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Jasełka w VIII LOS

	 10.11.2017r.	w	naszej	szkole	odbyła	się	uroczy-
sta	akademia,	poświęcona	99	rocznicy	odzyskania	przez	
Polskę	 niepodległości,	 przygotowana	 przez	 uczniów	
klasy	I	a	pod	opieką	pani	Dominiki	Kucharskiej.	Krót-
kie	przedstawienie	miało	na	celu	uświadomić	młodzie-
ży,	jak	ważne	jest	święto	Niepodległości.

	 Polska	odzyskała	Niepodległość	dzięki	zawarciu	

rozejmu	w	Compiegne	w	1918	roku.	Podczas	akademii	
wyświetlone	zostały	slajdy	z	okresu	II	wojny	światowej,	
a	także	z	okresu	powojennego.	Uczniowie	zaprezento-
wali	wiersze	polskich	poetów	o	tematyce	patriotycznej.	
Mogliśmy	 również	 wysłuchać	 pieśni	 patriotycznych,	
m.in.	„A	mury	runą”	oraz	„Żeby	Polska	była	Polską.”	

Urszula	Wittich,	kl.	III	c

	 W	naszej	szkole	kładziemy	nacisk	na	kultywo-
wanie	 tradycji.	 W	 polskiej	 kulturze	 okres	 przedświą-
teczny	nieodłącznie	kojarzy	się	z	opowieścią	o	narodzi-
nach	 Jezusa	Chrystusa.	Dlatego	22	grudnia	uczniowie	
mieli	 okazję	 obejrzeć	 jasełka.	 Przedstawienie	 przygo-
towała	kl.	III	A	gimnazjum	przy	współudziale	uczniów	
klas:	III	C	gimnazjum	oraz	II	A	liceum.	Nad	młodymi	
aktorami	sprawowały	pieczę	panie:	K.	Kocemba	–	Brol	
i	A.	Lewicka.	Oprawę	muzyczną	i	znakomitych	wokali-
stów	przygotowała	pani	D.	Marlińska.	Uwagę	widzów	
zwracały	piękne	dekoracje,	wykonane	przy	współudzia-
le	pani	A.	Hapunik.

	 Piękne	kolędy,	śpiewane	przez	naszych	uczniów,	
wprowadziły	publiczność	w	świąteczny	nastrój.	Znana	
wszystkim	historia	sprzed	ponad	dwóch	tysięcy	lat	po-
nownie	ożyła	dzięki	utalentowanym,	młodym	aktorom.

	 Ze	sceny	popłynęły	 także	życzenia	świąteczne,	
które	wszystkim	obecnym	złożyła	pani	dyrektor	I.	Wal-
czak	–	Dądela.	Członkowie	Młodzieżowej	Rady	Szkoły	
wszystkim	 nauczycielom	wręczyli	 symboliczne	 kartki	
świąteczne.

Redakcja	„Twój	LOS”

Uczciliśmy	Święto	Niepodległości

Fot.	R.	Białowąs
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NIEMCY

W	Niemczech	 tradycją	 niemal	 każdego	miasteczka	 są	
adwentowe	 i	bożonarodzeniowe	 jarmarki.	Mieszkańcy	
gromadzą	 się	na	 rynku,	by	posłuchać	orkiestry	dętej	 i	
spróbować	regionalnych	wypieków.	Zajadają	się	prażo-
nymi	migdałami	w	cukrze,	cynamonowymi	sercami	i	in-
nymi	rarytasami,	kosztują	także	grzanego	wina	i	cydru.	

FRANCJA

We	 Francji	 dzieci	 stawiają	 swoje	 buty	 przy	 kominku	
i	 czekają	 na	 przyjście	 Pere	 Noel.	 Jeśli	 były	 grzeczne	
przez	cały	rok,	buty	będą	napełniane	prezentami.

WIELKA	BRYTANIA

Brytyjczycy	podczas	świątecznej	kolacji	bawią	się	tzw.	
Crack	erami.	Są	to	tubki	owinięte	sreberkami	ze	wstąż-
kami	na	końcach.	Wystarczy	za	nie	pociągnąć,	by	tubka	
wystrzeliła	z	hukiem.	Wewnątrz	znajdują	się	kolorowe	
czapeczki,	 zabawki	 i	 słodycze,	 które	 umilą	 wigilijną	
noc.	

FINLANDIA

Finowie	wierzą,	że	Święty	Mikołaj	–	Joulupukki	miesz-
ka	na	północy	kraju,	a	dokładniej	na	wzgórzu	Korvatun-
turi.	Ma	też	sekretną	pracownię,	gdzie	pracują	krasnale	
oraz	renifera,	który	 lubi	błą-
kać	się	po	zimowym	lesie.

ISLANDIA

Bliscy	obdarowują	się	ciepły-
mi	ubraniami.	Jest	to	związa-
ne	z	legendą	o	przerażającym	
bożonarodzeniowym	 kocie,	
który	pożera	każdego,	kto	nie	
jest	przygotowany	na	mroźną	
zimową	aurę.

