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Witajcie Kochani Czytelnicy!
Jak widzicie wspaniała drużyna, choć nie pierścienia, lecz dumna ekipa bojowników z technikum rozpoczyna dla was
pracę w kolejnym roku szkolnym, a już w drugim roku naszej działalności.
CekaZone jest dla uczniów i to, czego możecie się spodziewać po efektach naszego trudu jakimi są kolejne wydania
gazetki to na pewno wiele nowinek związanych z naszą ukochaną szkołą, miliony fotografii wykonanych przez nasz
dzielny oddział fotografów, artykułów i tekstów pisanych przez jakże wybitnych pisarzy z CKZiU i wiele jak nie milion
razy więcej rzeczy, które kotłują nam się w głowach, a które chcemy wam przekazać na tym kawałku pergaminu.
Jeśli i TY chciałbyś dołączyć do tak zacnej grupki ludzi tworzącej to czasopismo, to zapraszamy do kontaktu poprzez e
mail: redakcja@ckziu.jaworzno.pl. Możesz także zgłosić się do swojego polonisty lub do jednego z redaktorów. O
spotkaniach informujemy na stronie szkoły.
Redaktor Naczelny gazetki „CeKaZone”

Z ŻYCIA SZKOŁY I UCZNIÓW
MOJE talenty, moje pasje  Relacja z
Ogólnopolskiego Tygodnia Karier (OTK)
Kolejny raz w naszym Centrum w cyklu OTK nasi
uczniowie mieli szanse zaprezentować swoje
umiejętności i hobby. W tym roku hasłem przewodnim
było “PasjaProfesjaPowołanie”.
24.10. (czwartek) hol budynku III został opanowany
przez odważnych i śmiałych czternastu uczniów, którzy
pokazali swoje umiejętności w zakresie: wyrobu
biżuterii, ceramiki, malarstwa; sprawności fizycznej
i umysłowej taniec, sztuka rycerska, speedcube
(układanie kostki Rubika); projektowanie i wykonanie
ręczne  klawiatury mechaniczne, cosplay; wypieków
i gra na keyboardzie.
Oto lista czternastu śmiałków:
Bractwo rycerskie reprezentowali  Tomasz Cyba i
Kamil Chacuś  stoczyli bitwę na miecze;
Akademie Tańca “Elite”  Igor Sewiołło  wicemistrz
Polski w breakdance, zatańczył dla nas;
Jakub Stawski zachwycił wyrobami ceramicznymi
Nikola Ostrowska  prezentowała się w stroju cosplay,
który sama wykonała;
Klaudia Worytko i Jakub Stolarczyk – grafika
i rysunek;
Igor Szuba – fotografia i klawiatury mechaniczne 
piękne zdjęcia oraz personalizacja klawiatur
komputerowych;
Anna Sysak – biżuteria z koralików własnoręcznie
wykonaną;
Jakub Olszówka – malarstwo akrylowe świat natury;
Daniel Tasze –talent graficzny;
Jakub Stroński i Szymon Cichoń – speedcube
(układanie kostek Rubika oraz innych układanek
logicznych);
 Filipina Harzowska – wypieki domowej roboty oraz
gra na keyboardzie.
Obserwatorami tego wydarzenia byli nauczyciele,
uczniowie i pracownicy centrum, licznie przybyli, aby
nas dopingować. Serdecznie z to dziękujemy.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję, a
organizatorom dziękuję za wsparcie.
i możliwość pokazania swojej pasji. Oby dalej dane

