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Drodzy Ósemkowicze! 

Niedawno pożegnaliśmy maturzystów i wielkimi krokami zbliżamy się ku wakacjom.  

Redakcja gazetki nie ustaje jednak w tworzeniu ostatnich artykułów w tym roku szkolnym. 

W tym wiosenno-letnim numerze znajdziecie—jak zwykle—opowiadanie po angielsku, 

porcję ciekawostek, artykuł o słowiańskich tradycjach i listę wydarzeń kulturalnych w mie-

ście.  

Wyjątkowy w tym numerze jest fragment szachowy—szkolne koło szachowe niedawno ob-

chodziło swoją drugą rocznicę, więc prowadzący je przygotował artykuł przybliżający jego 

historię. 

Poza uczniami do gazetki wpisali się również  nauczyciele, w tym Panie Dyrektorki, i po-

dzielili się z nami niedawno czytanymi książkami. Warto zobaczyć i poszukać inspirację na 

wakacyjne lektury :) 

To wydanie gazetki pomoże Wam zaplanować czas wolny na wiele sposobów—poza pora-

dami modowymi na ciepłe dni warto rzucić okiem na propozycje podróży, między innymi 

do Budapesztu czy leżących w pobliżu Wrocławia zabytków. 

Życzymy Wam wytrwałości w ostatnich tygodniach szkoły, powodzenia i udanych wakacji!  

 

 

Od redakcji! 
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In a bleak winter, they fought. The biting cold numbed their limbs, but they seemed not to heed it. It might 
have been that the sneering hate engulfing their entities stripped them from the ability to feel anything else. 
And so, seemingly since forever, they had been fighting. 
When one raised his arm to plant a blow, the other did as well. When one hopped in the air to add the mo-
mentum to his strike, the other did not fail to mimic. Finally, when one shot the other a glare full of utter 
disgust and resentment, he always unceasingly met with a mirroring stare. 
In their grudge, they were unwearied. They did not need to sleep nor eat, for the sole thing that fueled them 
was the volition to see the other perish at their feet. And only this matter did concern them. Nothing else. 
Not the changing of the seasons. After all, it did not matter if it was spring, or summer, or fall, or winter. As 
long as the other breathed and moved and lived – everything else was a haze to them, an unimportant detail 
that neither of them paid attention to. 
Not the alteration of their surrounding – for the thicket of the bush around them sprawled every year more 
and more. But in the end, it was not the lush vegetation that attracted their interest, but their foe. 
Not even the changes in their own bodies. At first, the vigorous brawl posed an almost impossible task to 
follow, it proved to be so rapid and swift. The blur and haziness of their movements could amaze every 
soul in the proximity – if there had been any soul to begin with. But there was not. Had not been for a long, 
long amount of time. 
As the seasons changed, and the plants grew and grew, so grew they – but in years. However the long silver 
beards and hair did not bother them in the slightest – nor the wrinkled hands, losing their craftiness and 
nimbleness as the time went on. Their lost agility, or the brightness of sight, or stamina, or strength, it all 
was nothing in the sight of crushing their opponent. 
Hence, baring their teeth like wild beasts they had become, they jumped at each other, nails like claws out-
stretched to pluck the other’s sockets. And once again, as it had been before, neither of them could reach 
the other. 
They recoiled, panting, so out of breath it seemed as if both of them would collapse in any minute and not 
get up ever again. The wind, singing high in the dry branches, sighed in despair. The boughs creaked in 
unison, wincing from the suffering that they had been witnessing for oh too many years. 
One of the fighters, slim and rough and all wrinkled like a raisin, scrunched up his face in the detestation. 
The other, at the opposite side of a small clearing, watched his every move with utmost odium. It seemed 
like their features congealed in hatred so much it was not possible for them to show different emotion. 
Then, they charged at each other with a war cry and the blazing animosity in their eyes. They kicked and 
punched, the spit flying out of their mouths with abandon. 
And it might have been like this to the day both of them died due to an old age. And maybe it would have 
been what they were predestined for. 
But the wind, wailing high in the tree crowns, and the boughs, moaning from all the pain that had been in-
flicted for so many hours, decided differently. Suddenly, a powerful, mourning-driven gust of wind broke 
one of the boughs. It fell with a sigh of relief and landed heavily on the hard and frozen soil, grounding one 
of the fighters. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agata Pankros  

FIGHT 
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And there they were. 
The one, abruptly imprisoned under the heavy wooden restrain, that did not however hurt him even in the 
slightest. 
And the other, standing above him, a shudder of excitement running down his spine every now and then. 
They had been forced to stop. Finally, a moment of breath. Of peace. Of… opportunity. 
The one that had not been immobilized crouched beside his enemy, not low enough to be at the eye level 
with him, but low enough to see his countenance, twisted with hatred and – for the first time – fear. It de-
lighted him to see that new emotion, the refreshing breeze of novelty sang in his ears. And so, he allowed 
himself to do the impossible – he grinned. An evil, spiteful grin halved his face, spreading over it like a 
contagious disease. 
They remained like this for some time, the only sound their rough breathing and the beating of the wind, 
and the grunting of the boughs. All seemed to stop, to fall into some sort of breathless anticipation, waiting 
for the outcome. 
It came too suddenly, so hasty and rapid and brutal was this movement. Two wrinkled hands clasped over 
the equally wrinkled throat, the fingers dug into the sensitive skin, nails pricked the soft surface of epider-
mis, drawing small drops of ruby blood, welling up in the tiny wounds and staining white, calloused fin-
gers. 
The one laying under the bough gasped helplessly, a breath hitched in his throat and pained tears falling 
down his gaunt cheeks. But his teeth remained clenched tightly and his eyes shone with hate relentlessly. 
The one strangling him met his gaze and his grin widened, giving him a truly devilish look. 
‘Die, die, die, die, die!’ he cried with abandon and passion, transferring every ounce of his decaying 
strength into his palms, to finally do what he had desired since forever. 
And to his glee, with a soft sigh, his life-long enemy closed his eyes never to open them again. 
The wind shrieked with despair and shock and incredulity. The boughs groaned and moaned and sobbed 
with unimpeachable sadness. For all their efforts to stop the meaningless combat were in vain. 
But down there, when the sole victor remained, it was tacit. The tranquility broke by the morbid laugh that 
rose up to the sky. He who had battled all his life finally won. Finally. 
However, the merry laugh died on his chapped and dry lips. For it dawned on him he no longer remember 
why he had fought. 
He felt the utmost hate, but why? He wanted his foe to bleed out under his feet, but why? He wanted to 
crush him and see his despair, but why? 
He no longer knew. 
With a crippling sense of horror, he glanced down, meeting the glassy stare of his enemy. It seemed so be-
reaved in sadness, so clueless and hopeless, that he shuddered unintentionally. 
Taking the step back, he looked around. For the first time, he actually looked around. 
And saw the raw beauty of the nature. Saw the shining specks of snow that reflected the pale sun. Saw the 
deep hue of wood that contrasted greatly with a pure whiteness. Saw the blue, open sky, screaming of vast-
ness and freedom and life. 
His knees buckled beneath him, and he fell, touching with his forehead a cold, cold, biting ground. 
And he cried, because he had been blind. 
And because he lost the only companion he had had all his life. 
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PANI KATARZYNA KOZIŃSKA: 

1. Robert Kolker: „W ciemnej dolinie. Rodzinna tragedia i tajemnica schizofrenii”. 

2. Noah Gordon: „Medicus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANI AGNIESZKA JARMUŻEK: 

1. Guillaume Musso: „Zabawa w chowanego”. 

2. Remigiusz Mróz: „Listy zza grobu”. 

3. Remigiusz Mróz: Osiedle RZNiW”. 

4. dPatrick Suskind: Pachnidło. 

 

 

 

 

 

 

Co czytają i polecają nauczyciele? 
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PANI ANNA NATKANIEC: 

1. Mariusz Szczygieł: „Gottland” 
Czeskie historie - rzeczy i fakt, o których wiedziałam, ale zostały ciekawie przedstawione lub w 

nowym świetle oraz rzeczy i fakty, o których nie miałam pojęcia. Odkrywałam i odkrywałam na 

nowo. 