LITWA

Tradycyjne	 ozdoby	 świą-
teczne	 robione	 są	 ze	 słomy	
i	 siana.	 Splata	 się	 je	w	geo-
metryczne	wzory	–	gwiazdy,	
płatki	 śniegu	 lub	 dzwonki.	
Wiele	 rodzin	 używa	 słomy	
także	 do	 dekoracji	 stołu	 na	
czas	najważniejszego	posiłku	
zwanego	Kocios.

ROSJA

W	Rosji	 dzieci	 nie	 dekorują	

choinki	 na	Boże	Narodzenie,	 lecz	 na	Nowy	Rok.	 Po-
tem	niecierpliwie	oczekują	na	przyjście	Dziadka	Mroza,	
który	podróżuje	ze	swoją	wnuczką	Śnieżynką	i	roznosi	
prezenty.	Dziadek	Mróz	mieszka	w	gęstym	lesie	w	miej-
scowości	Wielki	Ustiug	na	północy	Rosji.

KIRGISTAN

W	Kirgistanie	Dziadek	Mróz	–	Ayaz	Ata	przychodzi	w	
Sylwestra	o	północy.	Zostawia	prezenty	pod	noworocz-
ną	choinką.	Kiedy	zegar	wybije	północ,	rodziny	w	ca-
łym	kraju	puszczają	fajerwerki,	by	uczcić	Nowy	Rok.

FILIPINY

Filipiny	słyną	z	najdłużej	trwających	Świąt	Bożego	Na-
rodzenia	na	całym	świecie.	Za	świąteczne	uważa	się	tu-
taj	aż	cztery	miesiące	–	wrzesień,	październik,	listopad	i	
grudzień.	A	zatem	kolędy	można	tu	usłyszeć	już	na	po-
czątku	września.

KOREA	POŁUDNIOWA

W	 Korei	 	 Południowej	 Święta	 Bożego	 Narodzenia	
są	 świętem	 państwowym.	 Uznawane	 są	 za	 bardzo	
romantyczny	 czas.	 Wiele	 par	 umawia	 się	 wtedy	 na	
spotkania	 na	mieście,	 a	 ulice	 są	 rozświetlane	 setkami	
kolorowych	światełek.

KANADA

Kanadyjskie	 dzieci	 zawsze	
mogą	liczyć	na	białe	święta.	
Otulone	w	szaliki	i	wełniane	
czapki	–	 toques	–	bawią	się	
na	śniegu	i	zjeżdżają	na	san-
kach.	 W	 wigilię	 zostawiają	
mleko	 i	 ciasteczka	 na	 ko-
minku	 dla	Mikołaja,	 a	 cza-
sem	 także	 marchewkę	 dla	
renifera.

STANY	 ZJEDNOCZONE	
AMERYKI

W	 	Wigilię	 dzieci	 wieszają	
swoje	skarpety	przy	komin-
ku.	Jak	bowiem	głosi	legen-
da,	 gdy	Mikołaj	 dowiedział	
się	o	pewnej	rodzinie	w	po-
trzebie,	wszedł	do	ich	domu	
przez	 komin	 i	 włożył	 złoto	
do	wiszących	 suszących	 się	
skarpet.

Obyczaje	bożonarodzeniowe	na	świecie

Źródło	il.:	mdmnagorce.marianie.pl
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MEKSYK

W	Meksyku	dzieci	świętują	Boże	Narodzenie,	rozbijając	
piniaty.	Zakładają	opaskę	na	oczy,	obracają	się	dookoła	
i	próbują	strącić	specjalnie	przygotowane	wiszące	kule.	
Z	rozbitej	piniaty	wypadają	orzechy,	cukierki	i	wszelkie	
możliwe	słodycze.

GWATEMALA

Mieszkańcy	Gwatemali	świętują	Boże	Narodzenie	tań-
cem	i	zabawą.	Zakładają	kapelusze	zwane	puritina,	je-
dzą	tamale,	tańczą	i	odpalają	petardy	o	północy.

ARGENTYNA

	W	Argentynie	Boże	Narodzenie	rozpoczyna	się	punk-
tualnie	 o	 północy.	 Wiele	 rodzin	 świętuje	 w	 swoich	
domach,	 rozpakowuje	 prezenty	 z	 bliskimi,	 a	 o	 świcie	
puszcza	fajerwerki.

BRAZYLIA

Tu	 także	 obchody	 świąt	 rozpoczynają	 się	 o	 północy.	
Zwykle	towarzyszą	im	duże	rodzinne	kolacje	i	uczest-
nictwo	w	 „Missa	 do	Galo”	 –	 tzw.	Msza	Koguta,	 czy-
li	pasterce.	Mimo	upalnego	lata	w	ozdobach	dominują	
motywy	zimy	i	śniegu.

