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Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym! Ruszamy z kolejnym wydaniem Ósemki i na samym początku pragniemy
Wam przypomnieć o jednej z najważniejszych uroczystości szkolnych. Mianowicie o ślubowaniu, wyjątkowo, dwóch klas
pierwszych, któremu zawsze towarzyszą wielkie emocje. Przypominamy również o Dniu Nauczyciela, w którym
DZIĘKUJEMY pedagogom za trud, jaki wkładają w naszą edukację oraz wychowanie. Chcielibyśmy również Was
poinformować o przyjeździe Litwinów z polskiej szkoły do naszej, którzy wraz z klasą 2a wyjechali na wycieczkę integracyjną
po Polsce. Był to pierwszy etap rozbudowanego projektu. Jednak o tym spotkaniu dowiecie się więcej w następnym wydaniu
gazetki.
Zespół redakcyjny ,,Ósemki”

Wywiad z Panią Profesor
Izabellą Poniatowicz i Aliną Kozubską
1. Na czym polega praca w bibliotece?
Pierwsze, co przychodzi nam na myśl, kiedy myślimy o zadaniach
bibliotekarza, to oczywiście wypożyczanie książek. Warto jednak wspomnieć,
że oprócz udostępniania zbiorów, zajmujemy się też ich gromadzeniem
i opracowywaniem, propagujemy czytelnictwo, tworzymy wystawki
tematyczne, organizujemy konkursy oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

2. Jaki jest współcześnie stan czytelnictwa?
Statystyczny Polak sięga po książkę bardzo rzadko, a młody, niestety, robi to
jeszcze rzadziej.

3. Co możemy zrobić, aby zapobiec nadchodzącej katastroﬁe
czytelniczej?
W Internecie znajdziemy streszczenia i wszelkie tego typu udogodnienia,
dlatego wielu ludziom wydaje się, że książki tradycyjne przestają mieć rację
bytu. Nie przekonują już akcje, które są przeprowadzane przez szkoły,
organizacje, biblioteki na terenie kraju. Wydaje nam się, że mówienie o tym
problemie, uświadamianie, że czytanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu oraz poszerza horyzonty myślowe, również się, niestety, nie
sprawdza. Są jednak ludzie, również ci młodzi, dla których lektura staje się prawdziwą pasją i tych nie trzeba zachęcać do tej wspaniałej przygody,
którą jest poznawanie światów wykreowanych przez pisarzy.

4. Co zatem robić, aby tych ludzi było jak najwięcej?
Zawsze warto próbować stosować na przykład nowe technologie! Wydawnictwa rozpowszechniają książki w nowatorskiej formie
e-booków oraz audiobooków - można je czytać/słuchać w zasadzie wszędzie - wystarczy smartphone, podstawowy atrybut obecnego
nastolatka. Co prawda to nie jest tradycyjny papier, ale jeśli i tak młodzież spędza wiele czasu przy komputerze czy z komórką w dłoni, to przy
okazji może zrobić coś pożytecznego i przeczytać kilka stron. Z pewnością istotna jest również odpowiednia reklama, która w aktualnych
czasach nie ma racji bytu bez udziału portali społecznościowych. Jeżeli wypowiadając się ciekawie zachęcimy ludzi do przeczytania chociażby
jednej książki, to jest to warte wysiłku. Myślę, że poprzez zorganizowanie konkursu na przykład o znanym pisarzu, również możemy liczyć na
to, że część osób sięgnie po daną książkę.

5. Jakie lektury są popularne wśród młodych czytelników?
Gdybyśmy musieli powiedzieć, jakie książki chcą czytać młodzi, trudno byłoby to jednoznacznie określić. Z pewnością muszą mieć ciekawą
historię, z równie ciekawymi bohaterami, powinny operować współczesnym językiem oraz naturalnie nie mogą być zbyt długie. Chociaż
pojawiają się wyjątki, takie jak cykl książek o Harrym Potterze, który pomimo kilku tomów liczących po kilkaset stron, zdobył serca nastolatków.

6. Dlaczego czytanie jest takie ważne?
Powiększanie się świadomości czytelniczej jest niezmiernie istotne, należy to robić w każdy możliwy sposób, a na pewno zaprocentuje
w przyszłości, da nam szerszą perspektywę, rozwinie kreatywność oraz określi wiedzę.

7. Jakie lektury są Paniom bliskie?
Pani Izabella Poniatowicz: Bardzo cenię literaturę rosyjską. Według mnie wybija się ponad wszystkie, jej niezwykły klimat i duch są
niepowtarzalne. Wiele jeszcze przede mną, ale do tej pory mam za sobą: Bułhakowa, Czechowa, Dostojewskiego, Gogola, Nabokova,
Okudżawę, Rybakowa, Tołstoja i wielu innych. Najbardziej cenię Dostojewskiego, uwielbiam go i podziwiam. Podoba mi się Zbrodnia i kara
oraz Idiota. Lubię również Annę Kareninę Tołstoja oraz Rozpacz Nabokova oraz oczywiście Mistrza i Małgorzatę.
Pani Alina Kozubska: Na pierwszym miejscu wśród moich lektur jest science ﬁction. Najbardziej lubię space operę i fantasy. Cenię niezwykle
cykl Davida Webera o Honor Harrington (ma już ponad 40 tomów i mam je wszystkie) oraz cykl Terrego Pratchetta Świat Dysku za wspaniały
humor i opisy ludzkich charakterów.