2.   Gregor Ziemer: „Jak wychować nazistę”. 

  Od dawna zadaję sobie pytanie, jak Hitler mógł dojść do władzy, a zwłaszcza, co zrobił, że tyle       

ludzi pociągnął za sobą w swojej chorej ideologii. Myślę, że reportaż daje odpowiedź na to pyta 

nie. Jakże aktualna pozycja 

3. LÉpouvanteur (seria 7 tomów)  
To histoire à ne pas lire la nuit... (historia, której nie czyta się w nocy...). Wiedźmy, czarownice, 

gobliny i inne kreatury utrudniają ludziom życie, ale strachasz i jego uczeń walczą ze złem i 

ciemnymi mocami. Czytam w nocy. Czytam po francusku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAN MARIUSZ KRAM: 

1.    Ken Wilber: „Spektrum świadomości”. 

2. David Nutt: „Narkotyki bez paniki. Co trzeba wiedzieć o legalnych i nielegalnych substancjach 

psychoaktywnych”. 
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PANI IWONA MOŹDZIERSKA: 

1. Wika Filipowicz: „Przy stole z królem. Jak ucztowano na królewskim dworze”. 

2. Łukasz Garbal: „Wedlowie. Czekoladowe imperium”. 

3. Yaniv Iczkovits: „Córka rzeźnika”. 

4. Nick Bradley: „Kot w Tokio” 

5. Ichiro Kishimi, Fumitake Koga: „Odwaga bycia nielubianym”. 

 

 

 

 

 

 

PANI MARTA BONIECKA: 

1. Natalia de Barbaro: „Czuła przewodniczka” 

 

 

 

PAN NORBERT STYSIAŁ: 

1. Tomasz Mann: „Czarodziejska góra”. 

2. Stephen Hawking: „Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania”. 
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Jestem heteroseksualny/a. Jestem homoseksualny/a. Jestem biseksualny/a.  

Jestem… kim jestem? Kim ty jesteś? 

Orientacja seksualna/psychoseksualna nie jest czymś, czego powinniśmy się wstydzić- zwłaszcza w XXI 

wieku. Technologia, kultura oraz edukacja brną do przodu. Wewnętrzna samoświadomość oraz tożsamość 

wraz z upływem czasu wykształcają w nas sposób postrzegania świata i jego odczuwania. Słońce wschodzi 

i zachodzi, chmury się przesuwają, dni przemijają, a człowiek się rozwija szukając swojej przynależności 

w otoczeniu. Chcemy być akceptowani, kochani oraz nieoceniani za to, kogo kochamy.  

Powszechność heteroseksualizmu sprawia, iż inne orientacje były, a w niektórych przypadkach wciąż są, 

traktowane jako dewiacje seksualne, mimo iż tak naprawdę nimi nie są. To nie są choroby ani odchylenia 

od normy.  

Według 14 art. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka korzystanie z wszelkich praw powinno być za-

pewnione bez dyskryminacji takich jak płeć, rasa, religia lub orientacja. Każdy z nas w pełni zasługuje na 

to, by móc znajdować się przy osobie, którą darzy uczuciem. Miłość nie ma jednoznacznej definicji, nie 

można jej też zaplanować. Ona po prostu się zjawia, a gdy w wyniku nietolerancji nie może zostać ujaw-

niona światu z obawą przed brakiem akceptacji-to po prostu boli. Świadomość, iż najszczersze uczucia 

ukierunkowane w stronę osoby o tej samej płci mogą przysporzyć cierpienia, jest tragiczna.  

W każdym wieku można kwestionować swoją orientację, jak i seksualność. Przykre jest jednak to, że nie 

każdy ma szansę tego doświadczyć ze względu na bycie zmuszanym do sztampowego myślenia na temat 

relacji kobieta-mężczyzna. Chęć bycia akceptowanym przez najbliższe lub nawet dalsze otoczenie jest na-

turalna, jednak pamiętaj, że zasługujesz na to, by kochać kogo chcesz i być kim chcesz. Nawet jeżeli o tym 

zapomnisz-ulegając obraźliwym szeptom: „to tylko przejściowe”, „biseksualizm nie istnieje-zdecyduj się”, 

„kobieta bez faceta to nie kobieta” lub „jesteś pedałem”-to zawsze będzie w Tobie tkwiło. Orientacja sek-

sualna jest częścią Ciebie, a gdy nie dopuszczasz jej do swojego życia, zawsze będzie w nim czegoś brako-

wało. Pozwól sobie kochać i być kochanym, nie pozwól, by puzzle, które układasz, były niekompletne. 

Świat wciąż ma szansę. Pokaż mu kim jesteś -być może jesteś właśnie w trakcie odkrywania tego. Prawdo-

podobnie jest to dla Ciebie ciężki czas, ale jeżeli dasz sobie okazję, być może przeżyjesz swoje życie w 

wyjątkowy sposób. Będzie wielu ludzi stających Ci na drodze do spełnienia- sprawiających Ci ból, ale 

wiedz, iż wokół są też osoby wspierające Twoje wybory i samego Ciebie, jak i takie, które dźwigają ten 

sam smutek na barkach co ty. Obawę przed odrzuceniem, agresją oraz samotnością…  

„You don’t have to be gay to be a supporter. You just have to be Human”-Daniel Radcliffe. 

KIM JESTEM? 
Katarzyna Miszczak 
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Carlos Ruiz Zafon, czyli autor, którego twórczość zmieniła moje życie 

Niedawno skończyłam „Światła września" Zafona. 

Była to ostatnia książka z całej jego twórczości, która została mi do  przeczytania. Ostatecznie uważam, że 

było to naprawdę dobre zakończenie mojej przygody z jego powieściami. 

Szczerze mogę powiedzieć, że Carlos Ruiz Zafon jest moim ulubionymi autorem i na pewno wrócę kiedyś 

do jego książek, by ponownie móc doświadczyć jego niezwykłego talentu pisarskiego. 

Muszę przyznać, że każda z jego książek jest wyjątkowa przez styl, jakim zostały napisane. Jest on jedyny 

w swoim rodzaju i niepowtarzalny. Wyjątkowo potrafi wciągnąć czytelnika w  wykreowany przez siebie 

świat, poruszyć do głębi, a nawet wzruszyć. Jego historie są przemyślane pod każdym względem, a ich ca-

łokształt zostaje w pamięci na długo. Z całą pewnością jest to niesamowity dar. 

Uwielbiam całym sercem sztukę, z jaką Zafon łączył wszystkie historie w swoich powieściach. Nie ma w 

nich żadnego zbędnego elementu, który na końcu nie okazał się istotnym składnikiem zawiłej i zaskakują-

cej układanki. Ilość plot twistów momentami przerastała jakiejkolwiek moje wyobrażenia. 

Ostatecznie dochodzę do wniosku, że seria "Cmentarz zapomnianych książek" (w tym: „Cień wiatru” „Gra 

anioła” „Więzień nieba” i „ Labirynt duchów”) jest najlepszą, jaką kiedykolwiek przeczytałam. Wcześniej-

sze powieści: „Książę mgły" i „Pałac północy" moim zdaniem nie były aż tak dopracowane, ale jestem w 

stanie to wybaczyć- były to pierwsze książki autora. O dziwo ostatnia część tej trylogii (wcześniej wspo-

mniane „Światła września")  była naprawdę zaskakująca i przede wszystkim już bardziej "zafonowska". 

Nie mogę pominąć w tym podsumowaniu jego twórczości- „Mariny" , która na tyle skradła moje serce, że 

pochłonęłam ją w jeden wieczór. Przerażająca, a przy tym wzruszająca do głębi. Genialna, nic dodać nic 

ująć.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czerwcu 2020 roku Carlos Ruiz Zafon zmarł w wyniku wieloletnich zmagań z chorobą nowotowrową. 

Jak pisał w czasach antycznych Horacy - pisarz nigdy nie umiera „zupełnie”, zawsze zostaje po nim pa-

mięć w postaci jego dzieł. Tak właśnie jest i będzie w przypadku Zafona. Ludzie nie zapomną o jego talen-

cie i kunszcie pisarskim, jaki widać w jakiego powieściach. Na pewno ja nie zapomnę. 

W zeszłym roku ukazał się zbiór opowiadań opublikowanych pośmiertnie przez zaprzyjaźnione hiszpań-

skie wydawnictwo, które jako pierwsze wydało „Cień wiatru". Są one pewnego rodzaju dodatkowy uzupeł-

nieniem historii tytułowego Cmentarza zapomnianych książek i tajemniczej Barcelony. Wyjątkowo wzru-

szył mnie wstęp napisany przez wydawcę, a także  przyjaciela autora. W swojej wypowiedzi szczególnie 

podkreślił, jak wyjątkowym pisarzem był zmarły Carlos Ruiz Zafon. 

