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Od redakcji

Dziękujemy panu Piotrowi Habierskiemu za

ciekawe zajęcia na temat „ Rola grafiki w

gazetce szkolnej” oraz panu Pawłowi Wrabcowi

za przybliżenie tajników zawodu dziennikarza.

Ponieważ tegoroczne Święto Szkoły zbiegło

się z organizowanymi w Podkowie Leśnej

Otwartymi Ogrodami, znajdziecie tutaj tekst

poświęcony różnym motywom ogrodu - „Motyw

ogrodu w literaturze i nie tylko.. .” (str. 8).

Przedstawimy Wam również m.in. wywiad z

absolwentem naszej szkoły (str. 6) oraz rozmowę z

pisarką, panią Ewą Nowak (str. 1 0).

Życzymy miłej lektury!

Redakcja

Wydruk naszej gazetki został sfinansowany przez

Radę Rodziców w ramach projektu „ Bitwa na

pomysły” .



Klasy o sobie / z zycia szkoły

Z klasą IB spotkałam się zaraz po

apelu, na którym pani Dyrektor przekazała

nam informacje na temat nowego skrzydła.

Na początku niewiele osób udzielało się w

wywiadzie, ale pod koniec było trochę

lepiej . Oto, czego się dowiedziałam:

Jacy jesteście?

Jesteśmy:

- hiperbolicznie fajni

- oryginalni

- wyjątkowi

- nietypowi

- zgrani

- kreatywni

Jak myślicie: Jaka na wasz temat panuje

opinia wśród innych uczniów?

Myślą, że jesteśmy:

- komunikatywni

Czy domyślacie się, co sądzą o was

nauczyciele?

Uważają, że jesteśmy:

- trudną klasą (według niektórych

nauczycieli)

- nie lubią nas

Chcielibyście przez innych...

- zostać zauważeni jako fajni, otwarci

ludzie

Czy spotykacie się gdzieś całą klasą po

lekcjach?

Spotykamy się:

- w kinie

- na boisku

Gdy przeprowadzałam wywiad atmosfera

była miła, ale było również bardzo

chaotycznie.

Julia Kacała
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Samorząd Szkolny
Samorząd Szkolny zorganizo- wał

ogólnoszkolne zawody w piłce nożnej i

siatkowej . Poszczególne klasy wystawiły

swoje reprezentacje w obydwu

dyscyplinach. Zwycięzcami turnieju piłki

nożnej zostali uczniowie klasy IIIa

gimnazjum, a w piłce siatkowej uczniowie

IIa gimnazjum. Szczególne podziękowania

dla przewodniczącej Asi Szymaszczyk za

przygotowanie harmonogramu meczów.

Gratulujemy.

Ostatnim pomysłem Samorządu Ucz-

niowskiego jest czytanie literatury dla dzieci

z klas 1 -3 przez uczniów gimnazjum. Za-

czynamy od książki pod tytułem „Afryka Ka-

zika” napisanej przez Łukasza Wierzbickiego.



Z zycia szkoły

Przygotowujemy również

przedstawienie teatralne z klasą 6a szkoły

podstawowej pod tytułem „Cinderella”,

czyli Kopciuszek. Przedstawienie zostanie

wystawione w języku angielskim podczas

Święta Szkoły.

W planach mamy przeprowadzenie

turnieju piłki koszykowej . Obecnie

przygotowujemy plan meczów i

kompletujemy drużyny.

Zastępca przewodniczącej

Samorządu Uczniowskiego przygotowuje

rozgrywki pt. : Gry Strategiczne, w których

wezmą udział uczniowie z naszej szkoły.

Wielbiciele logicznego i strategicznego

myślenia będą mieli czas dla siebie.

Nasze zawody sportowe dały

podstawę, aby wystąpić do Centrum

Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w

Podkowie Leśnej o przyznanie minigrantu

w wysokości 700 zł na rzecz Samorządu

Uczniowskiego. Jesteśmy w trakcie

ubiegania się o tę dotację.

W piątki o godzinie 17.30

zapraszamy również na „JOGGI�G”, żeby

poprawić naszą kondycję. Po bieganiu

gramy w piłkę siatkową. Bardzo dobry

pomysł na piątkowe popołudnie i wieczór.

Kolejna nagroda Martyny
Recenzja Martyny Szczepanik z

klasy Ia gimnazjum po raz czwarty wygrała

w ogólnopolskim konkursie „Klubowicze

do klawiatur”. Prace napływają do

Instytutu Książki z Dyskusyjnych Klubów

Książki z całej Polski. Raz w miesiącu jury

wybiera najlepszą recenzję spośród

nadesłanych w danym miesiącu

kalendarzowym. Do tej pory Martyna

zdobyła już trzykrotnie nagrodę za

najlepszą recenzję w kategorii

młodzieżowej - w grudniu 201 1 r. za

ocenę książki „ Wyspa mojej siostry”

Katarzyny Ryrych, w kwietniu 2012 r. za

książkę "20 000 mil podmorskiej żeglugi"

Juliusza Verne'a, w listopadzie 2012 r. za

„Lodową Panią” Sally Prue. Tym razem

jej recenzja okazała się najlepsza spośród

nadesłanych w miesiącu lutym 2013 r.

Recenzowana książka to „ Książę mgły”

Carlosa R. Zafon´a.

Gratulujemy i życzymy kolejnych

sukcesów.

Karolina Siurdyna

Warsztaty recytatorskie
w Stawisku

W czwartek 1 1 kwietnia byliśmy w

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwasz-

kiewiczów na warsztatach przygotowu-

jących nas do konkursu recytatorskiego.
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Z zycia szkoły

Rok 2013 ogłoszony jest rokiem

Juliana Tuwima, nic więc dziwnego, że

myśl przewodnia konkursu brzmi: „Po

prostu Tuwim”. Grupa gimnazjalna

oddana była w ręce aktora Andrzeja

Ferenca, który z wielką cierpliwością i

zaangażowaniem pomagał nam w

doskonaleniu recytacji wybranego

wiersza.