8. W jaki sposób spędzają Panie swój wolny czas?
Pani Izabella Poniatowicz: Lubię podróżować, czytać książki, oglądać ﬁlmy, ale też spacerować z psem. Uwielbiam czas spędzony na Mazurach,
nad jeziorem. W wolnych chwilach chodzę na basen. Staram się jak najwięcej uwagi poświęcać swojej rodzinie i znajomym.
Pani Alina Kozubska: W każdej wolnej chwili czytam książki. Bardzo lubię wspólne wyjazdy z rodziną na działkę oraz jazdę rowerem, wspaniale,
że jest tyle ścieżek rowerowych. Lubię też spacery z psem.
Justyna Gudel, Lidia Słomińska
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Edith Piaf
legenda muzyki
Urodziła się 19 grudnia 1915 roku w Paryżu, na jednym z jego osiedli Quartier de Belleville.
Miejsce to było dość specyﬁczne, ponieważ mieszkało tam wielu imigrantów. Jej pełne imię to Édith
Giovanna Gassion, otrzymała je po swojej siostrze. Najmłodsze lata spędzała jeżdżąc po świecie, gdyż jej
ojciec był z zawodu cyrkowcem. Nie bez powodu otrzymała ona aż cztery obywatelstwa!: francuskie,
kabylskie, marokańskie i włoskie. Edith już od najmłodszych lat przejawiała ogromne zainteresowanie
muzyką. Talent odziedziczyła prawdopodobnie po mamie Annetti Maillard, która skrywała się pod
pseudonimem artystycznym Line Marsa. Edith nie miała łatwego dzieciństwa, gdyż została porzucona
przez własną matkę. Zajmowała się nią babcia, ojciec wyjechał. Z czasem jednak Edith zaczęły
wychowywać ulica Paryża. Kobieta z roku na rok rozwijała swój talent coraz bardziej, aż w końcu w wieku
15 lat wystąpiła w kabarecie Le Gerny's pod pseudonimem la Môme Piaf, co oznacza mały wróbelek. Sztuka ta
wystawiana była w nie byle jakim miejscu, ponieważ przy Champs-Élysées. Dzięki ogromnej charyzmie,
podczas występu dostrzegł ją pośród innych uczestników łowca talentów i zaproponował nagranie dla
wytwórni Polydor. Radość niestety nie potrwała za długo, gdyż wybuchła
wojna. Edith brała czynny udział we francuskim ruchu oporu. Nie zaszkodziło to jej karierze i śpiewała dalej,
mimo że w niewielkich klubach. Nadal rozwijała swój talent. To właśnie w tych czasach powstała piękna
piosenka Non, rien de rien, co w tłumaczeniu na polski oznacza Nie, niczego nie żałuję. Edith zmarła w wieku 48 lat
na raka wątrobowokomórkowego. Odeszła 10 października 1963 roku w Grasse. Na jej pogrzebie pojawiło się
około 40 tysięcy ludzi. Piosenkarka spoczywa na cmentarzu Père Lachaise. Ta cudowna artystka zapisała się na
kartach historii, jest bowiem legendą francuskiej i światowej muzyki.
Wioleta Jakoniuk

TOP 5 - poradnik maturzysty przed egzaminem
1) Zjedz tabliczkę czekolady przed egzaminem (jest świetnym źródłem magnezu, chociaż nie wiadomo, czy w aż tak dużych ilościach może
pomóc). Jedni uważają to za legendę miejską, drudzy za wymysł placebo. Dodam, że na niektórych to naprawdę działa. Spróbuj to zrobić przed
jakimś testem w szkole, a sam się przekonasz! :D
2) Daj na luz! Pomyśl o czymś przyjemnym i podejdź do matury w taki sposób, że to nie pierwszy i nie ostatni twój egzamin (oczywiście nie
w sposób lekceważący ;)
3) Wycisz się - bardzo ważne jest to, aby mieć wewnętrzny spokój. Przyjdź na egzamin przed czasem, by móc na spokojnie się przygotować
(dzięki temu nie będzie paniki, że mógłbyś się spóźnić).
4) Wyśpij się - sen jest bardzo ważny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zatem wyśpijmy się! Jesteśmy wtedy wypoczęci i nasz mózg
chce z nami pracować.
5) Zjedz obﬁte śniadanie - to bardzo istotny czynnik, którego nie można pominąć. Śniadanie rozpoczyna nam dzień oraz dostarcza energii. Bez
niego możemy być zmęczeni i myślami daleko stąd… Nawet jak nie jesteśmy w stanie zjeść posiłku, ponieważ stresujemy się zbyt mocno, to
musimy skonsumować chociaż troszkę czegoś pożywnego i popić to łykiem ciepłej herbaty. Nasz żołądek od razu zacznie pracować (nawet
sam Henryk Sienkiewicz potwierdza, że bez śniadania człowiek mało myśli - Kiedy w brzuchu pusto, w głowie groch z kapustą). Paulina Dobkowska

Pamiętasz, była jesień...

Dlaczego jesienią liście zmieniają barwę?
Zielony barwnik liści powstaje w wyniku działania promieni słonecznych. Gdy zbliża się zima i słońce świeci krócej, powstaje go dużo mniej,
wówczas główną rolę w tworzeniu barwy liścia zaczynają odgrywać inne barwniki, na przykład żółte lub pomarańczowe.

Dlaczego drzewa zrzucają liście?
Drzewa zrzucają liście, aby nie tracić przez nie wody w czasie zimy. Sygnałem do ich zrzucenia jest dla drzew długość dnia. Gdy jesienią stają się
krótsze, między liściem a gałązką drzewa tworzy się przegroda, która sprawia, że do liścia przestaje dopływać woda. Liść usycha i przy
podmuchu wiatru odpada od gałęzi.

Dlaczego ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów?
Główną przyczyną ptasich odlotów jest brak możliwości zdobycia pokarmu. Owady czy pająki, którymi żywi się wiele ptaków, na czas zimy
ukrywają się w swoich kryjówkach. Brakuje także nasion i owoców. Dlatego tak ważne jest dokarmianie tych ptaków, które zostają w Polsce.