W swoich powieściach porusza on bardzo różne tematy. Od problemów rodzinnych, miłości, nienawiści, 

przemocy, prawdziwej przyjaźni i poznawania samego siebie aż do fantastycznych przygód i nieprawdopo-

dobnych historii. Myślę, że własnie ta uniwersalność najbardziej ujmuje mnie w jego twórczości. Jego 

książki są pełne życia.  

Czytajcie książki Zafona, bo "czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej" ~Cień wiatru 

 

          

Gosia Kant 
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P. A. NIEWIŃSKA: 

Dom tęsknot, Piotr Adamczyk 

Gorzko, gorzko, Joanna Bator 

Sto lat samotności, Gabriel Garcia Marquez 

Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki, Mario Vargas Llosa 

Pielgrzym, Terry Hayr 

P. R. JANUSZEWSKA: 

Kot w Tokio, Nick Bradley 

Zabijaj uważnie, Karsten Dusse 

Kroniki kota podróżnika, Hiro Arikawa 

 

 

 

 

 

P. A. DUBANIOWSKA: 

Dżentelmen w Moskwie, Amor Towles 

Źródło, Ayn Rand 

Przyjaciel, Sigrid Nunez 

Hrabia Monte Christo, Aleksander Dumas 

Dom z dwiema wieżami, Maciej Zaremba Bielawski 

27 śmierci Tobyego Obeda, Joanna Gierak-Onoszko 

Co czytają Panie Dyrektorki? 
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Niezidentyfikowany karzeł latający 

Richard Branson to brytyjski miliarder posiadający nietypowe poczucie humoru, czego pokaz dał w Prima 

Aprilis w 1989 roku. Przedsiębiorca wypuścił nad Londynem balon w kształcie UFO i zatrudnił osobę ni-

skorosłą, aby wcieliła się w lądującego awaryjnie kosmitę. Niefortunny żart zatrzymał ruch na ulicach i 

postawił w stan gotowości armię oraz policję. Co ciekawe, funkcjonariusze chcieli aresztować sprawców 

całego zamieszania, ale ostatecznie Bransonowi udało się ich przekonać, że takie rzeczy tego dnia są wszak 

dopuszczalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie wszystko drogie co Apollo 

Misje Apollo to zdecydowanie jedne z największych osiągnięć ludzkości. Nie dziwi nikogo więc fakt, że 

rząd Stanów Zjednoczonych przeznaczał na nie ogromne środki finansowe.  Pojedyncza misja księżycowa 

kosztowała aż 4mld dolarów. Aby ograniczać ceny misji na Księżyc, NASA musiała dokonywać odpo-

wiednich cięć budżetowych,  czego przykładem jest flaga upamiętniająca pierwszy krok człowieka na 

srebrnym globie - kosztowała zaledwie 5 dolarów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kacper Powolny 

ciekawostki 
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"Tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli /Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli", czyli historia 

świątecznego rozejmu podczas I Wojny Światowej 

I wojna światowa to pierwszy z dwóch największych konfliktów zbrojnych w historii świata. Mimo że 

wojny wywoływane są przez polityków zawsze cierpią na nich zwykli ludzie. Część z nich widzi nie tylko 

wroga, ale ludzi takich jak oni, różniących się jedynie językiem i kulturą. Żołnierze pragnący jedynie wró-

cić do domu postanowili zawiesić walki na święta – Brytyjczycy i Niemcy składali sobie życzenia, śpiewa-

li kolędy, siadali do wspólnych wieczerzy, a nawet zagrali mecz piłkarski, który zakończył się wygraną 

Niemców 3 do 2. Rozejm zakończono chwilę po nowym roku i powrócono do bratobójczej walki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile monet waży nowy samochód? 

Pewien mieszkaniec miasta Shenyang, który zamówił samochód wart 680 tyś. juanów (około 460 700zł), 

postanowił zapłacić za pojazd w nietypowy sposób. Chińczyk całą kwotę przekazał w monetach o niskich 

nominałach, o łącznej wadze 4t. Ekscentryczny właściciel stacji benzynowej swoją decyzję uzasadniał bra-

kiem banku w swojej okolicy, w którym mógłby wymienić drobne monety. Swoim nietypowym sposobem 

zakupu samochodu zmusił 20 pracowników salonu motoryzacyjnego do przeliczania drobniaków przez 

10h. Kwota zgadzała się, co do monety. 
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Interesujące miejsca w okolicach Wrocławia 
Karolina Klask 

Zaczyna się już lato, pogoda jest coraz piękniejsza, wszędzie pachnie kwiatami, aż chce się wychodzić i 

spędzać czas na świeżym powietrzu. To najlepszy czas na wycieczki i weekendowe wyjazdy. Góry są 

najczęściej wybieranym przez mieszkańców Wrocławia kierunkiem, gdyż znajdują się niedaleko, jestem 

jednak pewna, że nie wszyscy są zapalonymi górskimi wędrowcami lub aktywnymi sportowcami Co by-

ście w takim razie  powiedzieli na propozycje zwiedzania zamku lub odpoczynku nad wodą, bez koniecz-

ności spędzenia wielu godzin w samochodzie czy pociągu, lub mozolnego zdobywania szczytów…? 

Chciałabym przedstawić kilka mniej znanych miejsc, ale wcale nie gorszych, a wręcz idealnych, na cie-

pły, letni dzień. 

1. Stawy Milickie w Dolinie Baryczy (ok. 1h jazdy samochodem, istnieje także możliwość dojaz-

du pociągiem) 

Miejsce to jest powszechnie nazywane Doliną Karpia. Ryby te zamieszkują liczne (jest ich 

prawie 300) stawy Milickie. Kiedyś na tamtejszych terenach wydobywano rudę darniową używa-

ną do wytopu żelaza. Znajdowała się ona ok. 1-2 metrów pod ziemią. To właśnie te zagłębienia 

Cystersi wykorzystali do utworzenia zbiorników wodnych, w których rozpoczęli hodowlę karpia. 

Stawy Milickie świetnie nadają się do obserwacji ptactwa (na terenie rezerwatu ptactwa wodnego 

i błotnego w tym rejonie można zobaczyć wiele gatunków chronionych ptaków) w pięknych oko-

licznościach natury, gdyż Dolina Baryczy jest największym w Polsce parkiem krajobrazowym. 

Istnieje specjalna wieża widokowa w Grabownicy przeznaczona właśnie do tych celów. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opactwo Cystersów – Lubiąż (ok. 1h jazdy samochodem) 

Ten Cysterski zespół klasztorny jest drugim co do wielkości kompleksem klasztornym w 

Europie i największym opactwem cysterskim na świecie! Z powodu rozmiarów obiektu całkowi-

cie odnowione zostały tylko 3 pomieszczenia (Jadalnia Opata, Refektarz i Sala Książęca), ale po-

dobno wywierają one wielkie wrażenie. W obiekcie trwają wciąż prace renowacyjne, więc z cza-

sem można będzie oglądać kolejne części klasztoru. Budynek z zewnątrz zachwyca wielkością i 

pięknymi płaskorzeźbami oraz zdobieniami. W stanie nieodnowionym do zwiedzania został udo-

stępniony również Kościół Najświętszej Marii Panny. Żeby dotrzeć do odnowionych pomiesz-

czeń, trzeba przejść przez części zniszczone z powodu wydarzeń historycznych, m.in. II wojny 

światowej, i choć stanowią one raczej smutny widok, nie trudno jest dostrzec ich piękno, a także 

cień dawnej świetności. 
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3. Zamek na wodzie – Wojnowice (30-40 minut jazdy samochodem, istnieje także możliwość dojaz-

du pociągiem, ale końcowy odcinek trasy trzeba przejść pieszo – ok. 28 minut) 

To jeden z nielicznych nawodnych zamków w Polsce, który zachował się do dnia dzisiejsze-

go. Jest to zamek obronny w stylu gotycko renesansowym, usytułowany w ładnej okolicy. Choć nie 

jest dużych rozmiarów, to jest otoczony imponującą fosą, a aby wejść do środka trzeba przejść 

przez ceglany most, który powstał w miejscu wcześniejszego mostu zwodzonego, a następnie wejść 

przez renesansowy portal z herbami Bonerów. Jako ciekawostkę dodam, że od strony wschodniej i 

zachodniej zobaczyć można zachowane do dziś wykusze latrynowe… Wnętrze zamku jest ładnie 

odnowione, z zachowaniem antycznego stylu. W środku znajduje się hotel i mała restauracja, gdzie 

można usiąść w otoczeniu staroświeckich mebli i myślami cofnąć się w czasie do XVI wieku. Chęt-

ni mają możliwość zwiedzać zamek w każdą niedzielę. Szczegóły można znaleźć na stronie zamku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Twierdza Srebrna Góra (ok. 1,5h jazdy samochodem) 

Ten wielki obiekt robi wprost piorunujące wrażenie swoją konstrukcją – jego ściany, choć 

trudno to sobie wyobrazić, mają grubość 12 metrów! Jest to twierdza, która w swojej historii nigdy 

nie została zdobyta. Znajduje się w Górach Sowich. W chwili jej wybudowania była najnowocze-

śniejszą fortyfikacją w Europie – miała służyć do obrony przed ewentualnym atakiem ze strony Au-

strii – a do dziś jest największą górską twierdzą na całym Starym Kontynencie. To bez wątpienia 

wyjątkowa i unikatowa budowla, która przetrwała oblężenie podczas wojen napoleońskich.  