Dowiedzieliśmy się, że deklamując

wiersz powinniśmy m.in.: przed recytacją

przyciągnąć uwagę publiczności; bardzo

chcieć opowiedzieć publiczności historię,

którą opisuje wiersz; patrzeć osobom

siedzącym na widowni w oczy, nie

zrywać kontaktu wzrokowego

(opowiadamy to w końcu tym ludziom, a

nie ścianom, sufitowi, czy podłodze).

Julia Kacała

Spotkanie z pisarką Ewą
�owak

12 maja gościła w naszej szkole

Pani Ewa Nowak – autorka książek dla

młodzieży ( m.in. „Bardzo biała wrona”,

„Drzazga”, „Niewzruszenie” „Lawenda w

chodakach”). W spotkaniu wzięli udział

członkowie DKK działającego w naszej

szkole – sekcja młodzieżowa, a także

klasy 6a oraz I a , II b gimnazjum. Z

pisarką przeprowadziłyśmy wywiad. ( s.

1 0). Było to bardzo ciekawe i pouczające

spotkanie.

„�iewidzialna wystawa”
otworzy Ci oczy…
7 maja klasa I a brała udział w

„Niewidzialnej wystawie” – projekcie

mającym na celu pokazanie jak wygląda

świat z perspektywy osoby niewidomej .

Przewodnikami były osoby niewidome lub

słabo widzące. Weszliśmy do pomieszczeń

pogrążonych w całkowitych ciemnościach.

Każde z nich miało odzwierciedlać typowe

miejsca i sytuacje zdarzające się na co dzień

np. mieszkanie, ulica, a nawet las. Wobec

braku zmysłu wzroku trzeba korzystać z

innych zmysłów: węchu, słuchu i dotyku.

Obejrzeliśmy również krótką prezentację

przedmiotów, z których korzystają

niewidomi w codziennym życiu m.in.

maszynę do pisania brajlem czy mówiący

komputer.

Było to niesamowite, ciekawe i z

pewnością niezapomniane przeżycie.

Pozwoliło zdobyć nowe doświadczenie i

bardziej zrozumieć osoby, które nie widzą.

Martyna Szczepanik

szkolny rock 5



Czasami zastanawiam się, jak

pewnie większość z Was, jak naszą szkołę

wspominają jej absolwenci. Jest to dla

nas, uczniów gimnazjum, bardzo

ciekawe, ponieważ oni mają już za sobą

to, co jest jeszcze przed nami. Oni już to

przeżyli, niektórzy z nich popełnili błędy,

przed którymi mogą nas ostrzec, inni

mogą nam powiedzieć dzięki czemu

udało im się osiągnąć sukces. Tak więc

dzisiaj przedstawiam Wam wywiad z

absolwentem naszej szkoły.

Przeprowadziłam go z kolegą, który
uczył się tu w latach 2001 -2010.
Chciał on zachować anonimowość.

Jak wspominasz szkołę w Podkowie

Leśnej?

Ogólnie dobrze, chociaż czasami nie

chciało mi się do niej chodzić. Mimo tego,

że zdarzały się czasem nieprzyjemne

sytuacje – teraz, kiedy poznałem też inne

szkoły, cieszę się, że chodziłem do tej .

Jakie jest Twoje najprzyjemniejsze

wspomnienie z gimnazjum lub

podstawówki?

Bardzo przyjemnie wspominam

okresy przedwakacyjne, kiedy lekcje

stawały się luźniejsze, a nauczyciele nie

wymagali już tak dużo. Wtedy fajnie było

przychodzić do szkoły, siedzieć na ławce,

która stała przed budynkiem. Było ciepło,

ładnie, słonecznie, w powietrzu czuło się

wakacje i chodzenie do szkoły było nawet

przyjemne, a atmosfera w niej była bardzo

miła.

Których nauczycieli wspominasz

najlepiej?

Lubiłem wszystkich nauczycieli.

Każdy z nich potrafił przekazać wiedzę w

fajny i ciekawy sposób, jednak kilka osób

zapadło mi w pamięć głębiej niż pozostali.

Na lekcjach Pani Bajurskiej zawsze

było ciekawie. Pani była dla nas bardzo

wyrozumiała, chociaż w trzeciej klasie jej

cierpliwość się skończyła i przestała

sprawdzać nam prace domowe. Jednak ja

bardzo szanuję ją za tę decyzję, ponieważ

wcale jej się nie dziwię. Miała z nami ciężki

kawałek chleba (jak zresztą każdy

nauczyciel). Dobrze wspominam jej lekcje,

ponieważ były bardzo ciekawe. Jest

najlepszą nauczycielką matematyki, jaką

miałem.

Bardzo fajnie było również u Pani

Paszko. Lekcje polskiego wspominam

bardzo dobrze, bo nigdy nie miałem lepszej

nauczycielki z tego przedmiotu. Lekcje nie

były schematyczne, nie musieliśmy pisać

ton notatek, ale skupialiśmy się na rozmo-

wywiad
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Wywiad z absolwentem



wie, na myśleniu, nie na przepisywaniu.

Świetnie wspominam również lekcje

Pana Sowińskiego, który bardzo dobrze

umiał przekazywać nam wiedzę

historyczną. Opowiadał wiele ciekawych

anegdot, urozmaicał swoje lekcje, np.

puszczał T-raperów znad Wisły.

Bardzo charakterystyczną osobą,

która zapadła mi w pamięć był również Pan

„Stopek”.

Czy miałeś ulubione miejsce w szkole?

Ławki były fajne. Ławki przed

szkołą, przed klasami, przy boisku. Lubiłem

również salę nr 4, w której uczyła P.

Bajurska. Podobało mi się też otoczenie

szkoły. Teren był bardzo duży - były trzy

boiska, plac zabaw, dużo drzew, dużo

miejsca do zabawy, do spędzania czasu na

przerwach.

Czy była w szkole jakaś szczególna rzecz

lub szczególne miejsce, które nadawało

jej własny, niepowtarzalny klimat?

