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Kącik Kulinarny
 Nowy dział
o pysznościach.

Na walizkach
- Piękny Park
Narodowy
w Chorwacji.
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Święta Listopadowe

1 Listopada
•Wszystkich Świętych (katolickie)-
to dzień zadumy i refleksj i związany
ze wspominaniem zmarłych.
2 Listopada
•Zaduszki
•Dziady (etniczne słowiańskie) to
nazwa obrzędu, który jeszcze
w XIX wieku obchodzony był na
Litwie. Był to obrzęd ludowy.
"Dziadami" nazywano ogólnie
zmarłych i im była poświęcona ta
uroczystość. Odbywała się w dzień
Zaduszek an wywoływaniu dusz
zmarłych przodków.
4-10 Listopada
•Światowy Tydzień Przestrzeni Ko-
smicznej
9 Listopada
•Światowy Dzień Jakości
•Międzynarodowy  Dzień  Walki
z Faszyzmem i Antysemityzmem

10 Listopada
•Dzień Przewodników i Ratowni-
ków Górskich
11 Listopada
•Narodowe Święto Niepodległości
14 Listopada
•Światowy Dzień Chorych na Cu-
krzycę
•Dzień Seniora
16 Listopada
•Międzynarodowy Dzień Tolerancji
17 Listopada
•Światowy Dzień Pamięci o Ofia-
rach Wypadków Drogowych
•Dzień Studenta
20 Listopada
•Dzień Uprzemysłowienia Afryki
21 Listopada
•Światowy Dzień Życzliwości i Po-
zdrowień
22-26 Listopada
•Dni Honorowego Krwiodawstwa
w Polsce

Kartka z kalendarzaDrodzy czytelnicy!

Witajcie w kolejnym numerze "Szkolnego Rocka",
a w nim kolejne nowości. Niech lektura Was
wciągnie.

Miłego czytania!



24  Grudnia
•Wigilia  Bożego  Narodzenia
25  Grudnia
•Pierwszy Dzień Świąt Bożego Na-
rodzenia  (kościoły  zachodnie)
26  Grudnia
•Drugi Dzień Świąt Bożego Naro-
dzenia  (kościoły  zachodnie)

28 Grudnia
•Międzynarodowy  Dzień
Pocałunku
31 Grudnia
•Noc  sylwestrowa
(międzynarodowe)

Alicja Kozłowska

„Nie cierpię papierów i chciałem
mieć w pracy kontakt z ludźmi”
- rozmowa z panem Krzysztofem
Kolendą

K.G. Co zdecydowało o tym, że
wybrał Pan zawód nauczyciela
wychowania  fizycznego?
K.K.Nie cierpię papierkowej robo-
ty i chciałem pracować z ludźmi.
Ukończyłem  Technikum  Leśne
w Białowieży i naprawdę kocham
las, ale w lesie nie ma ludzi. Praca
nauczyciela wymaga ciągłej kon-

centracji, spostrzegawczości, ela-
styczności, cierpliwości i wreszcie
empatii, i pokory. Staram się temu
sprostać już od 10 lat, wciąż się
uczę i wcale mi się nie nudzi!
A.K. Jaka dziedzina sportu jest
Pana  ulubioną?
K.K. To może wiele osób zasko-
czyć, ale od zawsze nieprzerwanie
kocham piłkę nożną! Bardzo lubię
siatkę i kosza, a w zimie chętnie
oglądam  biathlon!   Oprócz  tego la-
tem  kajaki,   zimą  narty  a niespeł-
nioną miłością darzę windsurfing!

Wywiad z panem K. Kolendą

24 Listopada
•Katarzynki - to żeński odpowiednik
Andrzejek, czyli wieczór wróżb.
W nocy z 24 na 25 listopada, w wigi-
lię świętej Katarzyny Aleksandryj-
skiej kawalerowie za pomocą zabaw
dowiedzieć się mogą, kiedy znajdą
wybrankę swojego serca i jak przy-
szła partnerka będzie miała na imię.
25 Listopada
•Światowy Dzień Pluszowego Misia
•Międzynarodowy Dzień Eliminacji
Przemocy wobec Kobiet
29 Listopada
•Dzień bez Kupowania
30 Listopada
•Andrzejki

Święta Grudniowe

3 Grudnia
•Międzynarodowy Dzień Osób Nie-
pełnosprawnych - Ustanawiając Mię-
dzynarodowy  Dzień  Osób  Niepełno
sprawnych  ONZ chciała zwrócić
uwagę na problemy tej grupy spo-
łecznej i podkreślić konieczność
działań na rzecz integracji osób nie-

pełnosprawnych z resztą społeczeń-
stwa.
4 Grudnia
•Dzień Górnika i Naftowca - Barbór-
ka
6 Grudnia
•Mikołajki
7 Grudnia
•Międzynarodowy Dzień Lotnictwa
Cywilnego
10 Grudnia
•Międzynarodowy Dzień Praw Czło-
wieka
13 Grudnia
•Piątek Trzynastego
•Dzień Księgarza
•Światowy Dzień Telewizji dla Dzie-
ci
•Rocznica Wprowadzenia Stanu Wo-
jennego
17 Grudnia
•Polski Dzień bez Przekleństw
21-22 Grudnia
Święto Godowe (etniczne słowiań-
skie)