nam było rozwijać swoje powołanie.
JS

s.2

Oto krótkie wywiady przeprowadzone z niektórymi
prezentującymi swoje pasje uczniami.
Anna Sysak, biżuteria
Czym się zajmujesz?
 Zajmuję się tworzeniem biżuterii oraz dekoracji do
mieszkań z drobnych koralików.
 Jak się nazywa ta technika?
 Beading, to ogólna nazwa, ale są różne rodzaje
beadingu. Ja zajmuję się najczęściej bead embroidery.
Bead embroidery to ogólnie tłumacząc haft
koralikowy. Do haftu koralikowego oprócz koralików,
igły i nitki potrzebny jest podkład do szycia, np. filc.
 Czy to pierwszy raz, gdy bierzesz udział w pokazie
talentów, pasji?
 W tej szkole tak, pierwszy raz
.
 Co Cię natchnęło, aby robić rzeczy z koralików?
 Od małego ciągle coś tworzyłam. Lubiłam hand
made, czyli rzeczy ręcznie robione. Przed beadingiem
zajmowałam się bransoletkami makramowymi i
plecionkami z żyłek. Jednak na beading natknęłam się
dzięki babci, która kupiła mi książkę z podstawami
"koralikowania". Przygoda z moim hobby zaczęła się
w 45 klasie podstawówki i nadal trwa. Jednak ze
względu na to, iż szycie z koralików to czasochłonny
proces, musiałam „wziąć przerwę” w technikum na
rzecz edukacji.
Igor Szubaklawiatury, fotografia
 Czym się zajmujesz?
 Składam klawiatury mechniczne. Jest to moje hobby.
Robię je na zamówienie. Interesuję się też fotografią,
głównie portretową oraz city photography w stylu
bladerunerowym. Lubię pokazywać ludzkie życie na
moich fotografiach.
 Co Cię zainspirowało, by tym się zająć?
 Głównie YouTube oraz fora internetowe, szczególnie
co do klawiatur. A do wykonywania zdjęć książki oraz
filmy opowiadające o dystopijnej przyszłości.
Czy pierwszy raz bierzesz udział w pokazie
talentów?
Tak, pierwszy raz biorę udział w pokazie talentów.
Podoba mi się ta inicjatywa.

Tomasz Cyba  pojedynki rycerskie, figurki
Czy mógłbyś opowiedzieć o tym, co robisz?
Jakby to powiedzieć ogólnie? Jest to hobby
malarskie połączone z modelowaniem oraz
jeżdżeniem na turnieje i graniem. Tego typu figurki
na wielu filmach są przedstawiane jako piony, które
dowódcy przesuwają po mapie. Tylko ktoś wpadł
na pomysł, że takie małe łódeczki czy jakieś kółka
oznaczające
armie
niezbyt
dobrze
je
odzwierciedlają i zaczął robić figurki.
A co zainspirowało Cię to tego, aby tworzyć takie
figurki?
Wszystko zaczęło się rok temu. W momencie,
kiedy zacząłem czytać książkę „Pierwszy heretyk”
Aarona DembskiegoBowdena, właśnie z tego
świata, bo wszystko jest jednym wielkim
uniwersum, bitewniaki, książki, gry komputerowe.
W sumie 38 tysięcy lat po Ziemi, że tak powiem.
Widzę, ze interesuje Cię fantastyka. To jest
pierwszy raz, gdy bierzesz udział pokazie talentów
i pasji?
Ja, tak. Biorę pierwszy raz udział, gdyż uczę się
dopiero pierwszy rok w tej szkole.
Rozmawiała Martyna Odrzywolska
`

Możesz tańczyć wszędzie,

Na zdjęciach Igor Sewiołło, wicemistrz Polski w
breakdance, uczeń Akdemii Tańca “Elite”.`