Tak, była taka rzecz. Były to

popiersia na głównym korytarzu. Kobieta w

wianku, mężczyzna w okularach patrzyli

tak, jakby historia na nas patrzyła. Bardzo

mi się one podobały.

Jeżeli chodzi o miejsce, to była to

biblioteka przed przemeblowaniem. Była

wtedy zupełnie inna niż teraz. Była co

prawda mała, ale ja też byłem mały, więc

przypominała mi labirynt. Taki stary,

zatęchły labirynt, w którym pachniało

książkami. Były stare lampki z zielonym

szkłem i było tam ciemno, i mroczno. I był

też taki kącik, stolik i krzesełko, gdzie

można było poczytać. Pani bibliotekarka

(taka starsza blondynka) sprawiała wrażenie

nieprzyjemnej , ale tak naprawdę była nawet

miła. I czytała nam „Mikołajka” na

zastępstwie, a ja bardzo lubię tę książkę.

Rozmawiała: Julia Kacała
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wywiad / temat numeru

Motyw ogrodu w

literaturze i nie tylko…

Motyw natury często pojawia się w

literaturze, malarstwie i innych

wyrazach artystycznych. �atura

buduje nastrój w książkach lub tło w

obrazach. To ona tworzy przestrzeń, w

której poruszają się bohaterowie.

Jednym z jej elementów jest ogród.

Poniżej wymienione są niektóre

przykłady ogrodów znanych z różnych

dzieł. W tym numerze zebraliśmy dla

Was kilka przykładów wyrazu

artystycznego, w którym wykorzystano

motyw ogrodu.



„Otwarte Ogrody”
W naszym mieście w

dniach 7-9 cze- rwca

odbędzie się festiwal

„Otwarte Ogrody”.

Polega on m.in. na

preze- ntacji swoich

og- rodów lub zabytkowych domów z

bogatą częstokroć historią. Oglądający

mogą do nich wejść i zobaczyć ich

wnętrza. Właściciele organizują często w

czasie festiwalu różne wydarzenia

kulturalne np. koncerty, warsztaty czy

wystawy. Dzięki temu możemy poznać

historię zabytkowych, podkowiańskich

miejsc lub dopiero je odkryć… Tradycja

tego festiwalu sięga 2005 roku.

„Ogród Eden”
Twórcą Edenu jest sam Bóg. To miejsce

występuje też pod nazwą Rajski Ogród.

Pierwszym człowie- kiem był Adam i

Jahwe zalecił mu doglądania ogrodu.

Zakazał mu jednak spożywania owoców

z drzewa dobra i zła:

„ Z wszelkiego drzewa tego ogrodu

możesz spożywać do woli, ale z drzewa

poznania dobra i zła nie wolności jeść, bo

gdy z niego spożyjesz, niechybnie

umrzesz.”

Księga Rodzaju 2

„Tajemniczy ogród”

i zapomniany ogród i przywraca go do

życia. Wraz ze zmianą ogrodu zmienia

się charakter dziewczynki.

„Pan Tadeusz"
Ogród wspomniany w tej książce jest

opisany jako mały, z mnóstwem ścieżek i

zielonych krzewów. Dookoła stoi

temat numeru
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Jedna z niewielu

książek, które od

razu nasuwają się na

myśl, gdy głównym

wątkiem jest ogród.

Mała Mary, która

przeprowadza się z

Indii do Londynu

odkrywa zaniedbany



drewniany płotek. W przeciwień- stwie

do „Tajemnicze

„W sadzie, na brzegu niegdyś zarosłem

pokrzywą, był maleńki ogródek,

Ścieżkami porznięty, pełen bukietów

trawy angielskiej i mięty. Drewniany,

drobny, w cyfrę powiązany płotek

połyskał się wstążkami jaskrawych

stokrotek.”

„Ogród Hesperyd”

prezent ślubny.

Strzegły ich siostry Hesperydy

oraz stugłowy Smok – Ladon. Jedną z

prac Herkulesa była kradzież złotego

jabłka. We fraszce „Na lipę” Jan

Kochanowski porównuje swoje drzewo

do drzewa z ogrodu Hesperyd:

„ …Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię

pan tak kładzie Jako szczep najpłod-

niejszy w hesperyskim sadzie.”

„Wiszące ogrody
Semiramidy”

Wiszące ogrody królowej

Semiramidy mieściły się w Babilonie. Od

czasów Aleksandra Wielkiego zalicza się

je do siedmiu cudów świata starożytnego.

Zostały zbudowane na polecenie króla

Nabuchodonozora II (604-562 p.n.e.),

który podarował je swojej żonie Amytis,

ponieważ po przyjeździe do Babilonu

bardzo tęskniła za bujną zielenią

ojczystego kraju – Medii. Niewiadomo

jednak, dlaczego nazwano je imieniem

Semiramidy, asyryjskiej królowej , która

żyła dwa wieki wcześniej .

Czy Wiszące ogrody Semiramidy

faktycznie istniały? Wzmianki o

ogrodach występują w wielu źródłach

historycznych z tamtego i późniejszego

okresu. Pisali o nich m.in. Herodot,

Strabon i Diodor Sycylijski. Ponadto

wykopaliska przeprowadzone w miejscu

ich hipotetycznego położenia wykazały

obecność pozostałości rozległego pałacu

Nabuchodonozora II, jak i specjalnej

konstrukcji tarasów, i studni. Wiszące

ogrody Semiramidy były zakładane na

tarasach wznoszących się do góry i

podtrzymywanych specjalną konstrukcją,
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temat numeru

go ogrodu” ten jest

zadbany i podlewany.

Wszak jego ogrodni-

czką jest Zosia. Panu-

je tu dobrobyt, a czy-

tający używa wszy-

stkich zmysłów, by

wczytać się w treść.

Jest najsłynniej-

szym ogrodem w

mitologii greckiej .