W środku znajduje się stare podziemne miasto, które swego czasu było zupełnie samowy-

starczalne. Odtworzona została izba żołnierska, kuchnia, a także studnia głęboka na 60m. Po przej-

ściu podziemnej trasy widać suchą fosę, której głębokość można porównać do wysokości 10-

piętrowego budynku. Dla chętnych dostępna jest też możliwość nocnego zwiedzania, które bez wąt-

pienia jest bardziej emocjonujące i klimatyczne. 
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5. Kościół pokoju – Świdnica (ok. 1h jazdy samochodem, istnieje także możliwość dojazdu pociągiem, 

ale końcowy odcinek trasy trzeba przejść pieszo – ok. 20 minut) 

Ten kościół jest wyjątkowy pod wieloma względami. To największa barokowa świątynia 

drewniana w całej Europie, która znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO i szczę-

śliwie nie ucierpiała ona wcale podczas II Wojny Światowej. Jej historia jest bardzo ciekawa. Kato-

liccy Habsburgowie wyznaczyli ewangelikom surowe reguły, których ci byli zobowiązani prze-

strzegać podczas budowy kościoła. Pozwolono im go wznieść tylko poza murami miasta, bez wież i 

dzwonnicy, a dozwolone materiały były bardzo okrojone – wolno im było wykorzystać jedynie 

drewno, piasek, słomę i glinę. Czas wykonania nie miał przekraczać roku. Nic nie wskazywało na 

to, by świątynia miała przetrwać, lub w ogóle powstać. Jednak mieszkańcy zrobili wszystko, by ko-

ściół został wybudowany. Nawet ludzie z niższych sfer przynosili choćby deskę by wspomóc budo-

wę. Rezultat? Kościół był gotowy już po 10 miesiącach budowy, a co więcej w świetnym stanie stoi 

już od 360 lat i możemy go podziwiać do dziś! Choć z zewnątrz jest dość prosty, jego wnętrze (w 

stylu barokowym) zachwyca bogatymi zdobieniami.  

Uwagę mogą przykuć szczególnie wielkie, piękne organy pochodzące z 1909 roku, wykona-

ne z wielkim kunsztem i dbałością o każdy, najdrobniejszy szczegół. Co ciekawe w ścianach świą-

tyni stojącej na placu Pokoju można znaleźć aż 27 drzwi… Na tym samym placu możemy zobaczyć 

także inne zabytki. Jednym z nich jest Dom Stróża, sąsiadujący z główną bramą. Wybudowany w 

XVIII wieku, obecnie jest pięknie wyremontowany, a w środku znajduje się mała restauracja o bar-

dzo przytulnym, i klimatycznym wystroju z ładnym ogródkiem. Właściciele dbają o to, by potrawy 

przygotowywane były z ekologicznych produktów od regionalnych dostawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zamek na Skale (ok. 2h jazdy samochodem) 

Ten zamek prawdopodobnie kojarzony jest głównie z hotelem, jednak można go także zwie-

dzać. To bardzo interesujący obiekt, szczególnie pod względem architektonicznym, gdyż łączy w 

sobie elementy wielu stylów budownictwa. W miejscu dzisiejszego obiektu wcześniej istniała 

obronna siedziba rycerska. Dopiero w XVI wieku wybudowano tam zamek, który pierwotnie był w 

stylu renesansowym. W XVII wieku przejął go ród Wallisów, który zapragną by zamek był w mod-

nym wówczas stylu barokowym. Z tego też powodu rozpoczęto jego przebudowę. W trakcie II 

Wojny Światowej posiadłość nie uległa zniszczeniu, dziś jest już starannie odrestaurowana, a w jej 

wnętrzach przeszłość zestawiona jest z nowoczesnym udogodnieniami – w środku oprócz hotelu, 

znajduje się SPA, bar i restauracja. Zamek jest otoczony parkiem, a nieopodal płynie rzeka Biała 

Lądecka. Istnieje możliwość zwiedzania z przewodnikiem, lub wykupienie nocnego zwiedzania. 

Wszystkie szczegóły są dokładnie opisane na oficjalnej stronie hotelu. 
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Cześć, 

to będzie tylko krótka przypominajka. Jak się dzisiaj czujesz? Mam nadzieję, że możesz się na chwilę za-

trzymać i odetchnąć. To tylko chwila, a może podniesie Cię choć trochę na duchu. Spójrz na chmury, czy 

coś Ci przypominają? Chmura, na którą teraz patrzę, wygląda jak krasnal ogrodowy. Jeśli niebo jest czyste, 

spójrz na drzewa, kwiaty lub trawę. Rozejrzyj się wokół i pomyśl o czymś przyjemnym. Czymś, co wywo-

ła na Twojej twarzy szczery uśmiech. Jeżeli nie masz ochoty się uśmiechać, nie zmuszaj się, bo przecież 

masz prawo być smutny/a. Możesz popłakać, to wcale nie uczyni Cię słabszym, a zamiast tego być może 

sprawi, iż poczujesz się lepiej.  

Czy jest coś, z czego jesteś dumny/a? Może udało Ci się wygrać ostatnio jakiś konkurs, otworzyć się przed 

kimś, wstać z łóżka albo coś zjeść? Nie pozwalaj sobie odbierać wiary w swoje możliwości, w swoją du-

mę, bo wszystko, co robisz, ma znaczenie. To, co dla innych błahe, dla Ciebie może stanowić cel, a więc 

nie poddawaj się usłyszawszy czyjś negatywny komentarz. To, co robisz każdego dnia; to, że starasz się 

lub nawet po prostu masz chęci, powinno stać się twoim indywidualnym słońcem, które będzie sprawiało, 

iż Twój dzień będzie dłuższy i jaśniejszy.  

Chcę Ci tylko powiedzieć, że wokoło wciąż jest wiele pięknych rzeczy, widoków oraz wspomnień. Może 

być teraz źle, ale to nie znaczy, że zawsze tak będzie. Wierzę, że w końcu odnajdziesz spokój i pewność, 

które zaprowadzą Cię do bycia dumnym z siebie. Pamiętaj, że wszystko ma swoją wartość-Ty również.  

 

Chmury się przesunęły, teraz ułożyły się w kształt dinozaura. A ty, co widzisz? 

Przypominajka 
Katarzyna Miszczak 
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            Nadchodzi sezon letni, ostatni moment, aby uzupełnić garderobę i przygotować się na ciepłe dni!  
 
Ostatnio bardzo modne są ubrania o nieoczywistych kształtach i fasonie. Chodzi głównie o drobne wycię-
cia, dodatkowe wiązania czy marszczenia. Mowa zarówno o bluzkach jak i sukienkach. Dla pań świetną 
opcją są „topy koszulowe” – przycięte koszule, które swoim ułożeniem świetnie podkreślają sylwetkę. Jest 
to jedna z wielu opcji, ponieważ tego lata modne jest tzw. kombinowanie :)  
 
Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, są akcesoria. Do łask powracają mini torebki oraz kopertówki! 
Właśnie one będą najbardziej pożądane w najbliższym czasie. Pasują do wielu stylizacji, są bardzo poręcz-
ne oraz delikatne. Stanowią genialne dopełnienie stroju!  