GHANA

W	Ghanie	Boże	Narodzenie	 świętuje	 się	w	gronie	ca-
łej	rodziny.	Dorośli	przebierają	się	w	kostiumy	i	rozda-
ją	słodycze	dzieciom	z	sąsiedztwa.	Dzieci	zaś	dekorują	
domy	papierowymi	ozdobami	i	rysunkami	wykonanymi	
w szkole.

AUSTARLIA

Australia	 leży	 na	 półkuli	 południowej,	 dlatego	 święta	
są	 tam	 obchodzone	w	 lecie.	 Zamiast	 gorącej	 czekola-
dy	i	saneczek	jest	plaża	i	krewetki	na	świąteczny	obiad.	
Wiele	rodzin	spędza	ten	świąteczny	czas	w	gronie	zna-
jomych	na	plaży	lub	po	prostu	przy	grillu.	

Do	 typowych	dań	należy	baranina,	a	ulubionym	dese-
rem jest pavlova	–	beza	ze	świeżymi	owocami,	np.	tru-
skawkami	lub	kiwi.

I	tak	wśród	śniegu	czy	pod	palmami,	przy	pavlovej	czy	
piernikach,	 w	 gronie	 najbliższych	 czy	 przy	miejskich	
fajerwerkach	–	Boże	Narodzenie	świętowane	jest	wszę-
dzie.

Redakcja	„Twój	LOS”

Boże	Narodzenie,	czyli	Szczodre	Gody
	 22	 grudnia,	 w	 czas	 zimowego	 przesilenia,	
gdy	 słońca	 zaczęło	 przybywać,	 dawni	 Słowianie	
rozpoczynali	huczne,	trwające	przeszło	tydzień	obchody	
świąt	związanych	z	narodzinami	nowego	Słońca.	Były	to	
Szczodre	Gody.	Wraz	z	nastaniem	na	słowiańskiej	ziemi	
chrześcijaństwa,	poszczególne	tradycje	godowe	zaczęto	
interpretować	na	nowe	sposoby,	odchodząc	od	dawnego	
kultu	 solarnego.	W	polskiej	 tradycji	 jeszcze	 do	XVIII	
w.	 czas	 Bożego	 Narodzenia	 powszechnie	 nazywano	
mianem	 Godów.	 Tego	 typu	 nazwa	 zdołała	 zresztą	
przetrwać	gdzieniegdzie	w	słowiańskim	folklorze.

	 Obchody	 Szczodrych	 Godów	 i	 Bożego	
Narodzenia	 w	 wielu	 aspektach	 są	 do	 siebie	 bardzo	
podobne.	W	czasie	Szczodrych	Godów	dawni	Słowianie	
powszechnie	 zaprzestawali	 pracy	 fizycznej,	 by	 skupić	
się	 na	 relacjach	 z	 najbliższymi:	 przyjmowaniu	 gości,	
dawaniu	 sobie	 prezentów	 i	 śpiewaniu	 tradycyjnych	
pieśni.	Świętowano	do	tzw.	szczodrego	wieczoru,	który	
przypadał	 na	 dzień	przed	dzisiejszym	 świętem	Trzech	
Króli.	Tradycją	tego	wieczoru	było	rozdawanie	dzieciom	i	
krewnym	upominków	i	tradycyjnych	pierogów	zwanych	
szczodrakami.	Ważnym	 elementem	Święta	Godowego	
były	 również	 zwyczajowe	 pochody	 kolędników,	
którzy	 obchodzili	 okoliczne	 domostwa	 z	 życzeniami	
pomyślności	w	nowym	roku.	Znakiem	rozpoznawczym	
grup	 kolędniczych	 jest	 charakterystyczna	 gwiazda,	
kojarzona	 dziś	 z	 gwiazdą	 betlejemską,	 będąca	 w	

pierwotnym	zamyśle	symbolem	tryumfującego	Słońca.

	 U	 dawnych	 Słowian	 w	 czasie	 Szczodrych	
Godów	pamiętano	również	o	zmarłych,	którzy	w	czasie	
Święta	Godowego	otrzymywali	możliwość	nawiązania	
kontaktu	 ze	 światem.	 Zmieniające	 się	 słońce	 i	 czas	
przejścia	 jednego	 roku	 w	 drugi	 sprzyjały	 łączności	
pomiędzy	 światami.	 Z	 okazji	 Święta	 Godowego	
zmarłych	wypadało	zaprosić	do	wigilijnej	wieczerzy,	a	
także	 rozpalić	 im	ognie,	 tak	by	nie	zabłądzili	podczas	
grudniowych	ciemności.	Reliktem	 tych	przekonań	 jest	
dzisiejszy	 zwyczaj	 zostawiania	 pustego	 miejsca	 przy	
stole	 wigilijnym.	 Dawni	 Słowianie	 wierzyli	 również	 

Fot.	archiwum.sadeczanin.info
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w	to,	że	zwierzęta	mogą	być	pośrednikami	w	przekazaniu	
słowa	od	duszy	rodowego	przodka.	W	przekonaniu	tym	
można	 doszukiwać	 się	 początków	 powszechnego	 dziś	
przekonania,	 że	 w	Wigilię	 zwierzęta	 mówią	 ludzkim	
głosem.	