K.G. Co najchętniej robi Pan
w  wolnej   chwili?
K.K. Wolny czas staram się poświęcić
rodzinie, a że jest go i tak naprawdę
mało, na niewiele więcej wystarcza!
Słucham dużo muzyki – szeroko po-
jętego rocka, książki czytam, kiedy
tylko mogę (np. w świątyni dumania),
a film to tylko późno w noc – jak
Zośka ( córka - przyp. red.) już za-
śnie. Najbardziej brakuje mi czasu na
spotkania z przyjaciółmi – np. bardzo
chciałbym ograć Turasa i Szelę
w Osadników, ale nie ma kiedy! :(
A.K. Wiemy, że lubi Pan literaturę
fantasy. Kiedy Pan ją odkrył?
K.K. Ucząc się w Białowieży należa-
łem do harcerstwa i jadąc na jeden
z rajdów przeczytałem „Hobbita” –
zadanie przedrajdowe – i to była re-
welacja! Następny oczywiście był
„Władca Pierścieni”, a potem już na
studiach „Wiedźmin” i nie było od-
wrotu! Ale myślę, że wszystko zaczę-
ło się dużo wcześniej od książek
o Indianach: „Złoto Gór Czarnych” -
Szklarskich i trylogii o Tecumsehu -
Okonia!
K.G.  Pana  ulubiony  pisarz?
K.K. Na jednego się nigdy nie zdecy-

duję! : ) trochę lat już mam i książek
przeczytałem też trochę:) kolejność
przypadkowa: Sienkiewicz, Komuda,
Sapkowski, Mortka, Cejrowski, Hła-
sko, Stachura, a z autorów zagranicz-
nych:   Tolkien,   Hesse,   Faulkner,
Hemingway,  Bułhakow,  Mowat.
A.K. Czy jest książka, którą pole-
ciłby Pan gimnazjalistom jako lek-
turę  obowiązkową?
K.K. Koniecznie sagę o Wiedźminie,
książki W. Cejrowskiego i „Ginące
Plemię”  Farleya  Mowata!
K.G. Jaki był Pana ulubiony przed-
miot  w  szkole?
K.K.   Zdecydowanie  historia! : )
A.K. Kiedy był pan uczniem, jak
najchętniej Pan spędzał swój wolny
czas?
K.K. Oczywiście grałem w nogę
(i wiele innych gier podwórkowych),
a do tego kiedy tylko mogłem chodzi-
łem  na  ryby! :)
K.G. Czy według Pana młodzież,
z którą ma Pan do czynienia dzisiaj
bardzo różni się od tej z czasów,
kiedy  Pan  był  nastolatkiem?
K.K. Różnic jest wiele, ale jedna jest
zasadnicza – wtedy nie było całej tej
elektroniki, która dzisiaj tak kradnie

Wasz czas! My każdą wolną chwilę
spędzaliśmy w gronie kolegów na
podwórku! Nikt z własnej woli nie
siedział  w  domu!
A.K. Jakie cechy, według Pana,
powinien  posiadać  wzorowy
uczeń?
K.K. Wzorowy uczeń to taki, który
czynnie uczestnicząc w życiu szko-
ły, sam tę szkołę współtworzy. To

młody człowiek, z którego my
„starzy” jesteśmy dumni! I za
którym tęsknimy, gdy już szkołę
opuści!

Rozmawiały: Karolina
Godziejewska i Alicja Kozłowska

Kościół pod wezwaniem Świętego
Krzysztofa stanowi centralną bu-
dowlę miasta-ogrodu Podkowa Le-
śna, usytuowaną przy głównej
ulicy miasta na działce o po-
wierzchni 4413 m2. Został zapro-
jektowany  przez  profesora

Brunona Zborowskiego w 1932
roku. Za budowę kościoła i pozy-
skiwanie niezbędnych funduszy
byli odpowiedzialni mieszkańcy
miasta, stąd realizacja przebiegała
bardzo szybko - od kwietnia do li-
stopada  1 933   roku.   Kościół

Kościół pod wezwaniem Św.
Krzysztofa w Podkowie



został poświęcony przez arcybiskupa
Antoniego Szlagowskiego w dniu 5
listopada 1933 roku, a uroczyste po-
łożenie kamienia węgielnego z udzia-
łem ofiarodawców, tj . przedstawicieli
klubów motoryzacyjnych i lotni-
czych, oraz gości nastąpiło 11 listo-
pada  1 932  roku.
Ołtarz główny kościoła, autorstwa
polskiego malarza Jana Henryka Ro-
sena, przedstawia malowidło ścienne
z wizerunkiem Świętego Krzysztofa
przenoszącego na ramionach Dzie-
ciątko Jezus. Dziełami tego artysty są
również witraże w prezbiterium
przedstawiające świętych: Jana, Mi-
kołaja, Juliana i Rafaela-Archanioła.
W latach 1985-1988 kościół rozbudo-
wano według projektu architekta Ja-
nusza Tofila i inżyniera Andrzeja
Gierosa. Intencją twórców było po-
większenie nawy głównej o 250 m²
z zachowaniem stylistyki architektu-
ry i ukształtowania elewacji połu-
dniowej .
Budowla kościoła ma w pełni prze-
szkloną południową fasadę zapew-
niającą  łączność  wizualną  z przepię
kną zielenią okalającego parku. Do
tej fasady przylega pergola dająca
schronienie wiernym w czasie więk-

szych uroczystości kościelnych bądź
wydarzeń kulturalnych, np. koncer-
tów  muzyki  klasycznej .
Park otaczający kościół został zapro-
jektowany w roku 1934 przez profe-
sora Zygmunta Hellwiga, a następnie
kontynuowany przez dr. Zdzisława
Bąkowskiego. Park został podzielony
na 8 tematycznych sektorów obejmu-
jących: chronione polskie rośliny za-
grożone wytępieniem i wymarciem,
przyrodę charakterystyczna dla Pod-
kowy Leśnej , lapidarium z dużym
głazem usytuowanym na sztucznie
ukształtowanym nasypie, przyrodę
minionych wieków ziemi mazowiec-
kiej i Polski, poletko Matki Bożej ,
ogród biblijny, ptasi raj i ogród zioło-
wy.
Kościół w Podkowie Leśnej jest wy-
jątkowy z uwagi na ścisły związek
z przyrodą podkowiańską. Dominu-
jące w elewacjach duże płaszczyzny,
przeszklenia zapewniają kontakt
z przyrodą i w konsekwencji ze
Stwórcą.