Skąd ptaki wiedzą, że czas już odlatywać do ciepłych krajów?
Na decyzje o terminie odlotu ptaków wpływa brak możliwości zdobywania pokarmu i niska temperatura powietrza. Jednak największą rolę
odgrywa najprawdopodobniej długość dnia. Im bliżej zimy, tym dni staja się krótsze. Zmiany te ptaki odczytują podobnie jak my
kalendarz. Czekajmy więc na wiosnę, a kiedy zaczną się pojawiać zielone listki na drzewach, wtedy i ptaki do nas powrócą. Oby do
wiosny!
Katarzyna Radziszewska
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Okres, jaki dzielił Led
Zeppelin I od następnej płyty,
był zawrotny. W październiku
1969 roku wydano album Led
Zeppelin II, który okazał się
jeszcze większym sukcesem.
We d ł u g w i e l u s t a n o w i ł
rozwinięcie stylu poprzednika. Zawierał utwory hardrockowe, jak Heartbreaker,
Moby Dick (napisane
specjalnie pod Bonza),
odwołujące się do motywów
z Władcy Pierścieni Ramble On,
luźne Living Loving Maid (She's Just a Woman) czy popularne Whole Lotta
Love oparte na You Need Loving Dixona oraz bluesowe, między innymi
Bring It On Home Sonny'ego Boy Williamsona oraz The Lemon Song
H ow l i n ' Wo l f a . O p o p z a h a c z a ł a b a l l a d a T h a n k Yo u
i naprzemiennie głośne i ciche What Is And What Should Never Be. Na
okładce umieszczono zdjęcie pilotów niemieckiego oddziału
Jagdstaffel 11, a twarze niektórych z nich zastąpiono wizerunkami
muzyków Led Zeppelin i innych osób. Szczęśliwym zrządzeniem losu
zniknęła konkurencja ze strony brytyjskiego trio Cream, do którego
należał Eric Clapton, dawny gitarzysta The Yardbirds i przyjaciel
Page'a. Karierę The Jimi Hendrix Experience przerwała śmierć
frontmana, wówczas doszło również do rozpadu The Beatles.
Członkowie zespołu postanowili więc od razu zabrać się do pracy nad
przyszłym dziełem, zmieniając podejście i otoczenie. Wybór padł na
walijską wioskę Bron-Yr-Aur. Brak elektryczności narzucał
stworzenie bardziej akustycznego materiału, przesiąkniętego
elementami muzyki folkowej oraz celtyckiej. Wypuszczony
w październiku 1970 roku Led Zeppelin III, dziś bezprecedensowo
zaliczany do absolutnego kanonu, wywołał nieprzychylne reakcje
wśród fanów nieprzyzwyczajonych do zorientalizowanych nagrań.
Trzeci longplay mimo to wyróżniało większe obycie studyjne
i różnorodność stylu: akustyczne Tangerine, That's The Way, Friends czy
Bron-Yr-Aur Stomp przeplatały się z hardrockowymi Immigrant Song,
Out On The Tiles i Celebration Day, ludowymi Gallows Pole oraz Hats Off
To (Roy) Harper (dedykowanym Royowi Harperowi) i niezapomnianym, bezkonkurencyjnym, pokazującym przywiązanie do bluesa
Since I've Been Loving You. Przy okazji tego utworu często padały
porównania śpiewu Planta do warsztatu głosowego Janis Joplin.
Wspaniała muzyka równoważyła się ze świetnym pomysłem
graﬁcznym, okładka zawierała bowiem obracane kółko, które
imitowało płytę winylową.
Przy okazji prac nad czwartym długograjem
nagrania rozpoczęto w wiktoriańskim domu w East Hampshire,
gdzie posłużono się przenośnym studiem należącym do The Rolling
Stones. Page polecił Plantowi, Jonesowi i Bohnamowi wybranie
reprezentujących ich symboli, które miały zostać umieszczone
wewnątrz albumu. John Paul Jones oraz John Bohnam zdecydowali
się na obrazy z Księgi Znaków Rudolpha Kocha, z czego identyﬁkator
basisty oznaczał osobę systematyczną, fachową oraz godną zaufania,
a perkusisty spokój (kolidujący z jego agresywnym stylem gry)
i przywiązanie do rodziny. Runa Planta, symbolizująca prawdę,
męstwo i lekkość duszy, odnosiła się do mitycznego kontynentu MU.
Ciężko natomiast zidentyﬁkować znaczenie ikony Page'a. Gitarzysta
twierdził, że jest jej autorem, jednak niektóre źródła wiążą ZoSo
z Saturnem. Niezatytułowany album, nazywany Led Zeppelin IV,
ukazał się 8 listopada 1971 roku. Zakupiony przez gitarzystę obraz
nieznanego artysty posłużył za front Czwórki. Malowidło ukazujące
podstarzałego pasterza umieszczono na tle zdewastowanego
budynku, a po rozłożeniu koperty ujawniał się wizerunek Pustelnika
zainspirowany kartką tarota. Muzykę znowu doprowadzono do
perfekcji, a zdaniem krytyków był to najlepszy dotychczasowy krążek
Zeppów. Grupa dalej stawiała na zróżnicowanie: pełną tolkienowskich