Będąc dalej w kwestii dodatków, warto wspomnieć też o następnym, którym są okulary przeciwsłoneczne. 
O tej porze roku jest na nie ogromne zapotrzebowanie, dlaczego więc  nie mają stanowić kolejnego ele-
mentu naszego ubioru?   

Bardzo popularne są okulary z kolorowymi szkłami, natomiast nie wszystkim się to podoba. Warto zasza-
leć z ich kształtem, wybrać takie, które będą się wyróżniały.   

Przy wybieraniu ubrań należy pamiętać, aby zachować swoją indywidualność!  
TO ONA JEST NAJMODNIEJSZA!!! 

 

 

Maja Marcinkowska 

Porady modowe na lato 

Hailey Bieber w Saint Laurent 

Evan Mock w Head of State 

Vanessa Hudgens w Moschino  

Madelaine Petsch w Moschino 

Laura Harrier w H&M 
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Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, uzupeł-

nione prelekcją i omówieniem. Cały program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej. 

W 2011 roku Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej zostały włączone do rodziny projektów Filmoteki 

Szkolnej. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej należą do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej przez 

Polski Instytut Sztuki Filmowej. W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu 

Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”. Honorowy patronat nad programem ma organiza-

cja Europa Cinemas. 

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do projektu, w ramach którego zrealizowaliśmy 

cykl: Nowe Horyzonty Kina. Obejrzeliśmy następujące filmy: 

- Bergman. Rok z życia. 

- Biały Bóg. 

- Wysoka dziewczyna. 

- Aga. 

- Niepamięć. 

- Proste rzeczy.  

- Mała mama. 

Opiekunem projektu w naszej szkole jest pani Małgorzata Karaczewska. 

A niżej kilka recenzji naszych koleżanek i kolegów, którzy brali udział w projekcie w tym roku szkolnym. 

Niepamięć 

Film bardzo mi się podobał. Przypadła mi do gustu tajemnicza atmosfera, która miała pokazywać, jak czuł 

się główny bohater, kiedy został dotknięty wirusem amnezji. Klimat przypominał mi film the lobster. Na 

pewno zachęcił mnie do zagłębienia się w greckie kino. 

Aga 

Prosta i oszczędna forma filmu bardzo dobrze oddawała atmosferę miejsca akcji. Mimo to uważam, że fa-

buła była nie do końca dopracowana i mogłaby być bardziej rozwinięta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe horyzonty edukacji filmowej 
Amelia Jedlecka 
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Biały bóg 

Historia przedstawiona w tym filmie jest znana z wielu innych, dlatego film jest zbyt przewidywalny i nie-

zbyt oryginalny. Przeszkadzał mi sposób, w jaki został nakręcony, trzęsąca się kamera itp. Przypominał mi 

styl seriali komediowych. Dodatkowo wiele scen było niepotrzebnie brutalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wysoka dziewczyna 

 

Według mnie była to piękna i dramatyczna historia osadzona w okropnych czasach. Film był też estetycz-

nie ładny i oddawał klimat Leningradu po wojnie. 

Łucja Szot 
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Bergman - rok z życia 

Film Bergman-rok z życia był dla mnie wielkim zaskoczeniem, ponieważ opisywał życie Ingmara Bergma-

na w sposób niechronologiczny, ukazując jeden rok z jego życia i co jakiś czas przenosząc nas do różnych 

okresów jego życia. Tak prowadzona narracja mogła spowodować pogubienie się w fabule i informacjach 

na temat tego wybitnego artysty. Kolejną rzeczą przeszkadzającą w odbiorze filmu były napisy, które mia-

ły biały kolor, przez co często zlewały się z tłem uniemożliwiając odczytanie informacji. Jednakże sam 

film był ciekawy i pięknie oprawiony muzyką, posiadał także dobrze połączone ujęcia, które tworzyły cie-

kawe sceny. Jako wielki fan historii i filmów biograficznych poczułem się  zaciekawiony życiorysem Ing-

mara Bergmana. 

Piotr Kotowicz 

Bergman – rok z życia 

Film dokumentalny Bergman. Rok z życia przedstawia ścieżkę życiową wspaniałego reżysera Ingmara 

Bergmana. Sądzę, że ten film pokazywał czystą prawdę odnośnie tego jakim ów twórca był człowiekiem. 

Jane Magnusson, reżyserka, nie pozbawia go rys, lęków, nie stara się go wyidealizować, tylko szczerze 

ukazuje to kim był, co ważne, nie podejmuje próby ukrycia jego wewnętrznych demonów. 

 

Reżyserka miała niezwykle niecodzienny konspekt filmu, wyszła przed szereg typowych produkcji biogra-

ficznych - fakty przedstawiane w tym filmie nie były ułożone w kolejności chronologicznej, a sam film 

skupiał się na - uważanym przez nią za przełomowy - roku 1957. Choć trzeba przyznać, iż dawało to cieka-

wy efekt, niestety ja gubiłam się w podawanych informacjach i momentach z życia słynnego reżysera. 

 

Podczas seansu odniosłam wrażenie, że dzięki sztuce Ingmar Bergman poznawał samego siebie, a jego 

twórczość była dla niego spowiedzią, wyznaniem krzywd. Te wrażenia umożliwiła mi świetna realizacja 

tego dokumentu. Chciałabym podkreślić, że film był świetnie zrealizowaną produkcją. Cieszę się, że mo-

głam zapoznać się z tym dziełem i poznać Ingmara Bergmana, dotychczas nie sądziłam, że był on tak 

skomplikowaną postacią, nie ukrywam, iż zachęcił mnie on do obejrzenia filmu „Tam, gdzie rosną poziom-

ki”, „Persony” czy też „Marzenia kobiet”. 
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Do stolicy Węgier należy wybrać się pociągiem. Jadąc z Berlina przez Wrocław, Bratysławę do Budapesz-

tu i Wiednia można poczuć smak prawdziwej przygody. I poznać ciekawych ludzi. Nocny przejazd z Wro-

cławia do Budapesztu ICC NIGHTJET trwa nieco ponad 9 godzin. Ale naprawdę warto.  

Jeszcze w XIX wieku Budapeszt był dwoma (a nawet trzema) odrębnymi miastami leżącymi nad Dunajem. 
Prawobrzeżna Buda (i Obuda), spokojna i staroświecka oraz lewobrzeżny Peszt, hałaśliwy i nowoczesny. 

Obecnie podział ten jest nadal widoczny, choć oba brzegi Dunaju łączy już kilka wspaniałych mostów. 
Każdy, kto chociaż raz był w Budapeszcie, nie chce się z nim żegnać na zbyt długo. Magia tego miasta 
przyciąga, a zabytki, ciekawe miejsca i nieco egzotyczny język zachęcają do powrotów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Budapeszcie – na początek – koniecznie trzeba zobaczyć Parlament, Zamek Królewski i Basztę Rybac-
ką, zamek Vajdahunyad wraz z przyległym parkiem, Bazylikę św. Stefana, Plac Bohaterów i gigantyczną 

kolumnę z Archaniołem Gabrielem (o wysokości prawie 40 metrów). Trzeba przespacerować się po pięk-
nej Andrassy utca (taką węgierską Avenue des Champs-Élysées), przejść mostem łańcuchowym i spojrzeć 
na strzegące go lwy, odwiedzić Wyspę Małgorzaty, Termy Królewskie i popatrzeć na miasto ze wzgórza 

Gellerta. Warto także pojeździć budapesztańskim metrem, drugim – po londyńskim – najstarszym metrem 
w Europie. Zwłaszcza linią żółtą (M1), najbardziej kultową, podobnie jak w Berlinie. No i oczywiście obo-
wiązkowy jest spacer po Dunakorzó, po prestiżowej promenadzie nad rzeką, gdzie są najlepsze w mieście 

hotele i kasyna. Kto nie lubi spacerów może wsiąść do tramwaju nr 2, który jedzie właśnie wzdłuż Dunaju. 
Ale to i tak tylko kilka z wielu, wielu atrakcji miasta.   