Taniec moja pasja
Wywiad z Igorem Sewiołło, uczniem klasy 1b_GT5

Jak długo trenujesz?
 Uczę się w szkole tańca „Elite” od około 4 lat.
Jak rozpoczęła się twoja przygoda z tańcem? Czemu
breakdance?
 Wszystko zaczęło się od wygłupów na szkolnej
dyskotece. Moje pierwsze próby ruszania się do
muzyki były właśnie tam. Po dyskotece mój kolega
z klasy Jędrek powiedział, że powinienem iść z nim
na trening, bo „spoko się ruszam”. Było to oczywiście
kłamstwo, ponieważ mój „taniec” wyglądał tragicznie.
Zgodziłem się dopiero po trzech miesiącach
namawiania. Lekko się stresowałem, nie wiedziałem,
jak się ubrać, jak będzie wyglądał trening kompletnie
nic, ale po pierwszych treningach złapałem
bakcyla
i od tego czasu nie opuściłem żadnego, nie
licząc kilku kontuzji. O dziwo, nie były one zbyt
poważne. Taniec pomógł mi w życiu. Stałem się
bardziej pewny siebie, łatwiej nawiązać mi kontakty.
Wziąłem się za siebie, przybrałem na wadze. Gdyby
nie taniec, dalej ważyłbym 36 kg.
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Czemu breakdance?
 Wybrałem ten styl tańca również dlatego, bo zawsze
coś chciałem robić, a nie miałem żadnego hobby. Nigdy
nie byłem wysportowany. Zawsze byłem ostatni w
biegu na kilometr. Mogłem w końcu powiedzieć komuś,
że coś jeszcze robię oprócz chodzenia do szkoły.
W skrócie breaking po prostu jest dla mnie najbardziej
„elastycznym” tańcem, w którym nic mnie nie
ogranicza. Mogę na parkiecie być kimś innym.
W jakich innych stylach tanecznych czujesz się
dobrze ?
 Myślę, że wszystkie hip hopowe style tańca mi
najbardziej odpowiadają. Pamiętajmy, że hiphop to
kultura, na którą składają się trzy dziedziny: Dj’ing,
graffiti oraz taniec uliczny czyli: breahing, poping,
locking, elektroboogie. I te style mi odpowiadają.
W tańcu w tych stylach masz sukcesy. Twoje
osiągnięcia to …
 Uważam, że nie mam żadnych poważnych osiągnięć,
jak na razie, ale takie, które najmilej wspominam, to II
miejsce na Ogólnopolskich Zawodach AWF Break
Generation.