	 W	 kącie	 izby	 stał	 diduch	 –	 pierwszy	 zżęty	
w	 czasie	 żniw	 snop	 żyta.	 Diduch	 to	 również	 jeden	 z	
dwóch	 słowiańskich	 ekwiwalentów	 choinki.	 Drugim	
z	 nich	 jest	 tzw.	 podłaźnik	 lub	 podłaźniczka	 –	 gałąź	
drzewa	iglastego	podwieszana	do	sufitu	na	czas	świąt,	
przyozdabiana	 owocami,	 orzechami	 i	 ciastkami,	
ozdobami	 symbolizującymi	 urodzaj,	 dobrobyt	 i	 siły	
witalne.	

	 Podłaźniczka	została	wyparta	przez	choinkę	za	
sprawą	 wpływu	 wyznań	 protestanckich.	 Najpierw	 na	
przełomie	XVIII	i	XIX	wieku	choinkę	przejęła	szlachta,	
potem	zaś	do	lat	20.	XX	wieku	choinka	rozpowszechniła	
się	wśród	wszystkich	warstw	społecznych.	

	 Tradycja	 bożonarodzeniowa,	 związana	 z	
mocowaniem	pod	sufitem	jemioły,	trafiła	do	nas	podobną	
drogą,	co	Halloween	–	przejęliśmy	ją	za	sprawą	kultury	
amerykańskiej.	 Jemioła	 podwieszona	 pod	 sufitem	
zapewniała	 ochronę	 przed	 złymi	 mocami	 i	 pożarami.	
To	(obok	podłaźniczki	i	diducha)	poprzednik	dzisiejszej	
choinki.	 Dawne	 ludy	 wierzyły,	 że	 pędy	 jemioły	 są	 w	
stanie	sprowadzić	do	domu	szczęście	i	bogactwo.	Dziś	
pary	całują	się	pod	jemiołą,	wierząc,	że	zapewni	im	ona	
trwałość	ich	związków.	

	 Dawne	 kolędowanie	 polegało	 na	 obchodzeniu	
okolicznych	 domostw	 z	 życzeniami	 pomyślności	 w	
Nowym	 Roku.	 Datek	 wręczany	 przez	 gospodarzy	
kolędnikom	jest	nazywany	kolędą.	Wizyta	kolędników	
była	odbierana	jako	dobry	znak	–	wróżba	pomyślności	i	
urodzaju	w	nadchodzącym	roku.	
Redakcja	„Twój	LOS”	(z	wykorzystaniem	informacji	

ze	strony	www.slawoslaw.pl)

Uczniowie	proponują	–	książka	na	ferie
	 Chciałbym	 zachęcić	 do	 przeczytania	 książki	
„Dynastia	Miziołków”	autorstwa	Joanny	Olech.

	 Książka	została	napisana	w	1995	roku.	Opowia-
da	o	zwyczajnej,	 szczęśliwej	 rodzinie,	mieszkającej	w	
Warszawie.	Sam	utwór	ma	postać	dzienniczka.	Głów-
nym	bohaterem	jest	dwunastoletni	chłopak	o	pseudoni-
mie	Miziołek.	Jeżeli	chcieliby	Państwo	dowiedzieć	się	
więcej,	 warto	 przeczytać	 książkę,	 gdyż	 jest	 naprawdę	
warta	polecenia.

	 Autorka	pisze	z	perspektywy	głównego	bohate-
ra,	opisując	wszystko,	co	się	dzieje,	z	punktu	widzenia	
szóstoklasisty.	 Co	 ciekawe,	 każdy	 fragment	 zawiera	
mnóstwo	 zabawnych	 i	 dowcipnych	 komentarzy	 boha-

tera.	Książka	za-
wiera	 sceny	 za-
równo	 z	 życia	
szkolnego	 (za-
bawy	 z	 kolega-
mi,	 dokuczanie	
znienawidzonej	
nauczycielce	czy	
nawet	bójki),	jak	
i	życia	rodzinne-
go	 (niegrzeczne	
rodzeństwo,	 za-
bawny	 opis	 ro-
dziny,	 obyczaje	
i	życie	w	domu).	
Opisuje	 się	 też	
stosunki	 z	 sąsia-
dami.

	 Najciekawszą	rzeczą	jest	tutaj	częste	pojawianie	
się	nowych	bohaterów,	jak	się	okazuje	-	zarazem	człon-
ków	rodziny,	co	wprowadza	tajemniczą	atmosferę.	Jed-
nak	wszystko	się	jakoś	zawsze	wyjaśnia.	