Jó reggelt Budapesten – czyli dzień dobry w Budapeszcie 
(gościnnie)Karol Fuławka 

 Nad brzegiem Dunaju, w Peszcie, za mną Buda  
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Ja szczególnie lubię VII dzielnicę Budapesztu, Erzsébetváros (czyli miasto Elżbiety), gdzie historia spoty-
ka się z teraźniejszością. W czasie II wojny światowej było tu żydowskie getto. Dzisiaj są piękne uliczki, 

koszerne restauracje, domy modlitwy, szkoły, bary z klezmerską muzyką. Wszędzie pełno ludzi. Można też 
spotkać ortodoksyjnych Żydów w czarnych kapeluszach i z długimi pejsami. Wśród tego zgiełku Erz-

sébetváros są liczne ruin pubs, czyli knajpki powstałe na rumowiskach starych kamienic. Mają niesa-

mowity klimat. Zwłaszcza Szimpla Kert jest godne polecenia – obdrapane ściany, kolorowe graffiti, pod-
wieszane bajeczne sufity i najbardziej na świecie epickie… toalety. Można tu spędzać wiele czasu, napić 
się ulubionego napoju, zjeść coś dobrego, porozmawiać z ludźmi i potańczyć (jeśli macie ochotę). 

 

To tu, w VII dzielnicy, znajduje się Nagy Zsinagoga, Wielka Synagoga (trzecia co do wielkości na świe-
cie, po Jerozolimie i Nowym Jorku) i niesamowity pomnik – Drzewo Życia. Za synagogą właśnie, na ogro-
dzonym podwórku „rośnie” płacząca wierzba z metalowymi gałązkami i listkami, na których są wygrawe-

rowane nazwiska poległych Żydów. Może tysiące nazwisk. Listki kołyszą się i grają na wietrze. Pomnik 
ufundował amerykański gwiazdor filmowy Tony Curtis (grał z Marylin Monroe w filmie „Pół żartem, pół 
serio”), a stworzył go Imre Varga. Kiedy zatrzymamy się pod Drzewem, warto pomyśleć o tym, jak bez-
sensowna jest wojna i jak groźna jest nienawiść człowieka do człowieka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drzewo życia przy Wielkiej Synagodze 



 23 

 

 

Jest w Budapeszcie jeszcze jedno miejsce, które skłania do zadumy i upamiętnia zamordowanych podczas 
wojny. Niedaleko Parlamentu, na lewym brzegu Dunaju znajduje się pomnik ofiar holokaustu – czyli Buty. 

Pomnik ma bardzo nietypową formę - składa się z 60 par butów (damskich, męskich) stojących nad 

brzegiem Dunaju. Przypomina o ludziach, którzy zostali tutaj rozstrzelani, a ich ciała utopiono w Dunaju. 
Dzisiaj czasem przechodnie do tych butów wkładają kwiaty.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lutego 2022 roku, za naszą wschodnią granicą, toczy się wojna i ludzie, jak to w czasie wojny, muszą 

uciekać przed śmiercią. A przecież każdy człowiek ma prawo do spokojnego życia, do radości i rozwoju. I 

dlatego liczy się każde życie i każda pomoc. Żydzi mają takie powiedzenie, że kto ratuje jedno życie, ten 

ratuje cały świat.  

Podróżując nauczyłem się, że najpiękniejsze są miejsca, które łączą, a nie dzielą. Nawet jeżeli są różnice, 

to powinny one dawać ludziom możliwość wyboru i uczyć tolerancji. Tak jak Buda i Peszt, chociaż różne 
od siebie, razem tworzą dziś jedno miasto nad pięknym, modrym Dunajem.      

Buty nad Dunajem, wspomnienie tragicznych czasów 
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Wydarzenia kulturalne we Wrocławiu na czerwiec i lipiec 
Karolina Klask 

1. Opera wrocławska 

· w czerwcu m.in.: 

9 – 12.06 – Madame Butterfly 

To nowa odsłona słynnej opery, która opowiada historię gejszy Cio-Cio-San, bez pamięci zakochanej w ofi-

cerze amerykańskiej marynarki. Swoje uczucie, przypieczętowane przysięgą małżeńską, traktuje dojrzale, 
podczas gdy porucznik Pinkerton postrzega ten związek jako egzotyczny żart. Madame Butteffly wciąż pozo-

staje w czołówce najpiękniejszych oper o zawiedzionej miłości. 

25 i 26.06 – Manon 

· w lipcu: 

1 i 2.07 - Manon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NFM 

· w czerwcu m.in.: 

03.06 – Cesarski koncert 

To koncert, który będzie nie tylko znakomitą okazją do wysłuchania dzieła Ludwiga van Beethovena, lecz 

także do poznania inspirowanej jego twórczością kompozycji współczesnej. 

04.06 – Pieśni thereminu 

Theremin to niezwykły instrument, który pozwala na generowanie oryginalnego brzmienia poprzez prąd 

elektryczny, bez bezpośredniej ingerencji dotyku ludzkiego ciała. 

11.06 – Tamikrest 

12.06 - Mahler in Manhattan 

Koncert wieńczący sezon NFM Orkiestry Leopoldinum. W programie oprócz doskonale znanej kompozycji 

autorstwa Ludwiga van Beethovena znalazły się także dwa prawykonania 

22.06 – Pieśń o nocy 

Zakończenie sezonu artystycznego NFM Filharmonii Wrocławskiej zwieńczona zostanie koncertem. W pro-

gramie tego wydarzenia znajdzie się ostatni koncert fortepianowy Wolfganga Amadeusa Mozarta, w którym 
partię solową wykona znakomita portugalska pianistka Maria João Pires. 

· W lipcu m.in.: 

03.07 - Petite messe solennelle 
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3. Wrocławski teatr Capitol 

· w czerwcu m.in.: 

10-12.06 – Cesarz 

Paradokument sceniczny na podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego „Cesarz” 

11.06 – Lazarus 

Realizacja Jana Klaty w Capitolu jest polską prapremierą musicalu. W spektaklu zabrzmią największe prze-
boje Bowiego: m.in. Life on Mars, This is Not America, Absolute Beginners. 

16-19.06 – Gala Światowych Musicali 

20.06 – Capitol dla Ukrainy 

Piosenki podnoszące na duchu, chwytające za serce, wyrażające bunt i niezgodę na zło. 
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1. Sherlock Holmes – studium w szkarłacie 

Nigdy wcześniej nie czytałam Sherlocka Holmesa, raz za to zetknęłam się z filmem, który bar-

dzo mnie do tej postaci zniechęcił. Holmes wydał mi się wtedy nadętym i zarozumiałym gburem, prze-

konanym o swoim geniuszu, a ponadto z wybujałym ego. Nie planowałam więcej oglądać tej serii fil-

mów, ale po pewnym czasie zdecydowałam się sięgnąć po książkę - w końcu powieści znanego autora 

kryminałów, jakim bez wątpienia jest Arthur Conan Doyle, warto znać, to przecież klasyka... Okazało 

się, że bardzo dobrze zrobiłam. Postać Sherlocka wykreowana w filmie nijak się ma do tej książkowej. 

Słynny detektyw ma tu przyjazne uosobienie, jest miły dla innych, a jego wypowiedzi są wartościowe i 

dużo wnoszą do śledztwa. Choć jest w nim nieco pychy (co często się zdarza w przypadku odnoszą-

cych sukcesy śledczych), to nie jest to denerwujące, miejscami wręcz powoduje uśmiech na twarzy.  

Książka do połowy jest napisana w formie pamiętnika doktora Watsona, który w tej części ma 

okazję po raz pierwszy spotkać Sherlocka Holmesa. Watson opisuje poszczególne etapy śledztwa, do-

dając to, co usłyszał od Sherlocka oraz własne spostrzeżenia. Kończąc lekturę pierwszej połowy po-

wieści, dowiadujemy się, kim jest morderca. Natomiast w drugiej połowie książki cofamy się w czasie, 

by poznać przeszłość mordercy i zrozumieć, co sprawiło, że popełnił niewybaczalną zbrodnię. Czytel-

nik do ostatnich stron trzymany jest w niepewności, bo nie wiadomo, jak właściwie ta retrospekcja 

łączyć się będzie z późniejszą sprawą.  

Książkę czyta się szybko, a fabuła jest bardzo ciekawa i wciągająca. Jednak żadna opinia nie od-

da tego, jak niepowtarzalny jest ten kryminał  w rzeczywistości  - po prostu trzeba go przeczytać.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Klask 

Co warto przeczytać? 



 27 

 

2. Chąśba 

Katarzyna Puzyńska jest autorką kryminałów, znaną ze swojej serii powieści detektywistycz-

nych o Lipowie. Ostatnimi czasy jednak zdecydowała się ona napisać książkę z gatunku fantasy, prze-

tykaną wątkiem kryminalnym, gdyż morderstwo jest rdzeniem, na którym opiera się cała opowieść. 