Gratulujemy Ci sukcesu. Chyba zbyt duża skromność
przemawia przez Ciebie. Powiedz nam, co lubisz
oprócz tańca?
 Oprócz tańca pasjonuję się fotografią, ciekawe jest to,
że gdyby nie taniec, nie poznałbym fotografii, ponieważ
fotografią zaraził mnie mój trener. Dlatego wybrałem
klasę o profilu technik fotografii i multimediów.
Czego Ci życzyć?
 Przede wszystkim reprezentowania Polski podczas
olimpiady w 2024 roku, bo brekdance został oficjalnie
dyscypliną olimpijską. Warto również przypomnieć, że
nie powinno się mówić breakdance tylko breaking lub
bboying. Nazwę breakdance wykreowały media. Przez
co ludzie myślą, że nazwa pochodzi od czasownika
break – łamać, co jest błędne, ponieważ osoba tańcząca
ten styl tańca nazywana jest „ bboy” co oznacza beat
boy czyli analogicznie taniec to bboying.
Dziękujemy za wyjaśnienia i życzymy Ci wielu
sukcesów. Mamy nadzieję, że kończąc szkołę,
zdobędziesz dwa tytuły technika i mistrza
olimpijskiego. Powodzenia!
TM
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Dzieci po podstawówce
Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego. Niby nic
szczególnego. Jak co roku, jakaś akademia,
przemówienie pani dyrektor, kilka "zgonów" na sali.
I wszystko byłoby normalnie, gdyby nie jeden mały
szczegół, który będzie prześladował wielu z uczniów
przez następny, dosyć długi, okres czasu. Zapewne
wiecie o tzw. podwójnym roczniku. No, w sumie
trudno byłoby nie wiedzieć, biorąc pod uwagę tego,
co dzieje
się
np. na szkolnych korytarzach.
Pierwszaki są wszędzie. Nie ma przerwy, na której nie
stałbyś w "korku", usiłując dostać się do klasy.
Nie wspominając już o wszechobecnym hałasie.
Grzecznie stoisz w kolejce przy sklepiku, czekasz na
swoją kolej, a tu jakiś "dzieciak" wpycha się przed
ciebie. Czekasz na lekcje stojąc przed wyznaczoną
salą, i nagle dynamiczna akcja  ze schodów,
w szaleńczym tempie, zbiega chłopak, a za nim
kolejny. Myślisz sobie "Ach ta młodość", kiedy nagle
jeden z nich na ciebie wpada, wytrąca ci telefon z ręki
i bez słowa biegnie dalej. Po chwili otrząsasz się
z szoku i drążącą ręką podnosisz swojego
najwierniejszego towarzysza z podłogi. Dokładnie
sprawdzasz czy coś się stało, ale na szczęście tym
razem szybka jest cała. W tym roku utarło się,
że te "dzieci po podstawówce" to największe
zło i przekleństwo, jakie spotkało każdą biedną szkołę
średnią. Bo wszystko niszczą, nic nie rozumieją,
są niedojrzałe i w ogóle jedyny bezpieczny kontakt
można z nimi nawiązać z odległości 2 metrów przez
dwie warstwy krat, a i wtedy to co najwyżej szturchać
patykiem,
żeby
sprawdzić
czy
gryzie.
Ja osobiście uważam, że konflikt pomiędzy szkolną
„starszyzną”, a „dziećmi” z klas pierwszych jest
bezcelowy i pojawia się co roku. W tym roku
jest on szczególnie widoczny, ponieważ pierwszaków
jest dwa razy tyle co zazwyczaj, więc i „problemów”
przez nich stwarzanych jest więcej. W dodatku
grupa klas pierwszych ma aktualnie przewagę
liczebną, więc żeby nie czuli się zbyt pewnie
należy osłabić ich pozycje, poprzez różne akcje
propagandowe. Pierwszacy nie pozostają dłużni.
Oczywiście i ja należę do jednej z tych grup.
Ale nie faworyzując żadnej z nich, uczciwie proszę
wszystkich uczniów naszej szkoły o wzajemną
akceptację swojej obecności i, po ludzku, po prostu,
o zrozumienie. Dla młodszych  bo to przecież
jeszcze dzieci, i dla starszych  bo denerwują się
na
młodszych.
Dziecko po podstawówce.

ŚWIĘTA, TRADYCJE, ZWYCZAJE…
Święto Zmarłych w Polsce
i na świecie
Polska
Nasza ojczyzna od początków jej istnienia
związana jest z kulturą rzymskokatolicką, a co za tym
idzie z chrześcijaństwem; konkretniej z obrządkiem
katolickim. Chrzest z 966 r. umocnił nasze państwo
na arenie międzynarodowej, a także oswobodził
z zabobonów pogaństwa i pozwolił uwierzyć Polakom
w jedynego króla Jezusa Chrystusa. Według wiary
chrześcijańskiej
dusza człowieka może trafić do
trzech miejsc: nieba, czyśćca lub piekła. Ludzi
zmarłych
chowamy
do
tzw.
trumien,
a następnie trumny zakopywane są na cmentarzach.
1 listopada obchodzimy dzień Wszystkich Świętych
ku czci zmarłych świętych, z kolei 2 listopada to Dzień
Zaduszny (tzw. Zaduszki), gdy wspominamy naszych
bliskich zmarłych. Pomimo takiego rozróżnienia
już pierwszego dnia listopada, korzystając z dnia
wolnego w pracy, Polacy wybierają się na cmentarze,
by
odwiedzić
swoich
zmarłych.
Co roku 1 listopada wierni wybierają się do swoich
pochowanych bliskich i oddają im cześć zapalając
znicze, które następnie ustawiają na powierzchni grobu,
skupiają się na głębokiej modlitwie za dusze zmarłego,
aby oczyszczona z grzechu ziemskiego wstąpiła
do
nieba. Dni te są wyjątkowe, wszyscy
pogłębieni w zadumie poddają pod refleksje swoje
życie i poczynania, mają czas na uczczenie pamięci
swoich ukochanych.