Karolina Michalak

M.W. Magda byłaś oboźną. Po-
wiedz na czym polega ta funkcja?

M. K. Funkcja oboźnej polega głów-
nie na pomaganiu drużynowej , orga-
nizacji zajęć na obozie i pilnowaniu
porządku  w  podobozie.

M. W. Sama chciałaś nią być, czy
ktoś wyznaczył Ci taką funkcję?

M.K. Ta funkcja została mi przyzna-
na, ale nie zostałabym oboźną, gdy-
bym  nie  chciała.

M. W. Chciałabyś być oboźną rów-
nież następnym razem, czy wolała-
byś  inną  funkcję?

M. K. Tak i wszystko wskazuje na to,
że nią będę na przyszłym obozie.

M.W. Według Ciebie oboźna ma
łatwiej , czy trudniej podczas obo-
zu?

M.K. Oboźna ma po prostu inaczej .

M.W. Co ci się najbardziej podo-
bało na tegorocznym obozie?

M. K. Podobało mi się, że był o wie-
le mniejszy niż zazwyczaj i dlatego
panowała świetna atmosfera, wszy-
scy  się  znali.

M. W. Czy któryś z obozów szcze-
gólnie zapamiętałaś i dlaczego?

M.  K.   Ostatni,   bo  był  niedawno.

M. W. Ile czasu jesteś w harcer-
stwie?

Rozmowa z Magdą
Krzywdzińską – oboźną
tegorocznego obozu

harcerskiego



JK: Zaczęło się to w zerówce. Cho-
dziłam na zajęcia taneczne w przed-
szkolu. Wtedy mama zaczęła szukać
innych źródeł, abym mogła rozwijać
swoje umiejętności taneczne. Które-
goś dnia dodzwoniła się do klubu ta-
necznego ,,JEREMI”, w którym
tańczę obecnie. Tak właśnie zaczęłam
uczęszczać  na  treningi.

ZK:   Ile  lat  wtedy  miałaś?

JK: Zaczęłam taniec, kiedy miałam
7-8 lat. Wtedy zaczęłam chodzić na
zajęcia. Ale tak ostro trenować, aby
jeździć na zawody, zaczęłam 4 lata
temu.

ZK: Jak często chodzisz na trenin-
gi?

JK: Treningi mam codziennie oprócz
czwartków. Zaczynają się przeważnie
o 19.00, więc w domu jestem oko-
ło godz. 22.00. W domu jestem tylko
rano i wieczorem. W soboty i nie-
dziele mam zawody całodniowe.

ZK: Jak godzisz obowiązki szkolne
z  tańcem?

JK: Łatwo nie jest, tak właściwie nie
mam czasu wolnego, w którym mogę
na spokojnie odrobić lekcje, poczytać
lekturę czy pouczyć się do spraw-
dzianu. Kiedy wracam do domu od
razu siadam do lekcji i staram się od-
robić wszystko, co mam na następne
dni.

ZK: Czy musiałaś kiedyś zrezygno-
wać z przyjemności dla tańca?

JK: Tak, było wiele takich sytuacji,
kiedy musiałam zrezygnować z pój-
ścia do kina z koleżankami czy na
zakupy lub nocowanie. Niedawno
była tygodniowa wycieczka klasowa.
Pojechali prawie wszyscy, niestety ja
nie mogłam pojechać, gdyż opuściła-
bym masę treningów, a w sobotę tur-
niej . Choć bym bardzo chciała, nie
było szans na mój wyjazd z klasą.

ZK: Czy jeździsz na jakieś bardzo
ważne  turnieje?

JK: Tak, te turnieje, na które ja
jeżdżę to są turnieje ogólnopolskie,
ale  takie

M.K. Od siedmiu lat.

M.W. Na ilu obozach już byłaś?

M. K. Na sześciu.

M. W. Co sprawiło, że jesteś w
harcerstwie?

M.K. Chyba brat mnie namówił.

M. W. Czy chciałabyś być kiedyś
drużynową  Korony?

M.K. Nie, nie chciałabym. Mam taką
możliwość, ponieważ w tym roku
będzie przekazanie drużyny, ale nie
chcę  się  podjąć  takiej   odpowie-
dzialności.

Rozmawiała: Marysia Wolska

Wokół nas jest dużo ludzi, którzy
mają różnorodne pasje. Warto jest
o nich porozmawiać z nimi, dowie
dzieć się jak rodziło się ich hobby,
jak się rozwija. Kto wie, może swoją
pasję zaszczepią u innych? Tym ra
zem przeprowadziłam rozmowę
z Julią Kawalą, uczennicą klasy 2.
gimnazjum. Jej popis taneczny po
dziwialiśmy w czasie tegorocznego
Święta Szkoły.

Z.K: Czy taniec jest Twoją pasją?

JK: Tak, jest pasją od dziecka. Tań-
czyłam przy każdej muzyce. Jest to
coś, co chcę robić w przyszłości. Ko-
cham tańczyć, jest to moim hobby,
a  zarazem  pasją.

ZK: Jak to się stało, że zaczęłaś
tańczyć  regularnie?

„ Bez tańca nie mogę żyć“ –
rozmowa z Julią Kawalą



JK: Jeżeli jestem pewna swoich
możliwości i pewna tego, że się nie
pomylę, to wolę być sama. Lecz
z drugiej strony te pary przełamują
twój stres na zawodach, bo wiesz,
że nie jesteś sam i nie tylko na cie-
bie się patrzą i tylko ciebie ocenia-
ją.