Bardzo oryginalnym i ciekawym pomysłem jest osadzenie całej historii w czasach na długo przed chry-

stianizacją, no a ponieważ jest to opowieść fantastyczna, to oczywiście nie może zabraknąć magii i 

stworzeń rodem ze słowiańskich wierzeń.  

W tym uniwersum wilkołaki, strzygi, biesy, wąpierze, utopce i czarty są rzeczywistością każde-

go mieszkańca Królestwa. Budzą grozę i spędzają sen z powiek, a ludzi dodatkowo niepokoi fakt, iż 

zima tego roku jest naprawdę sroga, trwa dłużej niż zazwyczaj i wcale nie wygląda na to, by miała 

wkrótce ustąpić miejsca wiośnie. To nietypowe, gdyż już za kilka dni ma nadejść Jare Święto – dzień, 

w którym Jarowit, groźny bóg wiosny i wojny, przybywa, by zwiastować nadejście kolejnej pory roku. 

W całym Królestwie ludzie starają się schwytać Marzannę – boginkę zimy i śmierci, noszącą wiele 

imion – by spalić ją na stosie, a następnie utopić. Ponoć to ma nareszcie wypędzić zimę… Dodatkowo 

grodziskiem wstrząsa informacja o morderstwie – odnaleziono ciało kobiety. Nieznana jest przyczyna 

jej zgonu, ani motyw sprawcy. Nieszczęścia zdają się wygrywać z bezsilnymi mieszańcami - w okolicy 

stacjonują niebezpieczne stolemy, bezlitosna rusałka zadomowiła się w pobliżu ważnego mostu i topi 

wszystkich podróżnych, a ze świątyni znika bezcenna wręcz tarcza Jarowita… Znając charakter mści-

wego boga, jeśli artefakt nie wróci na swoje miejsce do czasu wiosennej równonocy, wszyscy będą 

zgubieni. 

Jest wiele publikacji, w których sam pomysł ma duży potencjał, a wykonanie jest poniżej ocze-

kiwań, to jednak nie jest ten przypadek! Puzyńska napisała tę powieść fantasy wręcz fenomenalnie. 

To jedna z ciekawiej skonstruowanych książek, jakie czytałam. Składa się z gawęd (które są odpowied-

nikami rozdziałów) i anegdot, które są wtrąceniami do tekstu i dostarczają dodatkowych, istotnych 

informacji, więc polecam je wszystkie przeczytać. Zwroty akcji są tak niespodziewane, że nawet gdy 

starałam się pamiętać, że pozory mylą, a niczego nie można przyjmować za pewnik, to jednak za każ-

dym razem byłam zszokowana. Zakończenie książki jest tak nieoczekiwane i oryginalne, że zaskoczy 

każdego, a w treści nawet wymagający czytelnik znajdzie coś dla siebie. 
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3. Śmierć na Nilu  

Jedna z najbardziej znanych książek Agathy Christie – Śmierć na Nilu – jak, mam nadzieję, wszy-

scy zauważyli, została niedawno zekranizowana i od 11 lutego można było zobaczyć ten film w kinach. 

Być może niektórzy już go widzieli. Myślę, że jest to jedna z gorszych ekranizacji (powinna się nazywać 

raczej adaptacją, bo w niczym nie jest podobna do oryginału), szczególnie jeśli czytało się wcześniej 

książkę. Jednak każdemu, kto przeczytał już to dzieło Christie, oglądanie filmu stanowczo odradzam.  

Ekranizacja tak bardzo nie przypomina pierwowzoru, że ciężko mi było zrozumieć, jakim pra-

wem nazwisko Agathy Chrystie w ogóle zostało wymienione w napisach… Reżyser usunął wiele istot-

nych postaci, uzupełnił ewentualne braki postaciami, które miały być przerobioną imitacją tych praw-

dziwych, a tym, którym łaskawie pozostawił niezmienione nazwiska, w zamian dał nowy charakter. 

Jednym słowem, film niestety okazał się, jak dla mnie, katastrofą, ale do przeczytania książki zdecydo-

wanie zachęcam. 

Śmierć na Nilu to tzw. zagadka zamkniętego pokoju, bardzo charakterystyczna dla Christie. Po-

lega ona na tym, że akcja osadzona jest w jakiejś zamkniętej przestrzeni, przez co morderca nie może 

pochodzić z zewnątrz, a musi znajdować się pośród przedstawionych bohaterów. Kilka innych powie-

ści Christie ma podobny schemat, jak np. I nie było już nikogo oraz Morderstwo w Orient Expressie – 

jeśli ktoś jest ich fanem, to ta propozycja na pewno przypadnie mu do gustu. Początek jest raczej spo-

kojny, autorka jednak stopniowo wprowadza czytelnika w niepokojący nastrój. Niby ta lektura ma ele-

menty romansu, jednak to tylko pozory, pod którymi kryje się kryminalna fabuła. Intryga jest nietuzin-

kowa, zaskakujący jest fakt, że początkowo różne poszlaki zupełnie się ze sobą nie łączą, jednak bystry 

umysł Poirota jest w stanie pokonać liczne przeciwności w dojściu do prawdy. 

Bez wątpienia warto poznać treść dzieła tej wybitnej pisarki, znajduje się ono bowiem w ścisłej 

czołówce jej najpopularniejszych książek i wielu twierdzi, że trzeba je przeczytać. Niezależnie czy ta 

powieść się komuś spodoba, czy też wręcz przeciwnie, jest ona znana na całym świecie. 
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4. Osobliwy dom pani PeregrIne  

Tę propozycję wybrałam ze względu na to, że jest to jedna z nowo zakupionych książek w na-

szej szkolnej bibliotece w budynku A. Nie jest to może najnowsza publikacja, za to na pewno bardzo 

znana. Doczekała się nawet swojej ekranizacji, którą można było zobaczyć w kinach 6 lat temu, w 

2016 roku. Moim zdaniem, film był porządnie zrobiony, podobały mi się niesamowite efekty specjal-

ne, a miejsca, w których nagrywano niektóre sceny, były naprawdę malownicze. Nie podobały mi się 

natomiast liczne, dość znaczące zmiany w fabule, które wprowadzały mnie w błąd. Książka pod tym 

względem jest lepsza, znajdziemy w niej dużo więcej szczegółów, które pozwolą na dokładne zrozu-

mienie treści bez konieczności domyślania się i zgadywania. Podejrzewam, że wiele osób zna już Oso-

bliwy dom pani PeregreIe, który swego czasu był hitem, myślę jednak, że niektórzy kojarzą go tylko z 

filmem. Może warto więc sięgnąć po książkę? 

 Na samym początku lektury mamy okazję poznać Jacoba Portmana, jak to często bywa w po-

wieściach fantasy – pozornie zwykłego nastolatka. Jednak już od chwili śmierci jego dziadka można 

mieć pewność, że przygody bohatera nie będą zwykłe. Chłopak jest obdarzony bardzo rzadką osobli-

wością – widzi głucholce, potwory zagrażające życiu osobliwych dzieci, także posiadających różne nie-

codzienne talenty. Chłopak, poszukując informacji o swoim dziadku – człowieku kryjącym wiele ta-

jemnic – odkrywa istnienie pętli czasowych, będących schronami dla osobliwców. Ten zupełnie nowy 

dla niego świat istniał od dawna bez jego pomocy, teraz jednak nadchodzi nowe zagrożenie. Do poko-

nania sił zła wsparcie Jacoba będzie absolutnie niezbędne. 

Zachęcam do przeczytania książki, a wypożyczając ją w szkolnej bibliotece polecam przejrzeć 

nowości na półkach, może właśnie wśród nich znajdziecie coś, co Was zainteresuje… 
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Topienie Marzanny: 

Bez wątpienia jest to najbardziej znana tradycja, nadal dość powszechne i często organizowane w szkołach 

podstawowych. Choć teraz nie jest to może najlepszy pomysł na powitanie wiosny z uwagi na zanieczysz-

czenie, kiedyś był to obowiązkowy punkt dnia 21 marca. Była ona uosobieniem zimy, a zatopienie  

lub spalenie jej, pożegnaniem tej pory roku.  

Marzanna najczęściej była naturalnych rozmiarów, wykonana z lnu lub płótna. Jej głowę przyozdabiano 

koroną z gałęzi głogu albo dzikiej róży, ponieważ wierzono, że ciernie uniemożliwiają zmarłym powrót  

do świata żywych.  