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odniesień, mandolinową balladę The Battle Of Evermore (jedyna
kompozycja z udziałem gościa, czyli piosenkarki Sandy Denny
z Fairport Convention, która z tej okazji otrzymała nawet własny
symbol) poprzedzały hardrockowe Black Dog i Rock And Roll.
Mroczne When The Levee Breaks podtrzymywało tradycję bluesa, gitara
akustyczna (dwunastostrunowa Giannini) udzielała się w Going To
California (piosenka była hołdem złożonym kanadyjskiej wokalistce
Joni Mitchell), do hard rocka wracano w Four Sticks i Misty Mountain
Hop.
Właśnie na tym albumie zarejestrowano także kawałek, wobec
którego nie można przejść obojętnie. Chodzi oczywiście o Stairway To
Heaven, najlepiej kojarzony utwór w całej dyskograﬁi. Ballada dzieliła
się na kilka poszczególnych segmentów, począwszy od folkowego
wstępu, przez wolny, elektryczny środek, aż po ponad minutowe solo,
słusznie uważane za jedno z najlepszych w ogóle, przechodzące
w hardrockowy ﬁnał. Znakiem rozpoznawczym stał się
wykorzystywany podczas koncertów, czerwony, dwugryfowy Gibson
EDS-1275 głównodowodzącego, umożliwiający zagranie całości bez
konieczności zmiany instrumentu w trakcie gry. Jimmy Page wyszedł
naprzeciw stereotypom stopniowo budując napięcie i prowadząc
słuchacza do kulminacyjnego punktu, co ówcześnie było rzeczą nie
do pomyślenia (kompozycje miały utrzymywać jednolity rytm oraz
tempo). Wyjątkowy tekst Roberta Planta doczekał się licznych, mniej
lub bardziej absurdalnych interpretacji, a maestria Schodów, poparta
zaskakującą popularnością, sprawiła, że Stairway to Heaven to
współcześnie hymn zarówno Led Zeppelin, jak i szeroko
pojmowanego rocka.
Dwuletnia przerwa pomogła określić ton Houses Of The Holy,
piątego albumu. Zespół zaczął rozglądać się za inspiracjami, które
wniosłyby powiew świeżości do ich stylu. Można powiedzieć, że
muzyka z płyty płynie dwutorowo - pierwsza linia to ﬂirt z funkiem,
reggae i psychodelią w utworach D'yer Mak'er, The Ocean, The Crunge
czy obezwładniającym No Quarter, przypominającym raczej
dokonania grupy Pink Floyd. Drugim torem szły melodyjne kawałki
w starym dobrym stylu (The Rain Song, Over The Hills And Far Away,
Dancing Days, The Song Remains The Same). Okładka wzbudziła
kontrowersje w kręgach chrześcijańskich, przez co krążek został
wpisany na listę dzieł zakazanych między innymi w niektórych
regionach Hiszpanii. Stanowiła nawiązanie do powieści Arthura
Clarke'a Koniec dzieciństwa, przedstawiając jedenaścioro nagich dzieci
(a de facto dwójkę - Samanthę i Stephena Gatesów) kierujących się w
stronę źródła mocy na formacji skalnej Grobla Olbrzyma
w Irlandii Północnej. To, jak można się domyślić, nie stało na
przeszkodzie w zbieraniu dalszego materiału. Zeppelini odpoczęli od
podróżowania, w międzyczasie z własnej inicjatywy utworzyli
wytwórnię płytową Swan Song Records. Projekt loga zaprojektowano
na podstawie postaci Apolla z obrazu Evening, Fall of Day Williama
Rimmera. W 1975 pod szyldem nowego wydawnictwa wyszło
dwupłytowe Physical Grafﬁti, które za wyjątkiem ośmiu świeżych
kompozycji sięgało do porzuconych utworów z czasów trzech
poprzednich wydań. Starocie (Bron-Yr-Aur, Night Flight, Boogie With
Stu, Down By The Seaside, Black Country Woman, Houses Of The Holy) były
przeciwwagą dla hipnotycznych bluesów - In My Time Of Dying
i przepotężnego, nieziemskiego, orientalnego Kashmir, gdzie
powtarzany riff gitarowy wprowadzał odbiorcę w transową
monotonię, a egzotyczny klimat utworu budowały smyczki
i instrumenty dęte. Wieloznaczne, mistyczne słowa powstały dzięki
podróżom Roberta Planta po Saharze, mimo że Kaszmir to region
położony w południowej Azji. Nie zabrakło funku, który można
odnaleźć w Trampled Under Foot, elementów hardrocka w The Wanton
Song, The Rover, Sick Again i Custard Pie lub odrobiny melancholii w Ten
Years Gone. Kamienica na St. Mark's Place na Manhattanie, znana
z teledysku Stonesów do piosenki Waiting On A Friend, posłużyła za
zdjęcie frontu Physical Grafﬁti. W okładce zewnętrznej, w zależności
od ułożenia wewnętrznych wkładek, w wyciętych miejscach okien
pojawiały się osoby, przedmioty, członkowie zespołu lub tytuł
albumu.
Ciąg dalszy nastąpi...
Kamil Sawicki