Francja
Francja zamieszkiwana w głównej mierze
także przez katolików, także obchodzi Wszystkich
Świętych, którego nazwa w języku francuskim
to La Toussain . Francuzi w przeciwieństwie do nas
nie zapalają zniczy, a składają same kwiaty.
Japonia
Inaczej rzecz ma się w Japonii, z tego
względu, że państwo to jest zamieszkiwane głównie
przez
buddystów.
Odpowiednikiem
naszych
Wszystkich Świętych
jest
japoński
Bon.
Przypada on w połowie lipca lub sierpnia w zależności
od regionu. Japończycy wierzą w reinkarnacje czyli
powrót na Ziemię po śmierci. Dlatego też przy wejściu
do mieszkania zapalają latarnie tzw. mukaebi
tzn. ognie powitalne. W tym czasie na ulicach miast
i pod kaplicami odbywają się tańce rytualne
Bon  Odori; budowane są także różne ołtarze, aby
uczcić zmarłych. I choć dzień ten nie jest dniem
wolnym od pracy to i tak najczęściej Japończycy biorą
sobie wolne i udają się w rodzinne strony.

Niemcy
Jakże bliski sąsiad Polski jakim są Niemcy, nie
czci zmarłych tak bardzo jak my, Polacy. Powodem
tego jest sytuacja katolików w Niemczech. Po pierwsze
istnieje
duży
odłam chrześcijaństwa jakim
są protestanci, którzy nie modlą się za dusze zmarłych.
Po drugi na Kościoły katolickie w tym państwie
nałożony jest podatek, który jak można spostrzec
odstrasza wiernych. I choć, ktoś jest bardzo wierzący, to
nie chce przynależeć do Kościoła z powodu
przymusowej opłaty nałożonej przez władze.
Największym odsetkiem ludzi odwiedzających
groby bliskich są
mieszkający w południowych
landach, a sposób czczenia zmarłych jest podobny do
naszego: kwiaty i znicze składane na płytę grobową.

s.5

Bułgaria
Wspominanie zmarłych ciekawie wygląda w
Bułgarii. Jako że jest to kraj prawosławny, nie obchodzi
się tam Wszystkich Świętych. Zmarłych wspomina się
za to w dzień zwany Zaduszkami Archanielskimi, które
mają miejsce 3 listopada. Jest to święto ku czci
żołnierzy wojska bułgarskiego, gdzie składa się wieńce
na grobach wojskowych i przy Grobie Nieznanego
Żołnierza w Sofii. Bułgarzy
odwiedzają także
cmentarze, na których spoczywają ich najbliżsi.
Zapalają na nich świeczki i polewają groby czerwonym
winem jako symbol krwi Chrystusa. Sami zaś mogą
wypić kieliszek tego wina, lecz nie z tej samej butelki.
Osoby prawosławne obchodzą Zaduszki kilka razy w
roku. Jednymi z nich są Zaduszki Czereśniowe, który
przypadają na czas naszych Zielonych Świątek.

Stany Zjednoczone
W tym kraju obchodzona jest chyba najbardziej
popularna i przechodząca do innych kultur tradycja
Halloween. Zwyczaj ten został przywieziony do USA
przez irlandzkich emigrantów, a jego symbolem jest
wydrążona dynia na kształt złowieszczego uśmiechu.
Gdy do środka dyni włoży się świeczkę, będzie ona
pięknie oświetlać mieszkanie nadając mu upiornego
klimatu. Dzień ten najczęściej kojarzony jest z dziećmi,
które w kostiumach przemierzają ulice swojego miasta
pukając do drzwi z zapytanie: Trick or treat , co oznacz
Cukierek albo psikus, licząc na otrzymanie od lokatora
słodkości.
Na zakończenie…
Jak można zauważyć, to jak obchodzimy
Święto Zmarłych zależy od naszej wiary, tradycji
i państwa, w którym żyjemy. Jednak nie ważne w jaki
sposób świętujemy, ale ważne jest to,
żeby
pamiętać o tych, którzy od nas odeszli. Pamiętać,
że żyli i byli wśród nas. I nigdy nie zapominać.