Rosły w nim złote

jabłka, które kie-

dyś Gaja ofiaro-

wała Herze jako



którą tworzyły szeregi wąskich, coraz

wyższych korytarzy zasklepionych

kolebkowo. Zwisające z tarasów pnącza

zakrywały mury, co sprawiało wrażenie,

że te piękne rośliny zawieszone są w

powietrzu. Do ich nawadniania używano

wody z Eufratu, którą dostarczano na

poszczególne poziomy za pomocą

przemyślnego systemu kanałów i drenów.

Opracowały:

Martyna Szczepanik

Karolina Siurdyna

temat numeru / wywiad
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Wywiad z pisarką
Ewą Nowak
Pani Ewa �owak - znana z

wielu powieści dla młodzieży np.
„Lawenda w chodakach” czy
„Bardzo biała wrona” –
odpowiada na pytania dotyczące
pracy pisarza, początków kariery
i porad dla osób myślących o
pisaniu.

Jak rozpoczęła się Pani przygoda z

pisaniem?

Szczerze mówiąc, to przypadkiem. Na

początku odpisywałam na listy w „Victorze

Juniorze” i „Victorze Gimnazjaliście”.

Zaproponowano mi pisanie pewnego

rodzaju opowiadań, które byłyby

opublikowane w każdym nowym numerze.

Potem, gdy zaprzestano je publikować,

zaczęłam pisać własną książkę.

Czy miała Pani osobę, która

pomagała Pani na początku?

Nie jestem w stanie wskazać konkretnych

osób, ponieważ było ich zbyt wiele i

mogłabym kogoś pominąć, a tego bym nie

chciała.

Co poradziłaby Pani osobom,

które myślą o pisaniu – w jaki sposób

mają zdobywać, doskonalić swój

warsztat pisarski?

Przede wszystkim najważniejszą rzeczą do

zapamiętania jest to, że aby powieść była

udana musi powstać postać i problematyka.

Można samemu wykreować bohatera

poprzez zadanie prostych pytań, na które

ktoś może spontanicznie odpowiedzieć np.

jest to chłopak czy dziewczyna?, ile ma

lat?, jacy są jej/jego rodzice?, czy ma jakiś

problem? Tak tworzy się powieść.

Najważniejszym słowem człowieka

sukcesu jest koniec, dlatego że dopiero w

pełni skończone dzieło można zaliczyć do

sukcesu.

Czy ma Pani ulubionego pisarza?

Co lubi Pani czytać w wolnej chwili?



Najbardziej lubię czytać książki polecone

przez kogoś. Taką książkę zawsze

przeczytam. Mam wówczas gwarancję, że

to będzie trafny wybór. Codziennie

powstają tysiące nowych książek. Szansa,

by „wyłonić” tę, która będzie ciekawa i

interesująca jest niewielka. Tymczasem

ktoś zrobi to za mnie. Dostaję także od

osoby polecającej pozytywną energię, całą

radość z czytania, którą poczuła ona i ja

mogę poczuć tę energię teraz, czytając.

Jaką ciekawą książkę przeczytała

Pani ostatnio?

Ostatnio przeczytałam książkę „Czerwone

serce, niebieski motyl” i myślę, że mogę ją

polecić. Opowiada o nieco innym rodzaju

miłości niż zwykle czytamy. Jest to

dziecięca, niewinna miłość wśród 8 lub 9-

latków. Bardzo ciekawa powieść.

Wydaje Pani bardzo dużo książek.

Czy pisze Pani przez większość dnia?

Mój plan dnia wygląda codziennie tak

samo. Wstaję wcześnie rano i siadam do

komputera. Piszę do południa. To bardzo

ważne, by pisać regularnie i skupić się tylko

na tym, co ma się zrobić.

W Pani dorobku znajdują się

również książki dla młodszych np.

„Prawie czarodziejki”. Lepiej Pani jest

pisać dla młodszych czy starszych dzieci?

Z pewnością pisze się inaczej , ale czy

łatwiej – nie wiem. Książka dla młodszych

dzieci musi być bardzo wciągająca, by

skupić ich uwagę. Dlatego ciężko jest

zainteresować młodszego czytelnika.

Jest Pani pedagogiem terapeutą.

Zdarzyło się kiedyś, aby jakiś przypadek

z tej pracy stał się inspiracją do

napisania książki albo wątku w książce?

Nie mogę wykorzystać czyjegoś problemu

jako pomysłu na książkę.

Czuje się Pani bardziej pedago-

giem czy pisarką?

Bardziej pisarką. Gdy piszę książkę staram

się zapomnieć, że jestem pedagogiem. Piszę

książki pedagogiczne, ale zarazem nie chcę

namolnie „wychowywać”. Daję bohaterowi

problem i konkretne rozwiązanie.

Pomysł na nazwę „Miętowa seria”

był Pani czy wydawcy?

Był to pomysł wydawcy, ponieważ pier-

wszą moją książką była „ Wszystko tylko

nie mięta”.

W „Drzazdze” porusza Pani

problem faworyzowania dzieci w

rodzinie. Skąd ten pomysł?

Pomysł wywiódł się ze szkoły.

Faworyzowanie dzieci uważam za

fascynujący problem. Jest to ciekawy i

popularny temat wśród młodzieży. W mojej

książce bohaterką pierwszoplanową jest ta

córka, którą mama faworyzuje. Tak

naprawdę wbrew pozorom to ona ma

gorzej .
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Pracuje Pani nad książką „Mój

Adam”. Kiedy książka ukaże się w

księgarniach? Wiem, że ma być to zbiór

opowiadań, czy może Pani zdradzić

poruszane w niej tematy?

Myślę, że pojawi się na Targi

Październikowe. Pojawia się tu tylko jeden

problem - toksyczna miłość. Książa

pokazuje, co młodzież jest w stanie zrobić z

powodu miłości. Miłość to najsilniejsze

uczucie.