	 Cała	 książka	 dotyczy	 życia	 rodzinnego,	 szkol-
nego,	a	także	stosunków	między	sąsiadami.	Nie	byłoby	
to	ciekawe,	gdyby	dzieło	nie	zostało	utrzymane	w	hu-
morystycznym	tonie.	Każdy	zabawny	komentarz	tylko	
potęguje	śmieszność	wielu		scen.	Na	tym	się	jednak	nie	
kończy.	Mnie	osobiście	najbardziej	urzekł	motyw	zako-
chania,	gdy	jeden	z	kolegów	Miziołka	próbuje	zwrócić	
na	 siebie	uwagę	dziewczyny,	która	 zresztą	podoba	 się	
każdemu	chłopakowi	z	klasy.

	 Niestety,	pojawiają	się	także	sytuacje	konflikto-
we	w	rodzinie	głównego	bohatera.		Dziwne	zachowania	
mamy	Miziołka	denerwują	jego	tatę.	Lecz,	jak	to	zwy-
kle	bywa,	godzą	się	w	końcu.	

	 Stosunki	rodzinki	z	sąsiadami	są	różne.	Jeden	z	
sąsiadów	nie	lubi	Miziołka,	gdyż	ten	niszczy	jego	wła-
sność.	Można	jednak	znaleźć	takich	sąsiadów,	których	
zwykli	ludzie	nazwaliby	po	prostu	„dziwakami”,	a	jed-
nak	z	nimi	żyje	się	w	zgodzie.

	 Ciekawą	rzeczą	jest	chęć	posiadania	zwierzątka.	
Miziołek	w	końcu	otrzymuje	 je.	 	Ta	przemożna	żądza	
zaczyna	 się	 przenosić	 dalej,	 na	 kolegę	 Miziołka.	 Jak	
później	ma	się	okazać,	przynosi	mu	to	mnóstwo	strachu.

	 Wakacyjne	psoty	chłopca	są	opisane	dokładnie	
tak,	 jak	 są	 wykonywane.	 Co	 ciekawe,	 każda	 ze	 scen	
jest	opisana	bardzo	szczegółowo,	co	jeszcze	zaciekawia	
czytelnika.
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	 „Raport	z	północy”	-	najnowsza	ksiażka	Andrze-
ja	 Pilipiuka	 -	 to	 szczególny	 rodzaj	 przewodnika	 tury-
stycznego,	który	nie	 jest	przewodnikiem.	To	opowieść	
snuta	 przez	 autora	 o	 odwiedzanych	 miejscach	 i	 wła-
snych	 przeżyciach.	 Niezwykle	 osobista	 rzecz.	Wiemy	
już,	skąd	w	twórczości	Andrzeja	Pilipiuka	tyle	nawiązań	
do	Skandynawii.

	To	 także	 przeży-
cie	 pokoleniowe	
–	 wszyscy	 Pola-
cy	 w	 wieku	 40+	
pamiętają	 dobrze	
realia	życia	w	sys-
temie	socjalistycz-
nym...	 No,	 może	
nie	 wszyscy,	 bo	
byli	równiejsi...	W	
tej	książce	znajdu-
jemy	 dziecięce	 i	
młodzieńcze	 tęsk-
noty za normalno-
ścią,	 za	 dostępem	
do	 podstawowych	

rzeczy,	praw	i	możliwości,	które	w	innych	krajach,	nie	
dotkniętych	 czerwoną	 zarazą,	 były	 tak	 bardzo	 na	 po-
rządku	 dziennym,	 że	 ich	 obywatele	 nawet	 ich	 nie	 za-
uważali.	

	 Ta	książka	wyrosła	z	tęsknoty	małego	chłopca	z	
socjalistycznej	Polski	za	innym,	lepszym	światem.	Po-
kazuje	też	determinację	w	dążeniu	do	tej	normalności,	
która	u	nas	często	jeszcze	jest	uważana	za	luksus.	Opty-
mizmem	 napawa,	 że	 –	 często	 wbrew	 wszystkiemu	 –	
udało	się	spełnić	marzenia.	Przynajmniej	ich	większość.

	 Obrazki	z	ciekawych	miejsc	Szwecji	i	Norwegii	
wzbogacone	są	–	jak	dobry	świąteczny	keks	bakaliami	
–	ciekawostkami.	I	tak,	odwiedziwszy	muzeum	poświę-
cone	trądowi,	Pilipiuk	zasypuje	nas	informacjami:	o	tej	
chorobie	dawniej	i	dziś,	o	ludziach,	którzy	z	nią	walczy-
li,	o	ich	przyjaciołach,	znajomych	itp.	Dowiadujemy	się	
też	m.in.	wielu	rzeczy,	niedostępnych	w	szkole,	o	Astrid	
Lindgren,	Selmie	Lagerlof	 czy	Knucie	Hamsunie.	Hi-
storyczne	postacie,	jak	Nansen,	niestety	już	zapominany	
w	Polsce,	ożywają	na	kartach...	Wszystko	to	smakowi-
cie	podane,	z	przemyśleniami	Autora.	Wiadomości	hi-
storyczne,	archeologiczne,	obyczajowe	–	sprawiają,	że	

	 Reasumując	 –	 książka	 „Dynastia	 Miziołków”	
jest	warta	polecenia.	Jeżeli	szukają	Państwo	książki	za-
wierającej	coś	smutnego,	wprowadzającej	w	tajemniczą	
atmosferę,	opisującą	zwykłe	rodzinne	czy	szkolne	życie	
–	to	dzieło	będzie	najlepszym	wyborem.