Spotkanie

-Jesteś pewna, że niczego więcej nie potrzebujesz? - zapytałem
chyba po raz setny tego dnia. - Na pewno – odpowiedziała Julka,
wywracając przy tym oczami. - Idź już, bo jak Cię pielęgniarka znowu
zobaczy...
W duchu przyznałem jej rację. Aż mnie ciarki przeszły na myśl
o tym, co mogłoby się stać. Wstałem i przeciągnąłem się kilka razy. Nie
za bardzo miałem ochotę opuszczać tę salę. Tak jak zawsze zresztą.
Głęboko ziewnąłem i podniosłem z ziemi plecak. Kątem oka
zerknąłem na Julkę. Jej brązowe włosy stały się prawie czarne
z powodu złego oświetlenia szpitalnej sali. Ale oczy pozostały bez
zmian, błękitne i radosne. Mimo to wiedziałem, że to nie jest do końca
prawda. Przyglądając się dokładniej, można było zobaczyć w nich
głęboko ukryty smutek.
- Co tak zerkasz? - zapytała podejrzliwie Julka.
- Nic, nic... - wyprostowałem się. - Jutro również postaram się
przyjść. Jeśli mi się uda, to przyniosę ci fragment mojej powieści,
dobrze?- Tak! - na jej twarzy zagościł szeroki uśmiech, który jednak po
chwili ustąpił miejsca przerażeniu. - Kryć się! - powiedziała, chowając
się pod kołdrę.
Na początku nie zrozumiałem, o co jej chodzi, ale kiedy poczułem
czyjąś obecność, już wiedziałem, co się święci. Przełknąłem głośno
ślinę. Nie widziałem, kto za mną stoi, ale aura, która zapanowała w sali,
kojarzyła mi się tylko z jedną osobą.
- Łukaszu, zachciej mi wyjaśnić, co ty tutaj jeszcze robisz? Czas
odwiedzin skończył się cztery godziny temu – odezwał się nieprzyjemny głos za mną.
Powoli odwróciłem się, aby stanąć twarzą w twarz z osobą, której
naprawdę nie miałem ochoty teraz widzieć. A była to pani Małgorzata,
jedna z pielęgniarek. Ale nie taka miła, młoda pani, którą spotyka się
w każdym szpitalu. To był wyjątek. Starsza, otyła, z rzadkimi siwymi
włosami. Uwierzcie mi, nie chcielibyście mieć z nią do czynienia.
Z tego, co słyszałem i zdążyłem się przekonać na własnej skórze, jest
postrachem całego szpitala.
-Widzę, że masz naprawdę piękną jamę ustną, ale chciałabym
w końcu usłyszeć odpowiedź.
Dopiero teraz zauważyłem, że stoję z otwartymi ustami. Czym
prędzej je zamknąłem i odwróciłem głowę. Dla własnego bezpieczeństwa wolałem unikać kontaktu wzrokowego z tą kobietą.
-Bardzo przepraszam. Już wychodzę – powoli ruszyłem w stronę
drzwi. Niestety, nie zrobiłem nawet trzech kroków, gdy przede mną
stanęła pani Małgorzata z założonymi rękoma.
Podniosłem głowę i spojrzałem na jej twarz. Jej zimne oczy
bezlitośnie wpatrywały się we mnie, jak w swoją oﬁarę. Natychmiast
odwróciłem głowę.Uff... Trzy sekundy jeszcze nie minęły, ale było
naprawdę blisko. Ledwie uniknąłem klątwy – pomyślałem. Według
plotek tego szpitala, jeśli będziesz się wpatrywać dłużej niż trzy
sekundy w oczy pani Małgorzaty, zostaniesz przeklęty. Będzie cię
prześladował ogromny pech. Według opowieści, jeden pacjent zlekceważył klątwę i tego samego dnia, gdy został wypisany, potrącił go
samochód. Dlatego lepiej zachować pewną ostrożność, nawet jeśli to
tylko legenda.
- I? - kobieta przypomniała o swojej obecności. W jej głosie słychać
było wyraźne zirytowanie.
Ale ja byłem głupi! Zapomniałem o kilku ważnych słowach! skarciłem się w duchu.
- I obiecuję, że to się więcej nie powtórzy – odparłem rzeczowym
tonem. Takie proste zdanie, a ratuje życie.
- No, mam nadzieję – powiedziała, przepuszczając mnie.
Zerknąłem przez ramię na Julkę. Siedziała na łóżku wyraźnie rozbawiona całą tą sytuacją. Posłałem jej uśmiech i szybkim krokiem wyszedłem z sali.
- A ty, moja droga panno, powinnaś już dawno spać! – usłyszałem
jeszcze głos, kiedy zamykałem drzwi.
Uśmiechnięty ruszyłem w drogę powrotną. Mimo zimna grudniowej nocy, czułem wewnętrzne ciepło, które ulotniło się, gdy zobaczyłem, jak właśnie ucieka mi ostatni autobus.
Razem z Julką, moją młodszą siostrą, dwa lata temu straciliśmy rodziców. Był to paskudny wypadek.W styczniu, mniej więcej
w taką pogodę jak teraz, postanowili pojechać w odwiedziny do cioci.
Chcieliśmy pojechać z nimi. Bardzo lubiliśmy spędzać z nią czas. Jednak rodzice stwierdzili, że nie będziemy tam potrzebni. Zwykłe, nudne
spotkanie dorosłych – jak powiedział tata. Zostawili nas
w domu. Mieli wracać koło dwudziestej, ale spóźniali się o dobre kilka
godzin. Zaczynałem się martwić nie na żarty. Na szczęście Julka już
spała, miałem o jedno zmartwienie mniej. Około pierwszej w nocy
usłyszałem dzwonek do drzwi. Pewny, że to rodzice, pobiegłem
otworzyć, ale to nie byli oni, tylko policja. Resztę wydarzeń pamiętam
jak przez mgłę. Coś o wypadku, poślizgu i uderzeniu w drzewo. Następnie pogrzeb, pocieszenia i na sam koniec oddanie pod opiekę ciotki.
Niestety, nie tej, do której chcieliśmy pojechać, tylko do drugiej. Szczerze, to jej nienawidziłem i dalej nienawidzę. Tego człowieka nie chcę