Rozmawiały:

Martyna Szczepanik i Julia Kacała

wywiad / okiem ucznia cudzoziemskiego
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Okiem ucznia
cudzoziemskiego

Szwajcaria jest kolejnym

państwem w mojej historii. Zapamiętam

ją jako miejsce spokojne, bezpieczne,

urokliwe, o pięknej, starej architekturze.

Było to pierwsze państwo w naszej

podróży, w którym poczułam, że nasze

więzi rodzinne są znowu silne.

W Szwajcarii mieszkałam cztery

miesiące. Odwiedziłam wiele ciekawych

miejsc np. Wintherthur, Kreuzlingen, Bern,

Erich. Poznałam wiele koleżanek

mieszkających w Szwajcarii. Co ciekawe

osoby, które spotkałam posługiwały się

czterema językami ( francuskim,

niemieckim, włoskim, angielskim ), przy

czym podstawowym językiem jest język

niemiecki.

Nigdy wcześniej nie uczyłam się

języka niemieckiego. Będąc w Szwajcarii

uczęszczałam na świetlicę szkolną. Tu

uczyłam się języka niemieckiego. W tej

nauce pomogła mi na początku znajomość

języka angielskiego, ponieważ posługiwała

się nim nauczycielka. Po miesiącu nauki

języka niemieckiego zaczęliśmy uczyć się

matematyki. Po czterech miesiącach nauki

dobrze rozmawiałam po niemiecku.

Po zajęciach świetlicowych

chodziliśmy z nauczycielami na spacery,

które były też świetną okazją do nauki

języka.

Szwajcarię zapamiętam jako miejsce

spokojne, bezpieczne, urokliwe, o pięknej ,

starej architekturze. Było to pierwsze

państwo, w naszej podróży, w którym

poczułam, że więzi rodzinne są znowu

silne. Połączyły nas wspólne przeżycia i

doświadczenia.

�ikt z nas nie wie jak potoczy się jego los.

Żyj spokojnie, nie bój się zmian.

Jeśli Bóg coś Ci zabiera,

�ie przegap tego, co daje Ci w zamian.

Alena Mataeva
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szlakami podkowy

Budynek Miejskiej

Biblioteki Publicznej

Dziś opowiem wam o budynku

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie

Leśnej . Mieści się on przy ul. Błońskiej 50.

Dom został wybudowany w 1935 roku i

należy do zabytków Podkowy Leśnej . Jest

to tradycyjny, ceglany budynek o grubych

ścianach nośnych z „drucianymi”

balustradami balkonów i zaokrąglonymi

narożami.

Nie każdy wie dlaczego patronką

naszej biblioteki jest właśnie Pola

Gojawiczyńska. Związki Gojawiczyńskiej z

Podkową Leśną rozpoczęły się od jej

pobytu z córką w domu Iwaszkiewiczów w

Stawisku w 1944 roku. Wspólnie z

gospodarzami przyjmowała uciekających z

powstania warszawiaków. Miała wpływ na

twórczość Jarosława Iwaszkiewicza.

Zawsze była ciepło przez niego

wspominana. Znalazła w Podkowie spokój i

oderwanie od licznych kłopotów.

Zauroczona bujną roślinnością dobrze się

czuła w zielonych, cichych zakątkach. Po

wojnie nawiązała znajomość z pierwszą

kierowniczką podkowiańskiej biblioteki –

Wandą Głowacką. Gojawiczyńska nie

mieszkała tu na stałe, a grono jej przyjaciół

było niewielkie. Niestety jej twórczość

nie została ani dostrzeżona, ani doceniona

we współczesnych czasach. Pisała o

ludziach żyjących w cieniu rosnących

fortun, karierach przedwojennej Warszawy

oraz polityce lat pięćdziesiątych. Jedyne z

jej dzieł, które doczekało się po wojnie

ekranizacji to powieść „Dziewczęta z

Nowolipek”.

Pamięć o pobycie Poli

Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

zachowała się głównie dzięki temu, że

Miejska Biblioteka Publiczna od lat 60-tych

nosi jej imię.

Źródła:

• Małgorzata Wittels „ Drugi album

z Podkową”

• „ Architektura Podkowy Leśnej”

Grzegorz Grontkowski

Opracowała : Martyna Szczepanik



W głębiach
oceanów i mórz

Rozgwiazdy - spotkać je można

we wszystkich morzach świata. Ich

rozmiary wahają się od 5 cm do 1 m

średnicy! Przypominające gwiazdę ciało

jest przeważnie jaskrawo zabarwione.

Rozgwiazdy mają zwykle 5 ramion, ale

są i takie, które mają ich nawet 50! Jeśli

któreś z ramion zostanie oderwane, to po

pewnym czasie bez problemu odrasta

nowe. Na spodzie ramion znajdują się

setki malutkich nóżek, które pozwalają

rozgwieździe poruszać się lub obejmować

zdobycz. Ciało niektórych rozgwiazd jest

pokryte trującymi kolcami. Rozgwiazdy

żywią się małżami, koralowcami,

gąbkami, a czasem nawet innymi

rozgwiazdami i padliną. Małą zdobycz

połykają w całości, większą otulają

wysuniętym na zewnątrz żołądkiem i

trawią na zewnątrz ciała.

Manat - inaczej lama- tyna, to

morski ssak rośli- nożerny, należący do

grupy ssaków nazywanych syrenami.

Doros- ły osobnik może ważyć ponad 600

kg i mieć 5 m długości. Zamieszkuje

wielkie rzeki, płytkie zatoki i laguny

atlantyckich wybrzeży Afryki i Ameryki.

Całe życie spędza w wodzie i nigdy nie

wychodzi na ląd. Skóra manata jest naga.

Tylne kończyny nie są wykształcone, a

ogon tworzy szeroką płetwę. Żyje w

małych grupkach i większość czasu

spędza na dnie, pasąc się na podwodnych

łąkach. To dlatego nazywa się go czasem

,,krową morską"! Pary manatów łączą się

na całe życie. Raz na 3 do 5 lat samica

wydaje na świat jedno młode, które

zostaje z nią przez około 2 lata.