	 Jeżeli	chcieliby	Państwo	zwyczajnie	się	pośmiać	
z	nieudolności	bohaterów	lub	z	opisanych	wydarzeń	–	
książka	również	spełni	te	wymagania.

Kamil	Soboniak,	kl.	III	A,	VIII	LOS

	 „Daisy	Fay	i	cudotwórca”	jest	trzecią	z		kolei	po-
wieścią	autorstwa	Fannie	Flagg	po	którą	postanowiłam	
sięgnąć.	Do	jej	przeczytania	skłoniło	mnie	specyficzne	
poczucie	humoru	autorki,	wyczuwalne	już	od	pierwszej	
strony	 książki.	 Fannie	 potrafi	 bowiem	 pisać,	 nawet	 o	
sprawach	trudnych,	w	lekki	i	przyjemny	dla	czytelnika	
sposób.

	 Główną	bohaterką	opowieści	jest	Daisy	Fay	Har-
per	-	obdarzona	niezwykłym	tupetem	panienka,	miesz-
kająca	nad	Zatoką	Meksykańską.	Książka	to	swego	ro-
dzaju	pamiętnik,	w	którym	przez	siedem	lat	dziewczyna	
opisuje	swoje	przeżycia.	Historia	ta	w	zabawny,	ale	nie	
obraźliwy	sposób	przedstawia	koleje	ludzkich	losów	w	
małym	miasteczku.	 Jest	 tu	 ekscentryczna	założycielka	
rozlicznych	kółek,	 zamknięta	w	 szpitalu	psychiatrycz-
nym,	 są	 i	 koleżanki	 zawistne	 z	 powodu	 szerzącej	 się	
wśród	sąsiadów	plotki.	Nie	da	się	 również	nie	zauwa-
żyć	ograniczenia	niektórych	ludzi,	pokładających	wiarę	

w	pastora	 –	 oszusta.	 Jest	 on	 częścią	 planu,	w	wyniku	
którego	Daisy	„zmartwychwstaje”	i	zaczyna	uzdrawiać.	
Mieszkańcy	miasteczka	są	łatwowierni	i	dają	sobą	ma-
nipulować.	Myślę,	 że	 zabawne	 historie	 z	 życia	 Daisy	
mogą	zaciekawić	każdego.

	 Bardzo	 się	 cieszę,	 że	 przeczytałam	 tę	 książkę.	
Już	od	dawna	żadna	powieść	nie	sprawiła	mi	tyle	przy-
jemności,	nie	tchnęła	we	mnie	tyle	optymizmu	i	pozy-
tywnej	energii.	Polecam	ją	serdecznie	każdemu,	nieza-
leżnie	od	wieku.

Karolina	
Kupczyńska	
kl.	II	A,	VIII	

LOS
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książka	jest	nader	smakowitym	daniem.

	 Wspomniałam	wyżej,	że	to	bardzo	osobista	książ-
ka.	 Dotyczy	 to	 także	 światopoglądu	Autora.	 Czytelnicy	
Pilipiuka	znają	go	dobrze,	więc	wiele	przemyśleń	nie	sta-
nowi	zaskoczenia.	Zresztą	Autor	lojalnie	uprzedza,	kiedy	
zaczyna	„smęcenie”	i	sam	proponuje	przewrócić	kilka	kar-
tek,	by	wrócić	do	opisu	podróży.

	 Dodatkową	atrakcją	książki	są	kolorowe	fotogra-
fie,	dzięki	którym	razem	z	Autorem	możemy	wędrować	po	

bezdrożach	i	drożach	ziemi	wikingów.

	 Kilka	wypraw	Pilipiuka	 do	 Skandynawii	 zaowo-
cowało	 nie	 tylko	 „Raportem	 z	 północy”.	Autor	 odsłonił	
też	nieco	swój	warsztat	pisarski.	To,	czego	się	dowiedział,	
stając	z	historią	„oko	w	oko”	w	muzeach	czy	wyszukując	
informacje	w	Internecie,	wykorzystał	w	swoich	książkach.	
A	ja	mam	nadzieję,	że	jeszcze	parę	ich	powstanie.