ZK: Bardzo Ci dziękuje za wy-
wiad i powodzenia na Grand
Prix.

JK: Ja też bardzo dziękuję i do zo-
baczenia.

Rozmawiała: Zofia Koronkiewicz

naprawdę ważne zdarzają się 2 lub 3
razy w roku. Właśnie niedługo mam
ważne Grand Prix , które jeżeli przej-
dę kilka rund, będzie mnie kwalifiko-
wało  na  mistrzostwa  Polski.

ZK: Kto Cię najbardziej wspiera?

JK: Najbardziej to trenerzy i rodzina.
To rodzice wszystko sponsorują, to
dzięki nim mogę to uprawiać. Oni są
zawsze ze mną i mnie wspierają, są
zawsze ze mną na zawodach. Wspie-
rają mnie również przyjaciele i dal-
sza  rodzina.

ZK: Czy w rodzinie też ktoś tań-
czył?

JK: Nie. Tańczę, bo się tym zaintere-
sowałam, mam dobre chęci i to mi
wychodzi.

ZK:   Czy miałaś ochotę powiedzieć
"DOŚĆ" i nigdy do tego nie wra-
cać?

JK: Owszem, były takie momenty,
w których nic mi nie wychodziło. No,
nie jest to przyjemne, kiedy bardzo

się starasz, a nic ci nie wychodzi.
Lecz, że tak powiem przespałam się
z tym i stwierdziłam , że tyle już
osiągnęłam i tyle się temu poświę-
cam, moi rodzice tak samo wydają
pieniądze, że nie mogę z dnia na
dzień tego wszystkiego tak po prostu
rzucić .

ZK : Czy taniec jest Ci potrzebny
do  życia?

JK: Oczywiście, nie mogę bez niego
żyć. Kiedy nie ma mnie przez ty-
dzień, bo jestem chora, to mam
ochotę tak tańczyć jak nigdy. Roz-
piera mnie energia, jestem wszędzie.
Zdarza się też tak, że zostaję jeszcze
dodatkową godzinę po zajęciach, bo
mam taką siłę, że aż mnie roznosi.

ZK: Jakie plany masz na przy-
szłość, czy zamierzasz dalej tań-
czyć?

JK: Tak, wiąże z tym przyszłość.
Jeszcze nie wiem, co z tym zrobię,
ale na pewno będę szła w tym kie-
runku. Może zostanę trenerem…?

Park Narodowy Jezior Plitwickich
to sieć niepowtarzalnych i urokli-
wych szesnastu jezior, powiązanych
kaskadowo licznymi, mniejszymi
i większymi, wodospadami. Różni-
ca poziomów między najwyżej usy-
tuowanym jeziorem a najniższym
wynosi 1 34 m. Krystalicznie czysta
woda spływa z jezior tworząc wo-
dospady o różnych formach. Woda
w tych wodospadach przemieszcza
się z ogromną siłą tworząc duże roz-
bryzgi, wąskie strużki bądź szersze
rzeczki. Jedenaście jezior ma po-
wierzchnię po około 1 ha, a łączna
powierzchnia wszystkich jezior

wraz z rozlewiskami wynosi około
200 hektarów. Dwa największe je-
ziora Proscansko i Kozjak zajmują
około ¾ tej łącznej powierzch-
ni.Park Narodowy jest udostępniony
dla turystów. Można spacerować
wytyczonymi ścieżkami gruntowy-
mi wśród malowniczej roślinności,
a także pod wodospadami bądź nad
powierzchnią wody jezior po ułożo-
nych z bali drewnianych podestach
i schodach. Park odwiedzają grupy
turystów, malarze i fotograficy
utrwalający magiczną grę światła
słonecznego

Park Narodowy Jezior
Plitwickich w Chorwacji



jest rozświetlona blaskiem zacho-
dzącego słońca. Chmury na niebie
wydają się zwiastować pogorsze-
nie pogody i wzmagający się wiatr.
Artysta ożywił obraz wprowadza-
jąc efekt działającego wiatru roz-
wiewającego wstążki czepka
i unoszącego lekko jej suknię.
W moim odczuciu fakt śmierci
dziewczyny został przez malarza
uwzględniony w doborze tła obra-
zu, a smutek i rozpacz rodziny po

stracie dziecka pokazany w „nie-
pokoju” jaki odzwierciedla gra
chmur na niebie, a także w doborze
zimnych kolorów tła, w tym przede
wszystkim szarości i chłodnego
błękitu.
Obraz ten możemy podziwiać
w muzeum w San Mario w Kali-
fornii.

Karolina Michalak

przenikającego przez zieleń i pro-
mieni odbijających się od tafli wody.
Przybywają rodziny z dziećmi, oso-
by starsze, aby odpocząć siedząc
choć przez chwilę na ławeczkach
wśród drzew bądź nad wodą i podzi-
wiać  piękno  Natury.
Bujną zieleń lasów plitwickich two-
rzą przede wszystkim drzewa liścia-
ste (jawor), krzewy oraz różne
gatunki roślin i kwiatów, w tym bar-
dzo rzadkie storczyki obuwik pospo-
lity (Cypripedium calceolus) i lilie.
Strefy przybrzeżne jezior i płytsze

rozlewiska porastają wysokie trawy
i tatarak. Las jest zamieszkany przez
wiele ptaków, w tym: orła bielika,
znanego w Polsce Rudzika, a także
jelenie, sarny i niedźwiedzia brunat-
nego. Wody jezior są obficie zary-
bione, miejscami pływają ławice
mniejszych bądź większych ryb.
Krajobraz jest wyjątkowy i zachwy-
cający, stąd w 1979 roku został wpi-
sany na listę UNESCO Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Natural-
nego.