Amfiprion- zwany również rybą

ukwiałową, jest małą rybką mającą około

8 cm długości. Żyje zawsze pośród

ukwiału i tylko na krótko opuszcza to
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swiat wokół nas



niezwykłe schronienie. W razie

najmniejszego zagrożenia chowa się

natychmiast między czułki ukwiału. Jest

tu całkiem bezpieczna, gdyż parzydełka

umieszczone na czułkach powodują

porażenie, a nawet śmierć intruza.

Amfipriony żyją w parach dobranych na

całe życie i bronią zaciekle swojego

terytorium. Kiedy para znajdzie sobie

"swój '' ukwiał, rzadko się zdarza by się

od niego oddaliła. W okresie tarła samiec

oczyszcza fragment skały w pobliżu

ukwiału, następnie samica składa tam

300-700 ziaren ikry, nad którą samiec

będzie czuwał aż do wyklucia się

narybku. Gatunek ten rozsławił film

,,Gdzie jest Nemo?”, w którym głównym

bohaterem jest właśnie amfiprion.

Ewa Głowacka

swiat wokół nas / na walizkach
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Akropol
Tym razem zapraszam Was w

podróż do Grecji. Chciałabym przybliżyć

Wam niezwykłe miejsce, jakim jest

Akropol.

Akropol to wzgórze świątyń

usytuowane na wysokości 1 57 m. n. p. m, z

którego rozciąga się wspaniały widok na

miasto leżące u jego stóp – Ateny. Na

wzgórzu akropolińskim znajdują się

następujące budowle: Partenon,

Erechtejon, Świątynia Ateny Nike,

Propyleje, Pinakoteka.

Partenon to świątynia, w stylu

doryckim z elementami stylu jońskiego,

wzniesiona ku czci bogini Ateny,

usytuowana w centralnej części wzgórza.

Realizacja świątyni rozpoczęła się w 447

roku p.n.e. , a zakończyła w 432 roku p.n.e. ,

czyli trwała około 15 lat. Powstała w

oparciu o plany Iktinosa i Kallikratesa,

natomiast prace wykończeniowo -

rzeźbiarskie wykonał Fidiasz (jeden z

najlepszych greckich rzeźbiarzy) i jego

uczniowie.

Erechtejon to świątynia wzniesiona

ku czci Ateny i Posejdona. Zbudowano ją w

stylu jońskim. Jest dwupoziomowa z uwagi

na ukształtowanie terenu. Świątynia posiada

portyk ze słynnymi sześcioma kariatydami.

Świątynia Ateny �ike (Ateny



Zwycięskiej) jest najlepiej zachowaną

budowlą na wzgórzu, usytuowaną w części

zachodnio-południowej wzgórza. Została

wzniesiona w V wieku p. n. e. w stylu

jońskim według projektu Kallikratesa.

Propyleje stanowią bramę

wejściową do kompleksu świątyń.

Wznoszenie tej budowli rozpoczęto w 437

roku p. n. e. i po kilku latach przerwano.

Składa się z dwóch bram większej i

mniejszej . Wznoszona była w stylu

doryckim jako obiekt trójnawowy z dwoma

rzędami kolumn w stylu jońskim. W części

północnej była pinakoteka z obrazami

najwybitniejszych twórców jak Polignot,

Aglaofon czy Timajnetos.

Pinakoteka ateńska była skarbcem

największych greckich dzieł sztuki, takich

jak obrazy, freski wykonane na płytach

drewnianych bądź gipsowych.

na walizkach / moja pasja:malarstwo

„Dziwny ogród”
JózefMehoffer

Józef Edler von Mehoffer urodził

się 19 marca 1869 w Ropczycach, a zmarł 8

lipca 1946 roku w Wadowicach. Był

polskim malarzem, witrażystą i grafikiem z

okresu Młodej Polski. Wśród jego dzieł

najbardziej rozpoznawalnym jest

namalowany w 1903 roku obraz

zatytułowany „Dziwny ogród”.

„Dziwny ogród” przedstawia pe-

jzaż letni – bajecznie kolorowego ogro- du,

po którym spaceruje kobieta, dziew- czynka

i dziecko, a nad ich głowami krąży

olbrzymia, złocista ważka.

Kobieta – w moim odczuciu matka

dziecka – jest ubrana w piękną

ciemnoniebieską suknię z falbanami i

kapelusz. Suknia jest elegancka, ozdo-

biona dużym okrągłym złotym medalio-

nem. Kobieta jest uśmiechnięta, radosna,
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wyciąga dłoń w kierunku obficie

owocującej jabłoni.

Dziecko, w odróżnieniu od po-

zostałych postaci, jest nagie i trzyma w

maleńkich dłoniach dwie gałązki malw.

Kobieta i znajdująca się w oddali

dziewczyna, znajdują się w zacienionej

części ogrodu, a dziecko jest

wyeksponowane na bezpośrednie działanie

promieni słonecznych.

Wszyscy są rozbawieni, weseli i

wychodzą z głębi ogrodu w kierunku jasnej ,

kolorowej łąki z białymi kwiatami

rosnącymi wśród trawy. Wydaje się, że

kierunek drogi wskazują ozdobne łańcuchy

uplecione z kolorowych kwiatów

usytuowane po obu stronach ścieżki. Ogród

jest wyjątkowy, a w szczególności owad –

niespotykanej wielkości, dominujący w

krajobrazie.

Ten obraz i inne działa artysty

możemy podziwiać w Muzeum

Narodowym w Warszawie. Wszystkich

serdecznie zachęcamy do wizyty w tym

muzeum.

Karolina Michalak
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moja pasja: malarstwo / nasze recenzje

„Tajemniczy ogród”

„Tajemniczy ogród” Francess H.

Burnett opowiada o osieroconej

dziewczynce Mary Lennox i jej przygodach

w nowym miejscu zamieszkania. „Mała

kapryśnica” pozbywa się oschłości i

krnąbrności, uczy się szacunku,

uprzejmości. Staje się miła i okrywa

przyjaźń.