nawet zaliczać do mojej rodziny. Kilka miesięcy po tym feralnym
wydarzeniu skończyłem osiemnaście lat. Ciotka z miejsca wykopała
mnie z domu. Nie miałem gdzie się udać. Wtedy z pomocą przyszedł
mój najlepszy przyjaciel. Zaoferował mi małe, trzypokojowe mieszkanie, które wynajmują jego rodzice. Zgodziłem się, było to dla mnie
naprawdę ogromną pomocą.Ja jakoś sobie poradziłem, ale Julka miała
gorzej. Nadal została pod opieką ciotki i do tego ciężko chora traﬁła
do szpitala. Od tamtego czasu praktycznie z niego nie wychodzi.
Po jakiejś godzinie udało mi się dotrzeć do domu. Wytrzepałem
buty i przekroczyłem próg.
- W końcu w domu – mruknąłem, wchodząc do kuchni.
Całkowicie wykończony zjadłem kolację i położyłem się spać.
Nawet nie miałem siły się przebierać.
Rano obudziłem się bardzo wcześnie. Ziewnąłem i na pół zaspany
spojrzałem na pokój, który był pogrążony w półmroku. Wszystko
było, według mnie, na swoim miejscu. Jakby ktoś teraz tutaj przyszedł,
mógłby określić to, co panowało w pokoju, mianem wielkiego niechlujstwa. Jednak ja wolę to określać jako artystyczny nieład. Zerknąłem
na zegarek. Wpół do siódmej. Załamany opadłem z powrotem na
poduszki.
Jejku no... Za jakie grzechy? - jęknąłem w duchu.Miałem jeszcze
sporo czasu, zanim w ogóle zacznie się budzić życie. W niedzielę
zazwyczaj jest to dosyć późno. Leżałem w bezruchu przez kilka
dobrych minut. Gdy już zacząłem przysypiać, jak na złość rozległ się
dźwięk przychodzącego sma-a, a po chwili drugiego. Z jękiem
wstałem i sprawdziłem, kto to może być. Pierwszy był od Julki. To ona
już nie śpi? - zdziwiłem się. Julka należy do największych śpiochów.
Jej rekord to dwanaście godzin, ale po części ją rozumiem. Cały dzień
nic, tylko przebywa sama pośród tych pustych ścian. Dlatego staram
się jak najczęściej do niej przyjeżdżać. Potrząsnąłem głową. Nie ma co
tego tak roztrząsać. Zabrałem się za czytanie wiadomości.
-Hej! Przyjdziesz dzisiaj? Nie mogę się doczekać dalszej części twojej powieści.
Ciąg dalszy nastąpi...
Adriana Pietrowcow

Jesienna pora ~ jesienna wiedza
1.Kiedy zaczyna się kalendarzowa jesień ?
a) 1 października,
b) 15 października,
c) 23 września.
2.Dlaczego drzewa tracą liście ?
a) żeby nie tracić wody na zimę,
b) chronią się przed wiatrem,
c) żeby nie tracić substancji odżywczych.
3.Czy jesień to najbardziej deszczowa pora?
a) tak,
b) nie.
4.Dlaczego ptaki odlatują na zimę ?
a) brak pożywienia,
b) mrozy,
c) brak możliwości rozmnażania się.
5.Co jaki czas jelenie zrzucają poroże ?
a) co roku,
b) nigdy,
c) co kilka miesięcy.
Odp. 1.c , 2. a , 3. b 4. a , 5. a
Znajomość twojej wiedzy o jesieni>
5-100%, 4-80%, 3-60%, 2-40%, 1-20%
Natalia Wojszko
Przyrodę ogarnia jesień i jesiennie robi się we mnie i wokół mnie.
Cierpienia młodego Wertera
Johann Wolfgang von Goethe

Salonik poetycki
Jesteś dla mnie centrum,
słońcem
i wszystkie moje myśli
jak planety,
gwiazdy
krążą wokół ciebie
jak słońce.