Karolina Michalak

Obraz jest jednym z najbar-
dziej znanych dzieł malarza
Thomasa Lawrenc’a, na-
malowany w 1794 roku.
Przedstawia dziewczynę
Sarah Goodin Barrett Mo-
ulton (zwaną Pinkie) po-
chodzącą  z  rodziny
plantatorów  z  Jamajki.
Dziewczyna, podobnie jak
większość dzieci z rodzin
brytyjskich z Jamajki, zo-
stała wysłana do szkoły

w  Anglii.
Matka Sarah zamówiła ob-
raz córki, w swobodnej po-
zie,   u  Thomasa  Lawrence
’a. Sarah zmarła na gruźlicę
parę tygodni przed wysta-
wieniem  obrazu.
Obraz przedstawia piękną
dziewczynę lewitującą po-
śród chmur. Tło portretu
stanowi wzgórze i panora-
ma górzystego terenu. Syl-
wetka  dziewczyny

Thomas Lawrence – Pinkie
Grawitacja – reżyseria
Alfonso Cuarón

Gdy weszłam do kina i zaczął się
seans miałam wrażenie, że jestem
w kosmosie. Świadczy to o tym, że
film został nakręcony bardzo reali-
stycznie. Bardzo dobrze wykonany
jest pod względem technicznym.
Sandra Bullock wcieliła się w po-
stać pani doktor Rayan Stone, która
jest pesymistycznie nastawiona do
życia, natomiast Matt Kowalsky
(w tej roli George Clooney) jest
astronautą o silnym charakterze.

Dla niego jest to ostatni lot, ponie-
waż chce zakończyć karierę astro-
nauty. Oboje jako jedyni z załogi
przeżyli lot 1 57. Krążą w kosmo-
sie, ponieważ Rosjanie zniszczyli
swoją sondę, której szczątki znisz-
czyły ich stację kosmiczną. Tak
właśnie zaczyna się walka dwojga
rozbitków o przetrwanie. Bohate-
rowie żyją nadzieją, że znów zoba-
czą wschód słońca, góry na Ziemi.
Czy  uda im się wrócić?



Film od początku wbija w fotel.
Trzyma w napięciu do końca. Muzy-
ka jest świetnym uzupełnieniem fa-
buły, chociaż po momentach ciszy
jest  zbyt  ogłuszająca.
„Grawitacja” uzmysławia nam jak
ważna jest dla nas ludzi Ziemia, jak
wspaniałym jest ona miejscem do ży-

cia. Polecam ten film. Warto przez
chwilę poczuć na własnej skórze ad-
renalinę towarzyszącą astronautom
w  przestrzeni  kosmicznej .

Karolina Średzińska

„Upiór w Operze” to dzieło wybitne-
go pisarza Gastona Lerouxa. Na jego
podstawie powstał musical autor-
stwa Andrewa Lloyda Webbera (mu-
zyka) i Richarda Stilgoe (libretto).
Musical opowiada o dziejach pary-
skiej opery „Populaire”, której piwni-
ce  zamieszkuje  człowiek  o przerażaj
ącej twarzy, nazywany Upiorem.
Akcja dzieje się w momencie wiel-
kich zmian w operze. Dyrektor,
główny sponsor i primadonna odcho-
dzą podczas premiery nowego spek-
taklu. Nowi właściciele oraz nowy
sponsor – hrabia Raoul, szukając za-
stępstwa dla primadonny, natrafiają
na młodziutką, utalentowaną, tancer-
kę i śpiewaczkę Christine Daae. Pod-

czas debiutu dziewczyny hrabia
rozpoznaje w niej swoją przyjaciółkę
z dzieciństwa. Z czasem Christine
zostaje nową wielką gwiazdą Opery.
Można się domyślić, że dziewczyna
i Raoul zakochują się w sobie.
Wszystko wskazuje, że opera prze-
trwa jeszcze wiele lat. Jednak tak nie
jest. Upiór szybko wprowadza swoje
zasady w kwestii repertuaru i obsady
spektakli. Stara się także przeszko-
dzić zakochanym. Czy mu się uda,
musicie dowiedzieć się sami.
Moim zdaniem jest to wspaniała hi-
storia z piękną scenografią, kostiu-
mami i muzyką. Uważam, że jest to
musical wszech czasów. Polecam.
Warto  obejrzeć!

Czy w operze straszy?

Czy te dźwięki brzmiące jak
kosiarka albo klakson mają być

muzyką?
Muzyka elektroniczna to nie są byle
jakie efekty dźwiękowe puszczane
w programie DJ’owskim. Gatunek
ten ma za sobą przeszłość jak każdy
inny rodzaj muzyki, a sięga ona aż do
1876 roku. Jak się okazuje muzyka
elektroniczna ma bardzo dużo zwo-
lenników. Słyszymy ją na prawie
każdej   dyskotece.
W dzisiejszych czasach muzyka ro-
biona na komputerze ma wielu fa-
nów, jak i przeciwników, którzy
uważają, że to nie muzyka i coraz
bardziej od muzyki odbiega, niszcząc
ludziom gust. Pierwszym twórcą mu-
zyki elektronicznej była Elisha Gray,
która stworzyła instrument zwany te-
legrafem muzycznym. Był zupełnie
nowym typem instrumentów, ale nie
przywiązywano do niego większej
wagi, najprawdopodobniej ze wzglę-
du na jego niską produkcję fabrycz-
ną.