Na podstawie tego utworu zostało

zrealizowane przedstawienie muzyczne w

warszawskim teatrze Rampa. Reżyserem i

autorem tekstów był Cezary Domagała, a

kompozytorem melodii Tomasz Bajerski.

Bohaterami książki są

dwunastoletnie dzieci, więc dorośli aktorzy

odgrywający ich role, mieli trudne zadanie,

aby swoją grą przekonująco odtworzyć

wygląd, sposób mówienia czy zachowania



nasze recenzje / DKK poleca

nastolatków. Moim zdaniem udało im się to

doskonale, dzięki temu, że aktorzy ci mieli

młodzieńczy wygląd, drobne postury, a

przede wszystkim odznaczali się żywym

temperamentem. „Dorośli” bohaterowie w

przedstawieniu zostali pokazani dość

pozytywnie. Ogrodnik jest bardziej

gadatliwy i rubaszny, wuj Archibald

Crawen i pani Medlock nie są tacy groźni

jak w książce.

W przedstawieniu teatralnym

realizatorom udaje się przekazać

najważniejsze przesłania powieści. Tak jak

leżący odłogiem, zamknięty, otoczony

murem ogród ożywa i rozkwita pod ręką

kochających ludzi, tak serce Mary

przechodzi transformację i bije ciepłem,

życzliwością i przyjaźnią. Muzyczna forma

spektaklu - śpiew i taniec bardzo korzystnie

wpływają na odbiór sztuki. Również

skromna, ale pomysłowa scenografia oddaje

realia czasu i miejsca akcji. Stwarza

atmosferę zarówno tajemniczego

domostwa, jak i równie tajemniczego

ogrodu.

Ciekawym pomysłem było

zastosowanie dużych grafik pełniących rolę

kurtyny między poszczególnymi scenami.

Szkolna publiczność początkowo

rozgadana, szybko wciągnęła się w wartką

akcję, podrygując w trakcie muzycznych

„kawałków”. Trochę „zgrzytały” zbyt

krótkie sceny, częste zmiany dekoracji,

chociaż i to publiczność obróciła w żart,

wtórując do muzycznego refrenu

„Miseltwait. . .”.

Przedstawienie uważam za bardzo

udane. Mimo poważnej problematyki

zostawiło po sobie nastrój lekkości i

radości. Naładowało nas optymizmem,

nauczyło przyjaźni i pokonywania trudności

w kształtowaniu charakterów.

Zosia Stępka
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, ,Czerwień rubinu”

Kerstin Gier

Szesnastoletnia Gwendolyn ma rodzeństwo

- młodszą siostrę Caroline, brata Nicka,

oraz najlepszą przyjaciółkę Leslie. Jej

rodzina jest bardzo dziwna.

Gwendolyn widzi duchy, choć nikt

oprócz jej rodzeństwa i mamy w to nie

wierzy.

Pewnego dnia idąc ulicą po słodycze

dla cioci, czuje dziwny skurcz w żołądku i

nagle wszystko się rozmywa przed jej

oczami. Ulica wygląda inaczej . Obok niej

przechadzają się ludzie w strojach z innej



epoki. Wówczas uświadamia sobie, że ma

gen podróży w czasie, istniejący w jej

rodzinie od dawna. Zastanawia się co dalej

robić - w tym momencie powraca uczucie

skurczu i znów „wraca” do roku 201 1 .

Wszystkie wydarzenia relacjonuje

mamie. Mama wiezie ją do dzielnicy

Londynu - tajemniczego Temple, gdzie

poznaje drugiego „podróżnika w czasie” -

Gideona. Chłopak jest niebywale arogancki,

bezczelny, choć jednocześnie bardzo

przystojny. Grad wiadomości, który spływa

na Gwendolyn staje się trudny do

ogarnięcia.

Książka obfituje w fascynujące i

nieprawdopodobne sytuacje np. tajemniczy

hrabia de Saint Germain dusi Gwen, stojąc

w odległości ponad czterech metrów. Jak to

możliwe?! Każdy na pewno zadaje sobie

takie pytanie.

Czy Gideon na pewno jest draniem

pozbawionym serca? Kim jest tajemniczy

hrabia i co chce osiągnąć? Jaka w tym

wszystkim jest rola naszej dwójki

podróżników? Na te pytania, i wiele innych,

znajdziecie odpowiedź w książce.

Serdecznie zachęcam wszystkich do lektury

„Czerwieni rubinu”, jak również kolejnych

tomów tej niezwykłej trylogii.

Karolina Michalak
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DKK poleca / warto przeczytac

W tym numerze gazetki szkolnej

chciałabym polecić Wam „Mgły

Avalonu” Marion Zimmer Bradley oraz

„Długą Ziemię”, która jest owocem

współpracy Terrego Prachetta i Stephena

Baxtera. Choć książki te są z pozoru

odległe (zarówno, jeżeli chodzi o

tematykę, jak i czasy, oraz miejsca, w

których dzieją się opisane wydarzenia),

tak naprawdę mają ze sobą wiele

wspólnego. Obie lektury opowiadają o

przenikaniu się równoległych światów,

co dla jednych jest wręcz naturalne, a dla

innych niemożliwe.
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Terry Prachett i Stephen
Baxter – Długa Ziemia
Cała historia swój początek ma w Madison

– stolicy stanu Wisconsin w Ameryce

Północnej . To właśnie stamtąd do Internetu

wpłynęła instrukcja budowy „krokera”. Na

rezultaty nie trzeba było długo czekać:

dzieci z całego miasta zaczęły tworzyć

własne „krokery”, a następnie po ich użyciu

po prostu.. . znikały. Tak rozpoczął się

Dzień Przekroczenia, dzięki któremu

Joshua zasłynął jako bohater

przyprowadzający dzieci z powrotem do

Medison podstawowego. „Podstawowego”,

bo od tego momentu nie było jednego

Medison. Medison ciągnęło się w

nieskończoność, jak zresztą wszystkie inne

miejsca. Zaczęła się wielka emigracja.