Redakcja	„Twój	LOS”

Patrzeć	na	świat	przez	obiektyw
Ponad	 dwadzieścia	 lat	 temu	 pierwszy	 raz	wzięłam	do	
ręki	 aparat	 fotograficzny.	 To	 był	 jakiś	 półautomat,	
oczywiście	na	kliszę,	bo	o	cyfrze	nikomu	się	jeszcze	nie	
śniło.

Pierwszy	 czarno-biały	 film	 „zrobiłam”	 na	 wycieczce	
w	 Tatry.	 Trochę	 pejzaży,	 ale	 też	 motywy,	 które	 mnie	
zaciekawiły:	 skała	 o	 intrygującym	 kształcie,	 korzenie	
zwalonego	 drzewa...	 Taka	 fotografia	 właściwie	
interesuje	 mnie	 do	 dziś,	 może	 nie	 zawsze	 „typowa”	
fotografia	pejzażowa,	ale	właśnie	coś	innego.

Aby	robić	dobre	zdjęcia	–	w	odróżnieniu	od	pstrykania	
fotek	-	trzeba	nauczyć	się	patrzeć.	Zauważać	drobiazgi,	
które	umykają	innym.	Albo	spojrzeć	z	innej	strony,	i	to	
dosłownie:	 postąpić	 kilka	 kroków	w	 innym	 kierunku,	
przykucnąć,	wleźć	wyżej	–	i	już	inny	obraz	odsłania	się	
przed	naszymi	oczami.	Gałąź	drzewa	staje	się	smokiem,	
a	odbicie	w	wodzie	–	podwodnym	światem.

Z	 drugiej	 strony	 jest	 fotografia	 industrialna:	 obiekty	
przemysłowe,	 stare,	 opuszczone	 hale	 fabryczne,	
kopalnie.	To	prawdziwy	skarbiec	tematów	dla	fotografa.	
Ważne	może	być	wszystko:	przestrzeń	opuszczonej	hali,	
ceglane	mury	nadgryzione	zębem	czasu,	kolor	i	faktura	
łuszczącej	się	farby	na	rdzewiejącej	maszynie.

Nauka	 patrzenia	 dotyczy	 także	 umiejętności	
skomponowania	 właściwego	 kadru.	 Uczyłam	 się	
tego,	 oglądając	 albumy	 ze	 zdjęciami	 mistrzów	

fotografii,	 od	 początków	 istnienia	 tej	 formy	 sztuki	
czy	 prezentacje	 i	 wystawy	 obecnie	 tworzących,	
polskich	 i	światowych,	 fotografików.	W	Częstochowie	
można	 spotkać	 prawdziwych	 mistrzów	 fotografii,	 jak	
Janusz	 Mielczarek,	 Małgorzata	 Kozakowska,	 Dariusz	
Gawroński.	 Spotkania	 i	 rozmowy	 z	 nimi,	 możliwość	
obejrzenia	zdjęć,	chodzenie	na	wystawy	–	to	wszystko	
rozwija.	A	trzeba	pielęgnować	swoje	pasje!

Jestem	członkiem	Jurajskiego	Fotoklubu,	uczestniczką	
plenerów	 fotograficznych	 i	 wystaw	 zbiorowych.	
Wystawy	 pokonkursowe	 w	 konkursach	 fotografii	
industrialnej	 Fotopein.	 Moją	 pierwszą	 indywidualną	
wystawą	jest	„Złoty	Potok	jest	złoty”,	której	część	jest	
obecnie	udostępniona	w	VIII	Liceum	Ogólnokształcącym	
Samorządowym,	 w	 którym	 pracuję	 jako	 nauczyciel	
bibliotekarz.

Agnieszka	Dumańska

Nasze	fascynacje

Na	tegoroczny	konkurs	wpłynęło	116	prac	z	kilkudziesięciu	
miast	w	Polsce.	Wybór	zwycięzców	nie	był	łatwy.		Prace	
prezentowały	wysoki	poziom	merytoryczny.	

I	 miejsce	 Klara	 Obarewicz,	 opiekun	 p.	 Olga	 Dziedzina,	
Zespół	Szkół	Ogólnokształcących	nr	1,	Sosnowiec

II	 miejsce	 Justyna	 Czyżewska,	 opiekun	 p.	 Katarzyna	
Maciejuk,	p.	Małgorzata	Tomaszewska,	 III	LO	 im.	K.K.	
Baczyńskiego,	Białystok

III	miejsce	Oliwia	Sas,	 opiekun	 p.	Renata	Myśków,	VII	

LO	im.	K.K.	Baczyńskiego,	Wrocław

Wyróżnienia:

Anna	Lubomska,	opiekun	p.	Emilia	Bordon,	III	LO	im.	M.	
Konopnickiej,	Włocławek

Anna	Chojnacka,	opiekun	p.	Agnieszka	Socha,	Zespół	Sz-
kół	Katolickich	im.	Jana	Pawła	II,	Łódź

Serdecznie	gratulujemy	Laureatom.