W kolejnych latach muzyka znalazła
sobie więcej zwolenników i wyna-
lazców. Z latami syntezatory stawały
się coraz wygodniejsze w obsłudze.
W 1929 w Niemczech powstał
pierwszy z nich i przypominał on
dzisiejsze keyboardy, gdyż wcze-
śniejsze były mniej precyzyjne
i składały się z okrągłych guzików
i suwaków. Pierwsze studia nagra-
niowe muzyki elektronicznej pojawi-
ły się także w Niemczech i szerzyły
się tam coraz bardziej , gdzie istnieje
ich bardzo wiele aż do dzisiaj .
Dzisiejsza muzyka elektroniczna gra-
na jest również na różnego typu syn-
tezatorach,   a zazwyczaj są to
keyboardy,   różnorakie  korektory.
Muzyka ta, choć jest w większości
robiona, przetwarzana, sklejana, koń-
czona w programach komputerowych
typu  DJ  i  Mixer,   ma  mnóstwo



Afryka – gorący, pustynny kraj ,
w którym zło czai się w czerwonym
piasku. To miejsce przetrwało wiele
wojen i kataklizmów, lecz dalej żyje
i nie zamierza pogrążyć się w cha-
osie. Mieszkają tu wspaniałe zwie-
rzęta od małp i surykatek przez
aligatory i słonie - do lwów.
Lwy to wielkie koty. Jako jedyne ży-
ją w grupach rodzinnych. Powodem
tego mogą być dwie rzeczy, a miano-
wicie: zwiększenie wydajności polo-
wań i zwiększenie przeżywalności
młodych. Stado składa się najczęściej
z 3 do 30 osobników – z kilku samic
z młodymi i jednego samca – prze-

wodnika. Lwy ważą zazwyczaj od
150 do 250 kilogramów. Największy
osobnik o imieniu Simba ważył jed-
nak aż 375 kilo i żył w Colochester
Zoo. Samice są mniejsze. Ważą od
110 – 160 kilogramów i nie posiadają
grzywy. Lwy są ogromne. Mogą mieć
nawet 3,5m długości. Lwy mają
piękne płowe futro. Samce posiadają
także grzywy w odcieniach od kre-
mowego do prawie czarnego. Co
dziwne pierwotnie lwy prawdopo-
dobnie nie posiadały grzywy. Poja-
wiła się dopiero około 300 tys. lat
temu. Samice wybierają sobie part-
nerów, zwracając uwagę głównie na

Król lew – pan afrykańskich

sawann

fanów. Jest bardzo profesjonalna. Co-
raz bardziej odbiega od muzyki tra-
dycyjnej ,   zapisywanej   nutami.
Dzisiejsze najbardziej znane grupy
słynące z profesjonalnej muzyki elek-
tronicznej to m. in.: Linkin Park,
Black eyed Peas i Skrillex. Mimo

profesjonalizmu koncerty są mniej
atrakcyjne od koncertów zespołów
grających inne gatunki muzyczne, bo
muzyki komputerowej nie da się tak
dobrze urozmaicić jak instrumental-
ną.

Jan Filipp

ciemniejsza i bujniejsza tym lepiej .
Gatunkowi wielkich kotów grozi
wyginięcie. Dawniej lwy zamiesz-
kiwały Afrykę, Europę i Azję, lecz
dziś zachowały się tylko w Afryce
i szczątkowo w Indiach. Lwy, na
przekór określeniu „król dżungli”,
zamieszkują otwarte tereny, takie
jak sawanny. Dawniej krążyły opo-
wieści o istnieniu tak zwanych
„białych lwów” jednak nikt nie brał
ich na poważnie. Dziś istnienie
osobników całkowicie białego
umaszczenia jest już faktem.
Wśród wielkich kotów zdarzają się
albinosy, lecz żyją też lwy o sierści
z natury białej , chociaż są wielką
rzadkością. Lwy są mięsożercami
polującymi głównie na ssaki kopyt-
ne, jak antylopy, zebry, gazele, ba-
woły afrykańskie, żyrafy i guźce
oraz sporadycznie młode więk-
szych ssaków, takich jak słonie, hi-
popotamy czy nosorożce. Gdy
brakuje pokarmu, zdarza im się na-
padać na zwierzęta hodowlane, zja-

dać gryzonie, ptaki czy padlinę,
a nawet ludzi. Na terenach otwar-
tych lwy najczęściej polują w nocy.
Tam, gdzie są wysokie trawy lub
gęste krzewy, polowania zdarzają
się również w ciągu dnia. Samce
rzadko uczestniczą w polowaniach.
Przyłączają się jedynie do łowów
na dużego zwierza, takiego jak ba-
woły. Wówczas siła samca jest nie-
zbędna  do  przytrzymania,
a następnie powalenia ofiary ataku.
Małe lwy rodzą się ślepe. Oczy
otwierają około 3-11 dnia. Już 15
dnia po urodzinach, lwiątka zaczy-
nają stawać pierwsze kroki. Do
ósmego tygodnia matka trzyma je
w ukryciu, aby dopiero po pewnym
czasie inne zwierzęta zobaczyły
swojego  króla.

Olga Tałasiewicz



W naszej szkole można obejrzeć wy-
stawę fotograficzną. Jej autorem jest
Andrzej Leśniak. Składa się ona
z pięciu części - po dwadzieścia obra-
zów każda. Pierwsze dwie dotyczą
fauny i flory Podkowy Leśnej , na-
stępne ukazują rośliny i zwierzęta
różnych części Polski. Tematem czę-
ści trzeciej są: rośliny i zwierzęta
oczek wodnych, czwartej : typy lasów
w Polsce, a piątej : bezkręgowce
i kręgowce Polski. Obecnie można
oglądać drugą część wystawy pod ty-
tułem „Zwierzęta”. Mieści się ona w
dolnym korytarzu nowego skrzydła.
Na całej jego długości zawieszono
zdjęcia podkowiańskich zwierzaków.
Widzimy ptaki - wśród nich sójki, si-
korki, pawie, owady, motyle, ślimaki,
pająki i ssaki: jeża, wiewiórkę i wiele

innych. Dzięki tym fotografiom mo-
żemy lepiej poznać dzikich miesz-
kańców naszego miasta i zastanowić
się nad ich życiem. Fotografie zro-
bione są po mistrzowsku i ukazują
piękno podkowiańskiej fauny. Aran-
żacją wystawy zajął się pan Grzegorz
Bolek. Organizatorem jest Liga
Ochrony Przyrody. Serdecznie zapra-
szam  do  obejrzenia  wystawy.