W trakcie obrzędu odbywał się pochód, mieszkańcy wyśmiewali zimę, śmierć i choroby, jednocześnie 

wzywając wiosnę. Dopiero po zakończeniu obrzędu zaczynały się przygotowania do kilkudniowych świąt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowiańskie tradycje związane z wiosną 
Amelia Nowak 
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Przygotowania do wiosny: 

Dorośli członkowie społeczności zajmowali się niezbędnymi czynnościami w gospodarstwie. Tak jak zaw-

sze przy świętach sprzątano cały dom po to, aby oczyścić nagromadzone przez rok „zło”.  

Pieczono również ciasta, szczególnie interesujące były tak zwane „ciasta-kładki” dla Dziadów- przodków, 

którzy, według wierzeń, mieli po nich nadejść z Nawii - słowiańskich zaświatów pod władaniem Walesa. 

Młodsi członkowie rodziny wybierali się na poszukiwanie gałązek wierzby lub leszczyny pokrytych mło-

dymi pąkami, zwanych od dawna Baziami. Przynoszono też młode drzewka, które przystrajano czerwony-

mi wstążkami z których każda symbolizowała życzenie na następny rok. 

Młode kobiety, pod nadzorem starszych członkiń rodziny, robiły kraszanki. Mówiono, że każda z nich za-

wiera esencję wiedzy, potrzebnej by stać się samodzielną, dobrą gospodynią. To był nie tylko test na cier-

pliwość, lecz także wiedzę o symbolach magicznych, ziołach, teorii kolorów i sposobach barwienia. Im 

więcej kraszanek, tym lepsza miała być przyszła gospodyni. 

 

 

Jare Święta: 

Rankiem w wioskach zaczynały się Jare Święta. Rozpoczynał je Śmigus, który wtedy polegał na uderzaniu 

się nawzajem gałązkami, żeby pozbyć się z innych ”zła” i dać siłę. Aby nabyć mocy, którą dawały młode 

rośliny, zjadano Bazie. Następnie oblewano się „świętą wodą”. Po czasie, te dwie tradycje połączono w 

jedną- Śmigusa Dyngusa. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć obrzędów związanych z przodkami, zanoszono na groby wcześniej przy-
gotowane posiłki i wspominano zmarłych. Wszystko po to, by w ten sposób uhonorować swych dziadów. 
Zdjęcie obok przedstawia Jaryłę, bóstwo, od którego imienia nazwano to święto.  Kłos w jego dłoni sym-
bolizował urodzaj, który miał nadejść wraz z nim. 
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W tym miesiącu mija 2-lecie Szkolnego Koła Szachowego w VIII LO. Jako wieloletni prowadzący koła postanowiłem, że jest 

to dobra okazja do podsumowania jego działalności oraz innych inicjatyw szachowych w naszej szkole w ciągu ostatnich lat. 

 

Początki 

 Uczniowie „ósemki” już od dawna odnosili sukcesy w zawodach szachowych. W 2018 r. drużyna naszej szkoły zajęła 4. 

miejsce w Licealiadzie – zawodach szachowych wrocławskich szkół. Od 2019 r. w naszej szkole regularnie odbywają się tur-

nieje szachowe. Pierwszym z turniejów, które organizowałem, był Jesienny Turniej Szachów Szybkich, który miał miejsce 31. 

października 2019 r. Brało w nim udział zaledwie 10 osób, jednak wkrótce, dzięki lepszej komunikacji (informacjach o turnieju 

na Librusie i szkolnym fanpage’u), udało się dotrzeć z ogłoszeniami do większej liczby osób. W kolejnym turnieju – Mikołaj-

kowym Turnieju Szachów Szybkich o Puchar Dyrektora VIII LO – uczestniczyło już 24 zawodników. Było to wyjątkowe wy-

darzenie – turniej został objęty patronatem Dyrektora VIII LO, a zawodnicy byli ubrani w klimatyczne „świąteczne stroje”, co 

zostało uwiecznione na zdjęciach. Organizacja turniejów szachowych oczywiście nie byłaby możliwa bez wsparcia Rady Ro-

dziców VIII LO (zakup profesjonalnych szachownic, figur i zegarów) oraz pomocy ze strony zespołu WF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z Mikołajkowego Turnieju o Puchar Dyrektora VIII LO (grudzień 2019 r.) 

Szachy w LO VIII 
Kacper Konieczny 
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Turnieje online i powstanie Koła Szachowego 

Niestety kolejne turnieje nie mogły już odbywać się stacjonarnie. Od 2020 r. szkolne turnieje odbywały się więc w sieci 

– organizowałem je na darmowym portalu Lichess. Już 3 kwietnia rozegrany został pierwszy taki turniej – Wiosenny Turniej 

Szachów Szybkich Online o Puchar Dyrektora VIII LO. Wobec faktu, iż życie szkoły w tamtym czasie prawie całkowicie za-

marło, turnieje online były dla uczniów małą odskocznią od uciążliwej nauki zdalnej i okazją do wspólnego spędzania wolnego 

czasu.  

W tej niesprzyjającej atmosferze 2020 r. wielu mógł umknąć fakt powstania Koła Szachowego, które rozpoczęło dzia-

łalność 8 maja 2020 r. Koło powstało z inicjatywy uczniowskiej – w kwietniu tego roku zaproponowałem dyrekcji prowadzenie 

dodatkowych zajęć z szachów (oczywiście darmowych) dla innych uczniów VIII LO. Jak się okazało, był to dobry pomysł wy-

korzystania programu MS Teams także do uczniowskich zajęć pozalekcyjnych. Do zdalnej nauki gry w szachy wykorzystywa-

łem profesjonalne programy szachowe, publikacje oraz strony internetowe. Członkowie Koła w ramach zajęć rozgrywali między 

sobą sparingi i grali w turniejach tematycznych (na wspomnianym portalu Lichess). Na zajęcia nie brakowało chętnych, a 

uczęszczali na nie uczniowie o różnym stopniu zaawansowania – dla niektórych był to początek przygody z szachami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kolejnym roku szkolnym 2020/2021 przez krótki epizod nauczania stacjonarnego i hybrydowego Koło Szachowe nadal ak-

tywnie działało. Jednak znów okoliczności nie pozwalały na organizację „normalnych” turniejów i musieliśmy się zadowolić 

zawodami szachowymi online, które, szczerze mówiąc, były jedynie namiastką prawdziwej gry. Sytuacja zmieniła się dopiero na 

wiosnę. Wtedy właśnie ukończyłem kurs i zdałem egzamin na sędziego szachowego Polskiego Związku Szachowego. Pozwoliło 

mi to na organizację turniejów zgłoszonych do Związku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z pierwszego turnieju szachowego online w 2020 r. 

Awatar Koła Szachowego na MS Teams 
Zajęcia Koła Szachowego 
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Wielki powrót 

Pod koniec czerwca 2021 r. udało się, po przeszło półtorarocznej przerwie, zorganizować turniej szachowy w murach naszej 

szkoły. W dniach 22-23 czerwca miał miejsce Festiwal „Szachowe Lato w Ósemce”, w ramach którego rozegrane zostały dwa 

turnieje. Turniej Szachów Szybkich o Puchar Dyrektora VIII LO był pierwszym turniejem, który został oficjalnie zgłoszony do 

Polskiego Związku Szachowego. Dzięki temu uczniowie mogli w zawodach uzyskać normy na kategorie szachowe („stopnie” 

szachowe przysługujące dożywotnio). Pierwszymi uczniami, którzy uzyskali kategorie byli M. Skaczyło i M. Raczkiewicz 

(uzyskane IV kategorie). Od tego momentu w naszej szkole regularnie organizowane są turnieje, w których można zdobyć kate-

gorie szachowe (z małą przerwą w grudniu 2021 r., gdy był znów turniej online). Koło Szachowe również działa i podejmuje 

różne inicjatywy (ostatnio było to m.in. malowanie szachownicy na patio A oraz turniej w czasie Dni Otwartych szkoły). 

 

 

 

  

Malowanie szachownicy na patio A 

Jesienny Turniej Szachów Szybkich o Puchar Dyrektora 

VIII LO 

Pierwszy szkolny turniej zatwierdzony przez Polski Związek 

Szachowy w Centralnym Rejestrze PZSzach (2021 r.) 

„Szachowe Lato w Ósemce” – Turniej Szachów Szyb-

kich (czerwiec 2021 r.) 
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