Ludzie zmęczeni ogarniającym ich

kryzysem przenosili się do równoległych

światów, aby rozpocząć tam nowe,

pionierskie życie z dala od cywilizacji.

Dzięki swoim wyczynom Joshua dostał

pewną propozycję - propozycję nie do

odrzucenia. Bo kto nie chciałby wyruszyć

na wyprawę, której celem jest znalezienie

końca Długiej Ziemi?

„ Rok 1916, front zachodni. Szeregowy

Percy Blakeney budzi się, leżąc w świeżej,

bujnej trawie. Słyszy głosy ptaków i szum

wiatru wśród drzew. Co się stało z błotem,

krwią i pooranym pociskami krajobrazem

ziemi niczyjej? A skoro już o tym mowa, co

się stało z Percym?

Rok 2015, Madison, stan Wisconsin, USA.

Policjantka Jessica Jansson bada spalony

dom unikającego ludzi naukowca, który

zniknął bez śladu. Przeszukując

pogorzelisko, znajduje niezwykły przedmiot:

pudełko mieszczące w sobie kilka prostych

obwodów, trójpozycyjny przełącznik oraz. . .

ziemniak. To prototyp wynalazku, który na

zawsze zmieni sposób, w jaki ludzkość widzi

świat.

nem Baxterem. Opowieść przenosi

czytelników na krańce Ziemi i o wiele dalej.

Wystarczy jeden krok. . . ”

Marion Zimmer Bradley –
Mgły Avalonu
Wszyscy znamy historię króla Artura i

rycerzy Okrągłego Stołu. Z pewnością

każdy z nas kojarzy postaci takie jak

Merlin, Lancelot czy Ginewra. Jednak Mar-

„ Długa Ziemia” to

pierwsza powieść,

która powstała w

wyniku współpracy

twórcy Świata

Dysku Terry'ego

Pratchetta ze zna-

nym autorem scie-

nce fiction Stephe-

warto przeczytac



ion Zimmer Bradley w swojej książce

umieściła bardzo nietypowy obraz tej le-

gendy. Opisała historię króla Artura z pu-

nktu widzenia bliskich mu kobiet: matki,

siostry, żony i ciotki. Mnie ta opowieść

bardzo wciągnęła i mam nadzieję, że wy

również dacie jej szansę.

„ Albowiem, tak jak mówię, zmienił się sam

świat. Był taki czas, kiedy wędrowiec, jeśli

miał ochotę i znał choćby kilka taje- mnic,

mógł wypłynąć łodzią na Morze Lata i

dotrzeć nie do Glastonbury pełnego

mnichów, lecz do Świętej Wyspy Avalon. W

tamtych czasach wrota łączące światy

unosiły się we mgle i otwierały się wedle

historię krótkiej świetności Kamelotu. �ie

jest to jednak opowieść o rycerskich

czynach, lecz widziana kobiecym okiem

wizja społeczeństwa u progu dziejowych

zmian.”

Julia Kacała
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Bardzo powoli, aczkolwiek

stanowczo zbliża się do nas lato. Oznacza

to, że niedługo zacznie się narzekanie na

gorąco i upały. Jednak są na to sposoby,

np. napoje schłodzone kostkami lodu.. .

ale wielu z was z pewnością powie, że „to

takie nudne”. Dlatego mam dla Was

trochę inne kostki lodu. Troszkę

ciekawsze, trochę ładniejsze i odrobinę

smaczniejsze.

woli i myśli wę-

drowca. . . "

Morgana, obda-

rzona darem

Wzroku i związana

z losem Artura

Pendragona, swe-

go brata-ko-

chanka, opowiada

warto przeczytac / know-how
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Pijany facet zdrzemnął się na cmentarzu.

Budzi się, noc, księżyc świeci. Zbiera się

do wyjścia z cmentarza, patrzy, a tu stróż

cmentarny kopie grób.

- O, ho, ho - pomyślał sobie -

przestraszymy gościa. . .

Podkradł się cichcem, a kiedy był już

tylko kilka kroków od delikwenta jak nie

ryknie:

- BUUUUUUUUUUUU! ! ! ! ! !

Żadnej reakcji. Stróż jak kopał tak kopie,

nawet się nie obejrzawszy.

Więc facet znowu:

- BUHAHAHAHIHIHIHIHIBUUUU! ! ! !

Znowu nic. Zniechęcony pijaczek

odwrócił się na pięcie i idzie do wyjścia.

Kiedy już sięgał ręką do furtki nagle z tyłu

ktoś go łups w głowę łopatą!

- A nie, nie! Chciałeś pospacerować, to

spaceruj , ale poza teren nie wychodzimy! -

powiedział stróż.

Śmiali się, gdy poszedłem na

politologię. Mówili, że to bez

przyszłości, że nie znajdę po tym pracy.

Teraz to ja się śmieję, gdy nakładam im

mniej frytek lub nie dodam sosu.

Największy surowy diament był

wielkości pięści i nazywał się Cullinan,

od miejsca jego znalezienia. Ważył

ponad 0,6 kg. Wykonano z niego ponad

100 mniejszych diamentów, a dwa

największe są w posiadaniu królowej

Wielkiej Brytanii.

Płetwal błękitny (gatunek wieloryba) to

największy ssak na ziemi. Jest

osiemnaście razy cięższy od słonia , a

tysiąc osiemset razy – od człowieka.

Długopisem można pisać przez 7

kilometrów, a ołówkiem 56 kilometrów!

Pewna kobieta z Anglii kichała

nieprzerwanie przez 977 dni? Wydaje

się niemożliwe, ale to prawda ! ! !

Leworęcznym ludziom paznokcie rosną

szybciej na lewej ręce. Natomiast

praworęcznym paznokcie rosną szybciej

na prawej ręce.

Czy wiesz, że około 90 % wszystkich

stworzeń żyje w oceanie?

Martyna Szczepanik

humor czy wiesz, ze...?