Jakub Fudali 3bt5
Redaktor Naczelny gazetki „CeKaZone”
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Krótko o Andrzejkach
Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w
nocy z 29 na 30 listopada. Wieczór ten był idealną
okazją na organizowanie
zabaw
przed
adwentem.
Obchody te nie zawsze były
niezobowiązującą zabawą grupową, w której
uczestniczy się niezależnie od płci. Początkowo
wróżby odprawiane były w odosobnieniu, gdyż
traktowano je niezwykle poważnie, dodatkowo
mogły w nich uczestniczyć tylko niezamężne
kobiety i dziewczęta. Dopiero jakiś czas później
zmieniły one formę na zbiorową, aż w końcu
przekształciły się w taką formę, jaką znamy
dziś.
Odpowiednikiem andrzejek były tzw.
"Katarzynki", mężczyźni wróżyli sobie w wigilię
dnia św. Katarzyny.

Skąd się wywodzą?
Najprawdopodobniej andrzejki wywodzą się ze
starożytnej Grecji. wskazuje na to etymologia
patrona wróżb, Andrzej to Andress (andros
mężczyzna, aner mąż). Inni uważają, że wywodzą
się od starogermańskiego boga Frejra, dawcy
bogactw, boga miłości i płodności. W Polsce
pojawiły się w XVI wieku.
C.d. na następnej stronie.

Wróżby i tradycje
* Jedną z najpopularniejszych tradycji jest lanie wosku
przez stary klucz. Miało to ujawnić cechy przyszłego męża
np. kształt góry, skały oznaczał gwałtownośc partnera, a
kształt psa lub kota, że będzie dobrym przyjacielem.
* Mniej znaną tradycją jest palenie palm wielkanocnych,
ich dym miał pomóc w przyśnieniu się dobrych rzeczy.
Wierzono, że dobre sny w noc andrzejkową zwiastują
powodzenie w miłości.
* Kolejną z wróżb- praktykowaną do dziś -jest ustawianie
butów od ściany do futryny drzwi jeden za drugim. Ten
but, który pierwszy „przekroczył” próg , zwiastował
właścicielce zamążpójście jako pierwszej z zebranych.
* Niegdyś wróżenie z kart było najpopularniejszą wróżbą.
Dane karty oznaczały różne rzeczy: As kier- spokojny
dom, As karo- dobrą wiadomość w sprawach miłosnych,
As trefl- niespodzianki w miłości, As pik- solidnego
partnera
* Jedną z zabaw andrzejkowych występujących dziś jest
pisanie imion chłopców na jednej stronie kartki.
Dziewczyny, nie wiedząc- w jakie imię trafią, przebijały
kartkę szpilką. To imię, które wylosowały, oznaczało imię
ich przyszłego męża.
* Kiedyś do wróżby wykorzystywało się zwierzęta, np. psy.
Dziewczęta ustawiały się w kręgu, trzymając kawałek
kiełbasy, natomiast na jego środku był pies. Do której z
dziewcząt pies podszedł, ta miała pierwsza wyjść za mąż.
Ale to nie koniec, jeśli pies zjadł smakołyk na miejscu,
dziewczyna musiała poczekać jeszcze rok. Natomiast jeśli
wyniósł z domu, oznaczało ślub jeszcze w tym samym
roku.

Paulina Skalny

Prezent mikołajkowy, czyli czym obdarować
naszych bliskich
Zbliżają się święta, okres radosny i pełen miłości, jest
to również czas, kiedy oczekujemy z zapartym tchem
na wymarzone prezenty. Liczymy, że otrzymamy je od
przyjaciół, rodziny, ale uczucie to towarzyszy również
im, pragnącym otrzymać coś od nas, coś „w zamian”.