Olga Tałasiewicz

Wystawa fotografii
przyrodniczej



Drodzy czytelnicy!

Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Cieszę się, że jestem z Wami już dru-
gi raz na łamach tej gazetki.

W mojej kolejnej sesj i o tematyce je-
siennej , chciałbym pokazać, widziane
obiektywem, uroki kończącej się ko-

lorowej   polskiej   jesieni.

Zapraszam do oglądania krótkiej ga-
lerii.

Jakub Piotrowski Łukasz – zbuntowany czternastola-
tek, nie ma lekko w życiu. Wycho-
wany w biednej i patologicznej
rodzinie stara się radzić sobie jak
najlepiej umie. Stwarza pozory
„twardziela”, ale w głębi duszy jest
wrażliwym chłopakiem, nieco za-
gubionym, lecz otwartym na in-
nych  ludzi.
Uwagę jednak należy zwrócić na
samą konstrukcję książki, gdyż
bardzo dobrze, mimo trudnego te-
matu,   czytało  się  ją.
Narratorem jest główny bohater
i wszystko toczy się z jego per-
spektywy. Posługuje się prostym
językiem, nie szczędząc także prze-
kleństw, co wbrew pozorom po-
zwala bardziej utożsamić się ze
zbuntowanym  bohaterem.
Książka reprezentuje gatunek natu-
ralizmu, z którego Wilczyńska, po-
przez opisaną historię, świetnie się
wywiązała. Autorka porusza trudne

i przygnębiające tematy, których
ubranie w słowa było niezwykle
trudnym zadaniem. Pisarce udało
się to. Przedstawiła przytłaczającą
rzeczywistość, spotęgowaną tym,
że główny bohater nie pragnie wie-
le – marzy, by mieć szczęśliwą,
kochającą  się  rodzinę.
„Odwiedź mnie we śnie” to na po-
zór cienka, zwyczajna książka, jed-
nak jej przeczytanie wzbogaci Was
o sporo tematów do refleksj i. Po-
kazuje, że często nie doceniamy te-
go, co mamy. Coś, co dla nas jest
oczywiste ( na przykład miłość ro-
dziców), dla innych może być naj-
skrytszym  marzeniem.

Martyna Szczepanik

Lena Wilczyńska –
„Odwiedź mnie we śnie”



Wmisce kumuluje

I tak ludzie tkwią
Niczym mrówki bezradne

Zamknięci w czterech ścianach
nad swymi problemami

w ciszy
owady utopione

Zjawa

Przepis na ciasto z
wyobraźni

Składniki :
- kolorowy świat
- różowe jednorożce
- mąka radości
- cukier przyjaźni

Wykonanie :
Wsyp do wielkiej miski całą mąkę
radości , dodaj cukru przyjaźni.
Przyjdzie różowy jednorożec,

jedyny, wyjątkowy.
Zamieni świat na kolorowy.

Karolina Godziejewska

Barwa miłości

Coś jak deszcz, a nie deszcz
Coś jak wiatr, a nie wiatr
Niby grad, a nie grad
Może ty, może ja

Dwa charaktery inne i takie same
Spełnione razem

Inaczej…
Dopełniane
Może…

Nigdy nie spełnione, nie
zaspokojone

Dwa serca, tak samo bijące
Ale w innym rytmie

Jednak nie ma radości…
Jest wesoły smutek

Nie spełniona miłość inne dwa
uczucia

Karolina Godziejewska

Zwiadowcy  to  przejmująca  seria
książek autorstwa Johna Flanagana.
Ostatnią księgą jest cześć 12. pt.
„Królewski  Zwiadowca”.
W królestwie Araluenu jest źle. Eva-
lyn czy inaczej Cassandra zasiada na
tronie jako regentka z powodu cięż-
kiej choroby ojca króla Duncana.
Dzielnie wspiera ją mąż - pierwszy
rycerz w królestwie Araluenu. Pogrą-
żony w smutku Will ogarnięty jest
żądzą zemsty z powodu śmierci jego
wybranki - kurierki Alyss. Jej śmierć
nie była przypadkowa. Ktoś podpalił
gospodę, w której się znajdowała.

Kto?
Crowley przywódca Korpusu Zwia-
dowców nie żyje, na jego miejscu za-
siada zwiadowca Gilian, który za
wszelką cenę chce pomóc swemu
przyjacielowi  Willowi.
Na przekór temu, co dzieje się
w królestwie Halt i lady Pauline wio-
dą  spokojne  życie.
Jeśli masz ochotę poznać dalsze losy
Willa i jego przyjaciół, zachęcam do
lektury. Jest to książka dla miłośni-
ków  dobrej   przygody!

