właściwie robimy? Postawiłam sobie za cel, aby w tym artykule
przełamać kilka znanych powszechnie stereotypów. Cytując klasyki: harcerstwo to
przeprowadzanie starszych pań przez ulicę, harcerze biegają po lesie i jedzą szyszki, harcerze sprzedają
ciasteczka - mówię trzy razy nie! Swoją przygodę w harcerstwie zaczęłam już jako mała
dziewczynka- wtedy atrakcją było dla mnie jedzenie nutelli palcami, nauka piosenek
z pokazywaniem, wyjazdy z rówieśnikami i słuchanie bajek na dobranoc opowiadanych
przez druhny. Wraz z wiekiem zmieniały się formy zbiórek oraz moje priorytety.
Stopniowo zaczynaliśmy działać na rzecz społeczności i pomagać innym, świetnie się przy
tym bawiąc.
Odpuściliśmy sobie przeprowadzanie starszych ludzi przez ulicę - przecież na
większości przejść dla pieszych jest sygnalizacja świetlna, zajęliśmy się natomiast
wsparciem dzieci z domów dziecka, pomocą w schroniskach dla zwierząt oraz dbaniem o
przyrodę. Co nam to dało?
Przede wszystkim stworzyło z nas grupę zgranych przyjaciół, rozwinęło naszą
wrażliwość na świat oraz nauczyło, co jest w życiu naprawdę ważne. Kolejnym etapem jest
miejsce, w którym obecnie się znajduję. To właśnie teraz mam szansę zrewanżować się za
wszystko, co ja dostałam będąc w harcerstwie. Teraz to moją rolą jest wychowywanie młodszych pokoleń harcerzy i wkładanie całego serca
w to, by przekazać im wartości, które kiedyś przekazano mi.
Odpowiadając na pytanie, czym jest dla mnie harcerstwo, bez wahania mówię, że częścią układanki sprawiającą, że moje życie
nabiera kolorów i głębszego sensu. Ostatnią rzeczą, którą chcę przekazać, jest zdanie, że na harcerstwo nigdy nie jest za późno. Jeśli tak jak ja
chcesz poznać przyjaciół na całe życie, przeżyć niezapomniane przygody, zobaczyć kawałek świata, nie zastanawiaj się! Dołącz do nas i
przekonaj się, jak bardzo jedna niepozorna organizacja może zmienić Twoje życie.
Magdalena Łuszyńska
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Sałatka z czerwoną fasolą
i kukurydzą

Przygotowanie:
1) Do jajek wsyp cukier i ubijaj na parze do czasu ogrzania.
2) Dodaj przez sito mąkę i proszek do pieczenia.
3) Stopniowo dołącz olej i sok z cytryny.
4) Piecz w temperaturze 175 stopni przez około godzinę.

Sałatka na krakersach
Składniki :
- 36 krakersów,
- 1 puszka tuńczyka,
- sos 1000 wysp,
- 1/2 szalotki,
- 4 jajka,
- 15 dkg sera żółtego,
- majonez,
- pieprz,
- szczypiorek.

Przygotowanie:
Składniki:
- majonez (3 łyżki),
- szynka konserwowa (200 g),
- ser żółty (150 g),
- por (100 g),
- fasola czerwona (1 puszka),
- kukurydza (1 puszka),
- posiekana natka pietruszki (ok. 3 łyżki),
- sól, pieprz.

Przygotowanie:
1) Szynkę, ser i pora pokrój w cienkie paseczki.
2) Fasolę i kukurydzę odsącz z zalewy.
3)Połącz wszystkie składniki z majonezem. Dopraw solą
i pieprzem.

1) Ser zetrzyj na tarce o drobnych oczkach, dodaj 2 łyżki majonezu,
dopraw pieprzem i wymieszaj.
2) Tuńczyka odsącz, dodaj pokrojoną szalotkę i 3 łyżki sosu 1000
wysp.
3) Jajka ugotuj na twardo, obierz, przekrój na pół, oddziel białka od
żółtek. Białka zetrzyj na tarce, dopraw pieprzem, dodaj
2 łyżki majonezu, wymieszaj.
4) Na talerzu rozłóż 12 krakersów, rozsmaruj na nich pastę serową,
ułóż warstwę krakersów, pastę z tuńczyka, ponownie krakersy i pastę
z białek.
5) Na to zetrzyj żółtka jajek i całość posyp posiekanym szczypiorkiem. Odstaw do lodówki na kilka godzin.
Paulina Dobkowska

Szybka i prosta babka cytrynowa
Składniki :
- 6 jaj,
- szklanka cukru,
- szklanka mąki,
- 1-2 łyżki oleju,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
- 5-8 łyżek soku z cytryny.
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