W tym momencie zaczynamy się zastanawiać,
co sprawiłoby największą radość tejże osobie, co by
się
jej
przydało, a nie leżało zapomniane
i zakurzone…
Z mojego punktu widzenia, najlepsze są dary
od
serca,
odbiorca
widząc
nasze chęci
i zaangażowanie, z pewnością bardziej doceni nowy
nabytek, lecz to wcale nie oznacza, że cała praca za
nami. Powinniśmy spróbować uzyskać informacje na
temat zainteresowań danej osoby. Nie każdy lubi to, co
my, ani to, co większość osób. Pamiętajmy, że każdy
jest inny i nie koniecznie marzy o książce, grze
komputerowej, ale na przykład o płycie ulubionego
zespołu, narzędziach, nowych podzespołach itd.
Możemy skorzystać z pomocy bliskich, znajomych,
którzy wiedzą czego danej osobie potrzeba lub o czym
ciągle opowiada (z czego możemy wnioskować
o silnym pragnieniu tego przedmiotu). Przebywając
z kimś, na podstawie wszelkich znaków domyślać się
możemy jego marzeń. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż
niektóre domysły mogą okazać się błędne, ale nie
poddawajmy się!
Nie zamierzam tutaj przedstawiać listy pomysłów,
ponieważ posiłkowałbym się statystykami lub
własnymi
pragnieniami,
co
niekoniecznie
pokrywałoby się z f ascynacjami tejże osoby. Mogę
jedynie przytoczyć kilka pomysłów, które mogą nam
pomóc przy wyborze prezentu idealnego, a więc są
nimi: książki o tematyce interesującej dla
obdarowywanego lub napisanej przez jego ulubionego
autora; film, w którym grają podziwiani aktorzy; bilet
do kina na ciekawy film; gry komputerowe dla osób
interesujących się tą dziedziną rozrywki; łamigłówki
logiczne, które mogą „wciągnąć” rozwiązującego itd.
Wiele sieci sklepów i galerii handlowych oferuje nam
możliwość zakupu karty podarunkowej, która może
być wykorzystana do zapłaty za wybrany przedmiot.
Wszystko wtedy od zależy osoby obdarowanej, a kto
inny lepiej zna jej pragnienia?
Oczywiście innym aspektem jest budżet, jaki mamy
zaplanowany na tenże cel i czas, który pozostał nam
na jego znalezienie. Musimy wtedy sami podjąć
decyzję, jak zarządzimy środkami finansowymi i czy
biorąc pod uwagę ewentualny czas dostawy, zdążymy
na czas z podarunkiem.
Pomysłów istnieje wiele, ale nie łatwo
trafić w dziesiątkę, przede wszystkim próbujmy
i
racjonalnie
oceniajmy nasze
możliwości,
a dojdziemy do celu i uszczęśliwimy drugą osobę.
SC
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KULTURA
Kilka pytań do autora – rozmowa z autorkami
książek Pauliną Hendel i Aleksandrą Polak

25 października 2019 roku podczas Międzynarodowych
Targów Książek jedna z naszych uczennic – Kinga
Dziurdzikowska z klasy 1dT5 przeprowadziła krótki
wywiad
z
autorkami
popularnych
książek
młodzieżowych.
Osobami,
z
którymi
mogła
porozmawiać były:
Paulina Hendel – autorka
‘’Żniwiarza’’ oraz Aleksandra Polak – autorka serii
‘’Circus Lumos’’. Tematem rozmowy była nie tylko
szkoła średnia, wspomnienia z niej, ale także
rozpoczęcie kariery pisarskiej.