Organizator	konkursu	–	p.	Iwona	Krysian

Laureaci	XIV	Ogólnopolskiego	Konkursu	Literackiego 
Listopadowa	Melancholia



Adres	redakcji:
ul.	Worcella	20/22 
42-200	Częstochowa

Nakład:	30	egzemplarzy

Zespół	redakcyjny:
W	kolejności	alfabetycznej:	Renata	Białowąs	
(opiekun),	Julia	Ciemięga	(LO),	Agnieszka	
Dumańska	(opiekun),	Dominika	Kucharska	
(opiekun),	Urszula	Wittich	(gim)
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Obowiązki	i	prawa	podróżnego 
w	Gnieźnieńskiej	Kolejce	Dojazdowej 
 
Jest	to	AUTENTYCZNY	regulamin	Gnieźnieńskiej	
Kolejki	Dojazdowej	(wąskotorówki) 
 
Obowiązki	podróżnego: 
1.	Zabrania	się	zbierania	grzybów	podczas	jazdy	pocią-
gu. 
2.	W	czasie	jazdy	wyskakiwanie	z	pierwszego	i	wska-
kiwanie	do	ostatniego	wagonu	jest	surowo	zabronione. 
3.	Wyśmiewanie	się	z	pieszych	i	rowerzystów	nie	jest	
wskazane	(w	końcu	i	tak	nas	wyprzedzą). 
4.	Zabrania	się	wznosić	okrzyki	w	rodzaju	‚gaz	do	de-
chy’,	gdyż	denerwują	maszynistę	i	mogą	spowodować	
u	niego	czasową	niezdolność	do	pracy. 
5.	Reklamacje	dotyczące	szybkości	kolejki	nie	będą	
uwzględniane,	albowiem	jedzie	ona	wolno	ze	względu	
na	dobro	podróżnych,	a	nie	dlatego,	że	szybciej	nie	
może. 
6.	Podczas	jazdy	nad	brzegiem	jeziora	zabrania	się	
łowienia	ryb	z	okien	wagonu	-	istnieje	niebezpieczeń-
stwo	wciągnięcia	kolejki	do	wody	przez	wyrośniętą	
rybę. 
7.	Kąpiel	w	jeziorze	podczas	jazdy	wzbroniona. 
8.	W	razie	trudności	przy	wjeździe	na	wzniesienie	po-
dróżni	z	ostatniego	wagonu	zobowiązani	są	do	popy-
chania	kolejki. 
9.	Wnoszenie	do	wagonów	żółwi	lub	innych	równie	
powolnych	zwierząt	traktowane	będzie	jako	prowoka-
cja.

***

Kiedy	NASA	zaczęła	wysyłać	astronautów	w	prze-
strzeń	kosmiczna,	okazało	się	szybko,	że	długopisy	nie	
działają	w	stanie	nieważkości.	By	rozwiązać	ten	pro-
blem,	naukowcy	z	NASA	wydali	12	miliardów	dola-
rów	i	przeznaczyli	10	lat	na	skonstruowanie	długopisu,	

który	pisze	przy	zerowej	grawitacji,	pod	wodą,	do	góry	
nogami	i	na	każdej	możliwej	powierzchni	w	temperatu-
rze	do	300	stopni	Celsjusza. 
Natomiast	Rosjanie	dali	kosmonautom	ołówki.

***
Pewien	aktor	miał	w	jednej	ze	scen	przeczytać	dość	
długi	list.	Ponieważ	list	był	faktycznie	długi,	więc	na	
kartce	miał	całą	treść.	Jednak	koledzy	aktorzy	posta-
nowili	go	„ugotować”.	W	scenie	z	listem	służący	podał	
mu...	pustą	kartkę.	Ten	rzucił	okiem,	oddał	służącemu	i	
powiedział:	„Masz,	ty	czytaj...”

***
Rozmowa	dwóch	jazzmanów: 
–	Kupiłem	twoją	płytę. 
–	Ach,	to	ty...

***
Gość	wzywa	kelnera	i	pyta: 
-	Czy	muzycy	w	waszym	lokalu	grają	na	życzenie	
gości? 
-	Oczywiście,	szanowny	panie! 
-	To	proszę	im	powiedzieć,	żeby	zagrali	w	domino!

***
Rozmawiają	studenci	V	roku	Akademii	Muzycznej	na	
temat	pracy	dyplomowej: 
-	Ty	słuchaj	może	weź	przepisz	ostatnie	dzieło	naszego	
mistrza	profesora	od	końca... 
Po	kilku	dniach	przy	piwie: 
-	Przepisałeś? 
-	Tak.	Wyszła	piąta	symfonia	Beethovena...

***
Przychodzi	jasnowidz	do	jasnowidza: 
-	Wiesz	co? 
Drugi	na	to	spokojnym	głosem: 
-	Wiem.

***
-	Co	należy	zrobić,	jak	widzisz	zielonego	człowieczka? 
-	Przejść	przez	ulicę.

Twój LUZ