Anna Samoraj

„ Królewski zwiadowca”

Moja Filozofia

Tyś pani , ciągle rzeczesz
O tym , jak dom

Przytulny, ciepły , kochający

A ja wnet rzeknę

- dom mym więzieniem
Żyłam w nim grzeszna
Teraz już skruszona

Cisza którą on zawiera
Razem ze smutkami
Rozlewa się jak mleko

Wyliterowani



z  przyprawami
4. Zachowaj płyn po gotowaniu dy-
ni
5. Usyp w ciepłej misce wulkan z
ogrzanej   mąki
6.Pośrodku zrób krater, wsyp do
niego pokruszone drożdże, łyżkę
cukru. Wlej ciepłe mleko i lekko
zamieszaj . Przykryj i odstaw na 10
minut w ciepłe miejsce
8. Kiedy drożdże zaczną pracować,
dodaj resztę cukru, syrop klonowy,
masło, sól i puree z dyni
9. Wyrób miękkie ciasto. W razie
potrzeby dodaj trochę mąki lub
płynu, w którym gotowała się dy-
nia. Pozostaw na 20 min. do wyro-

śnięcia
10.   Posiekaj   obrane  pestki
11 .   Jeszcze raz zagnieć ciasto
12. Dodaj do niego posiekane pest-
ki, rozmaryn i surową dynię pokro-
joną  w  kostkę
13. Dwie podłużne foremki (30cm)
wysmaruj tłuszczem, obsyp mąką i
napełnij   ciastem
14. Ciasto posmaruj na wierzchu
wodą i odstaw na 10 min do wyro-
śnięcia
15. Wstaw do piekarnika nagrzane-
go do 185 stopni i piecz 40 - 50
min, do uzyskania złoto – brązo-
wego  koloru

Smacznego!

Od tego numeru w gazetce szkolnej
będzie  pojawiał  się  „Kacik kuli-
narny’’ , w którym bedą znajdowały
sie różne przepisy i rady na temat go-
towania  i  pieczenia.

Resztki  po  Halloween
Halloween to czas zabawy dla dzieci
i młodzieży. Chodzą przebrani od do-
mu do domu, gdzie przed wejściem
lub w oknach widoczna jest dynia
z wyciętą twarzą. Wtedy wiadomo,
że w tym domu można znaleźć cu-
kierki i inne słodkości. Jednak gdy

przychodzi następny dzień nie bardzo
wiadomo, co można z  tą  dynią  zro-
bić.   Dlatego przygotowałyśmy dla
Was  ciekawą  propozycję  kulinarną.

Jesienny chlebek dyniowy

Przygotuj :
1 ,3 kg dyni
200 ml wody
1 ,5 łyżki soli
6 goździków

1 laska cynamonu
kawałek świeżego imbiru (2 cm)

1 kg mąki orkiszowej
80 g świeżych drożdży lub 21 g

suchych
100 ml mleka
100 g cukru

2 łyżki syropu klonowego

60g rozpuszczonego masła
Mąka do podsypania
50 g pestek z dyni

3 łyżki posiekanego świeżego
rozmarynu

Sposób  przygotowania:

1 . Obierz dynię, usuń pestki, miąższ
pokrój   w  kostki
2. Dynie gotuj 1 0-1 5 min. we wrzą-
cej wodzie z dodatkiem łyżki soli,
utłuczonych goździków i cynamonu
oraz imbiru pokrojonego w plasterki
3. Ugotowaną dynię odcedź i zmiksuj

Z racji tego, że gazetka pojawia
się co dwa miesiące, a zima
i Święta Bożego Narodzenia nad-
chodzą małymi kroczkami, po-

stanowiłyśmy  podzielić  się  z  Wa-
mi  naszymi  pomysłami  na
ocieplenie  mroźnych  dni.

Gorąca czekolada z chili
Przygotuj :
500 ml mleka

125 ml śmietanki 30 lub 36%
50 g mlecznej czekolady
50 g deserowej czekolady

30 g ciemnego kakao
Szczypta chili

Sposób przygotowania:
Mleko wraz z śmietanką doprowa-
dzić  do  wrzenia.   Dodać kakao,



dokładnie wymieszać. Dodać czeko-
ladę połamaną na kawałki oraz chili.
Mieszać do uzyskania jednolitej kon-
systencji.

Cookie & Monster

Z okazji zbliżających się świąt mam
dla Was propozycje zrobienia własno-
ręcznie prezentów dla bliskich.
Mogą być to świąteczne kartki wy-
konane metodą scrapbookingu lub
pergamano, makaronowe choinki lub
cekinowe bombki. Jeżeli chcecie mo-
żecie zrobić także ręcznie szyte po-
krowce na telefon lub wianuszki, do
których wystarczy tylko kupno wikli-
nowego lub styropianowego wianka

i ozdobienie go np. szyszkami, jarzę-
biną itp. Najważniejsza jest jednak
Wasza kreatywność, twórczość i myśl
dla  kogo  to  robicie.

Powodzenia!
Natalia Fabisiak

Święta, święta, a prezentów
nie ma!

Pewien zdymisjonowany minister
powiedział:
- I co ja z sobą zrobię? Do niczego
się nie nadaję! Nic nie umiem.. . Jak
mogłem być tylko ministrem.

Facet pyta strażaka:
- Dlaczego już pan odjeżdża? Prze-
cież jeszcze pan nie ugasił całego
pożaru! ?
- Niech pan z pretensjami zgłasza
się do mojego komendanta! Ja
chciałem pracować na całym eta-
cie, a on dał mi tylko pół. . .

Rozmawiają dwie ciężarne kole-
żanki:
- Zauważyłam, że w im bardziej
zaawansowanej ciąży jestem, tym
więcej kobiet się do mnie uśmie-
cha. Nie rozumiem dlaczego.
- Bo jesteś od nich grubsza.

Trzej żonaci mężczyźni spotkali
się. Jeden mówi:
-Wiecie co? Gdy moja żona była
w ciąży czytała książkę „ Jaś i Mał-
gosia" i mamy dwoje dzieci.
Mówi  drugi:

-A gdy moja żona była w ciąży
czytała „Trzech muszkieterów"
i  mamy  troje  dzieci.
Ostatni zerwał się do drzwi,
a  pierwszy  pyta:
-A gdzie Ty tak pędzisz?
-Lecę do domu, bo moja żona czy-
ta „101 Dalmatyńczyków”.

Humor