Rozświetlasz mi dzień
jak księżyc
najciemniejszą godzinę.
W objęciach twoich promieni
żadna burza nie jest
straszna.
Aleksandra Kopcińska
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Upiorne opowieści po zmroku
Filmowy horror jako gatunek stale zyskuje na popularności. Wielu artystów tworząc takie
produkcje stara się dodać od siebie unikalne motywy, które zarówno zachwycają odbiorców swą
unikatowością, jak i na stałe zapisują się w kanonie kinematograﬁi. Do reżyserów kojarzonych
z przedstawiania w nietypowy sposób różnorakich historii zaliczają się między innymi André
Øvredal – twórca genialnego horroru Autopsja Jane Doe oraz Guillermo del Toro - reżyser równie
interesującego ﬁlmu pod tytułem Labirynt fauna. To właśnie ta dwójka jest odpowiedzialna za ﬁlm,
o którym tutaj piszę. Po ukazaniu się zwiastuna tego dzieła kinematograﬁi doszło do sytuacji,
w której fani gatunku okrzyknęli nadchodzący horror NAJLEPSZYM DRESZCZOWCEM
ROKU. Obecnie od premiery minęły niemalże dwa miesiące, ale pozostało pytanie – czy spekulacje
fanów się potwierdziły?
Fabuła mimo udziału genialnych reżyserów opiera się na stereotypowych założeniach
horroru. Jak w wielu innych ﬁlmach grozy głównymi bohaterami jest grupka niezbyt lubianych
przez otoczenie nastolatków – Auggie Hilderbrandt (Gabriel Rush), Chuck Steinberg (Austin
Zajur), Ramóna Morales (Michael Garza) oraz Stella Michaels (Zoe Margaret Colletti). Główną antagonistką(?) ﬁlmu jest pochodząca
z wpływowej rodziny Sarah Bellows (Kathleen Pollard), dawno zmarła dziewczyna posądzana o chorobę psychiczną oraz zabójstwo grupki
dzieci. Według miejskich legend Sarah posiadała tajemniczą księgę, w której opisała swoje pełne strasznych sekretów życie. Oczywiście
w niedługim czasie od rozpoczęcia ﬁlmu okryta złą sławą książka traﬁa w ręce naszej jakże rozsądnej grupki bohaterów, a oni, ignorując
wszelkie ostrzeżenia, uwalniają złowrogą moc księgi i budzą do życia istoty z najgorszych koszmarów.
Koneser horroru już w tym miejscu mógłby uznać ﬁlm za słaby i niegodny uwagi, jednakże mimo banalnych podstaw broni on się
genezą potworków, które nie powiem – potraﬁą wywołać gęsią skórkę. Domyślam się, iż zastanawiacie się, co takiego może kryć się w zwykłych
straszakach, których jedynym celem będzie wyskoczenie na ekranie w najmniej spodziewanym momencie? Otóż obecne w dziele Øvredala
i Toro istoty nie należą do ich twórczości. Wszystkie pochodzą z klasycznej kolekcji niesamowitych opowieści zebranych i opowiedzianych
przez zbieracza amerykańskiego folkloru Alvina Schwartza. Każda z przewijających się przez ﬁlm maszkar pochodzi z historii
przekazywanych z pokolenia na pokolenia niegrzecznym dzieciom. W kulturze amerykańskiej postacie takie jak strach na wróble Harold, czy
też Blada Dama są ogólnie kojarzone przez starszych, jak i dzieci, dlatego za granicą ﬁlm mógł cieszyć się większym zrozumieniem niżeli
w Polsce, gdzie przyznajmy szczerze, nie mamy pojęcia o tych postaciach. Na pochwałę zasługuje sposób straszenia, gdyż w przeciwieństwie
do wielu obecnych horrorów praktycznie w ogóle nie występują tak zwane jumpscare'y (w ﬁlmie znajduje się tylko jeden). Każde ze straszydeł ma
swój unikalny styl budowania grozy, która nieustannie rośnie.
Dzieło posiada swój unikalny klimat, który również powinien zostać doceniony przez ludzi pragnących nowych wrażeń. W Polsce tak
naprawdę nie obchodzimy Hallowen, więc wizja przyjrzenia się obchodom tego dnia w końcówce XX wieku wydaję się dosyć ciekawa. Jako
przykład możemy wymienić tu jedną z pierwszych scen, w której główni bohaterowie oglądają stary horror w typowo amerykańskim
samochodowym kinie. Pozostaje jeszcze kwestia efektów specjalnych będących nieodłącznym elementem każdego ﬁlmu grozy. Tutaj trzeba
przyznać produkcji, że efekty stoją na naprawdę wysokim poziomie, a same modele potworów są przerażające albo przynajmniej niepokojące!
Według mnie, ﬁlm jest naprawdę godny polecenia. Bardzo możliwe, że
brakuje mu sporo w odniesieniu do poprzednich dzieł twórców, mimo to na pewno jest
w stanie dużo zaoferować odbiorcy. Uważam, że należy potraktować tę produkcję jako
swego rodzaju opowieść i nie oczekiwać takiej dawki strachu, jaką mogło nam dać na
przykład Topielisko. Klątwa La Llorony Micheal'a Chaves'a II. Zainteresowanym ﬁlmem
mogę również polecić książkę Alvina Schwartza Upiorne opowieści po zmroku, która po raz
pierwszy została wydana w Polsce właśnie w tym roku w sierpieniu. Jako ciekawostkę
mogę wam zdradzić, że ﬁlmowa wersja (jak to już ekranizacje w zwyczaju mają)
odrobinę się różni. Jeszcze raz gorąco polecam zarówno ﬁlm, jak i książkę!
Michał Godlewski
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Historia harcerstwa
W tym roku obchodzimy 80-tą rocznicę przejścia ZHP do Szarych
Szeregów. Z tego względu warto przyjrzeć się historii tej organizacji. Jest
ona bardzo barwna i pełna zawirowań. Pomimo wielu przeszkód harcerstwo zawsze, bardziej lub mniej, było obecne w historii Polski.
Wiadomości o skautingu dotarły na ziemie polskie, znajdujące się wtedy
pod zaborami, w 1909 roku. Od 1910 zaczęły powstawać pojedyncze
zastępy i drużyny. W zaborze austriackim skauting działał legalnie,
w pozostałych w konspiracji. Zaproponowany przez założyciela
skautingu system wychowawczy postrzegany był jako dobry sposób
wychowania młodzieży na żołnierzy i przyszłych obywateli odrodzonej Polski, więc skautingiem
zainteresowały się przede wszystkim organizacje niepodległościowe. Natychmiast po zakończeniu
I wojny światowej (11 listopada 1918roku) harcerze włączyli się w walkę o granice odrodzonej
Ojczyzny. W drugiej połowie lat 20. XX wieku zaczął rozwijać się ruch zuchowy. Jeszcze przed wybuchem wojny członkowie ZHP stanęli do
służby w ramach Pogotowia Wojennego Harcerek i Harcerzy. We wrześniu 1939 rroku harcerze wzięli czynny udział w obronie. Po zajęciu kraju
przez III Rzeszę i ZSRR ZHP przeszło do działań konspiracyjnych. Organizacja męska działała pod kryptonimem Szare Szeregi realizując program wychowania: Dziś – Jutro – Pojutrze (Dziś – bieżąca walka konspiracyjna, Jutro – powstanie przeciwko okupantowi, Pojutrze – odbudowa
wolnej Polski).
Już od 1944 roku na wyzwolonych terenach ponownie zaczęły powstawać drużyny harcerskie. Do pracy w odradzającym się ZHP
powracała przedwojenna i szaroszeregowa kadra instruktorska, wiceprzewodniczącym ZHP został Aleksander Kamiński. ZHP zaczął
funkcjonować w strukturach państwa legalnie. Jesienią 1948 roku rozpoczęła się stopniowa likwidacja ZHP. Z władz sukcesywnie byli odwołani
niegodzący się na zmiany instruktorzy. Zlikwidowano podział na organizację męską i żeńską, tworząc wspólne Naczelnictwo i łącząc komendy
chorągwi. Po politycznych przemianach w Polsce w październiku 1956 roku powstała szansa na reaktywowanie ZHP. Nastąpiło to na Zjeździe
Łódzkim w grudniu 1956 roku. Przez pierwsze dwa lata udało się odbudować ZHP i przeszkolić nowe pokolenie młodych instruktorów. Jednak
PZPR nie dała za wygraną i ponownie przejęła władzę nad organizacją.
Zmiany w Polsce w sierpniu 1980 roku obudziły nowe nadzieje i siły w ZHP. W listopadzie 1980 roku powstało porozumienie Kręgów
Instruktorów Harcerskich, jego celem była odnowa moralna harcerstwa i przywrócenie tradycyjnych metod wychowawczych.
Pierwsza połowa lat 90. była dla ZHP okresem przebudowy organizacji i powrotu do struktur światowego skautingu. Nastąpiła reorganizacja chorągwi, których liczba spadła z 49 do 25, zmniejszyła się liczba hufców. W sierpniu 1993 roku prezydent RP Lech Wałęsa został
Honorowym Protektorem ZHP, nawiązując tym samym do przedwojennych tradycji. ZHP zostało przywrócone członkostwo
w międzynarodowych organizacjach skautowych.
Magdalena Łuszyńska

18-stka

– magiczny dzień, od któreg o ponosi się 100%
odpowiedzialności za swoje czyny, przybywa obowiązków, bilet ulgowy nagle nie
jest już tak oczywistą sprawą jak dotąd. Sport, jakim jest kombinatoryka kupna
zakazanych towarów, jest tak samo interesujący jak kupno bułek w piekarni. Nagle
wszystkie starannie opracowane taktyki działania i miejsca strategiczne stają się
kompletnie nieciekawe, już nie jest się mistrzem i bohaterem spotkania.
Z pewnością 18 urodziny to niezapomniana chwila, wielu młodych ludzi
w tym momencie decyduje się również wyrobić prawo jazdy, aby w końcu móc
podróżować do wszystkich zakątków świata. W związku z tym przywilejem żadna
odległość nie jest już ograniczeniem (oczywiście koszty samochodu i paliwa nie
istnieją jeszcze, ten problem pojawia się dopiero po uzyskaniu prawka, więc nie ma
co o tym myśleć i tak większość z nas żyje maturą), bilet miesięczny jest przecież
niewyobrażalnie drogi. Zresztą co by nie mówić, prawo jazdy jest po prostu
przydatne. Pierwszym krokiem, aby osiągnąć ten cel, jest zdanie teorii. Tak się
składa, że właśnie jestem w trakcie przygotowań do tego egzaminu i podobno nie
ma głupich pytań, są tylko te ciekawsze. Oto te, które były dla mnie największym
zaskoczeniem.
Karolina Kozłowska
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Granola z owocami
Składniki:
- granola (wybór zależy od ciebie),
- jogurt naturalny,
-owoce na przykład banany, truskawki
itd.,
- orzechy, które lubisz.
Przygotowanie:
Do naczynia wsyp parę łyżek
granoli i zalej to 2 łyżkami
jogurtu, następnie dodaj owoce
i przykryj to kolejną warstwą
granoli i jogurtu. Na wierzch
deser posyp orzechami
(dokładna ilość składników
zależy od ciebie).

Smażymy z obu stron na małym ogniu (do zarumienienia). Gotowe
placuszki można jeść z owocami lub innymi dodatkami.

Podpłomyki z awokado,
jajkiem i parmezanem
Składniki:
-3/4 szklanki mąki pszennej,
-1 jajko ugotowane na twardo,
-1 małe i dojrzałe awokado,
-1/3 łyżeczki soku z cytryny,
-2 szczypty ostrej papryki w proszku,
-3 łyżki startego parmezanu,
-sól, pieprz do smaku,
-2 łyżki oliwy z oliwek,
-woda.

Placuszki serowe z żurawiną
+ owoce np. borówki

Przygotowanie:
Mąkę przesypujemy do miseczki. Dodajemy szczyptę soli
i tyle wody, aby powstało ciasto, które nie klei się do dłoni. W razie
potrzeby dodajemy więcej mąki. Na blacie posypanym mąką, z ciasta
formujemy podobnej grubości trzy placki. Smażymy na suchej patelni
Składniki:
z każdej strony, aż powstaną ciemne plamki. Podpłomyki
- 250g twarogu,
przekładamy na talerz. Awokado przekrawamy na pół, usuwamy
- 1 jajko,
nożem pestkę, obieramy ze skóry lub wydrążamy łyżeczką - tak
- 2 łyżki ksylitolu,
najwygodniej. Przekładamy do miseczki i rozdrabniamy starannie
- 50g mąki pszennej pełnoziarnistej + kilka łyżek mąki do obtoczenia,
widelcem, dodajemy sól i pieprz do smaku oraz sok z cytryny,
- parę łyżeczek żurawiny suszonej,
mieszamy. Każdy podpłomyk smarujemy pastą z awokado,
- tłuszcz do smażenia na przykład masło, olej kokosowy,
nakładamy po plasterku jajka na twardo, posypujemy startym
- owoce na przykład borówki, banany, itd.
parmezanem i oprószamy ostrą papryką w proszku. Skrapiamy oliwą
Przygotowanie:
z oliwek.
Twaróg rozgniatamy widelcem. Dodajemy do niego ksylitol
Najlepiej smakują zaraz po przygotowaniu, gdy placuszki są
i jajko. Następnie sypiemy mąkę i żurawinę. Wszystko mieszamy.
jeszcze gorące!
Paulina Dobkowska
Z ciasta lepimy małe placuszki. Obtaczamy je delikatnie w mące.
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