Jak zaczęła się Wasza przygoda z literaturą?
Paulina Hendel: Od zawsze lubiłam zarówno pisać
jak i czytać. Pragnęłam przełożyć moje myśli na kartki
papieru i w ten sposób wyrazić siebie, to co czuję i
myślę.
Aleksandra Polak:
Moja przygoda z pisaniem
zaczęła się w dzieciństwie. Jako dziecko byłam
zainteresowana dosłownie wszystkim, począwszy od
pisania opowiadań, kończąc na rozwiązywaniu zadań z
matematyki. Gdy chodziłam do szkoły średniej ,w
mojej głowie utworzyłam fabułę ‘’Króla Kier’’
mojego debiutu wśród autorów. Pomysł na wydanie
książki dojrzewał przez cztery lata, kiedy to
skończyłam studia. Obecnie jestem po premierze
ostatniej części sagi ‘’Circus Lumos’’ – ‘’ Księcia
Cieni’’, która miała miejsce 9 września br. Jestem
szczęśliwa, że marzenia małej Oli się spełniły.
Dziękuję za rozmowę. Życzę Wam dalszych sukcesów
literackich.
Autorki: Również dziękujemy.

KD

Dzień dobry. Nazywam się Kinga Dziurdzikowska.
Uczęszczam do Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Jaworznie. Czy mogłabym zadać kilka
pytań?
Autorki: Jasne!
Do jakich szkół Panie chodziły oraz na jakie profile?
Paulina Hendel: Uczęszczałam do liceum o kierunku
matfiz.
Aleksandra Polak: Ja natomiast chodziłam do Liceum
Ogólnokształcącego
w
Gdańsku
na
profil
humanistyczny.
Jak Panie wspominają ten okres?
Paulina Hendel: Uważam, że był to najpiękniejszy
czas w moim życiu. Zawiązały się tam przyjaźnie,
które trwają do dzisiaj, chociaż minęło dużo lat.
Aleksandra Polak: Według mnie chwile spędzone w
liceum wraz z przyjaciółmi nauczyły mnie życia oraz
wytrwałości w dążeniu do celu.
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Recenzje
Zbliżają się święta, czyli co najważniejsze dla
uczniów, trochę czasu wolnego.
Jako, że bardzo lubię czytać, chciałbym podzielić się
propozycją książek, którymi możecie umilić sobie ten
wolny czas, lub też zaproponować prezent, jaki
możecie komuś sprawić. Uważam, że książka jest
świetnym prezentem, ponieważ nawet jeśli ktoś ich nie
czyta, to czekająca na półce książka bardzo do tego
motywuje. Teraz do sedna.

Zbliżają się święta, czyli co najważniejsze dla
uczniów, trochę czasu wolnego.
Jako, że bardzo lubię czytać, chciałbym podzielić się
propozycją książek, którymi możecie umilić sobie ten
wolny czas, lub też zaproponować prezent, jaki możecie
komuś sprawić. Uważam, że książka jest świetnym
prezentem, ponieważ nawet jeśli ktoś ich nie czyta, to
czekająca na półce książka bardzo do tego motywuje.
Teraz do sedna.
Chciałbym zapoznać was z Trylogią Grisza
czyli w kolejności z
książkami:
 „Cień i Kość” (2012r),
 „Szturm
i
Grom”
(2013r)
 oraz „Ruina i Rewolta” (2014r).
Autorką serii jest Leigh Bardug. Co do gatunku
bez wątpliwości jest to fantasy. Akcja rozgrywa się w
Ravce inspirowanej dawniejszą Rosją. Główną
bohaterką opowieści jest Alina Starkov  sierota
wychowywana w Keramzinie.
Jej najlepszym przyjacielem jest Mal, który również
wychowywał się w sierocińcu. Jako, że kraj toczy
nieustającą wojnę, oboje zostali włączeni do Pierwszej
Armii. Kraj posiada również dodatkową przeszkodę,
jaką jest Fałda Cienia zwana też Niemorzem. Jest to
teren wiecznie pokryty mrokiem, kryjący groźne bestie.
Przedostanie się na drugą stronę rzadko kończy się bez
ofiar. Niestety Fałda Cienia odcina połowę kraju od
morza skąd dostarczane jest zaopatrzenie. Nie dziwne
więc, że co jakiś czas ktoś musi zostać wysłany na
drugą stronę. Oczywiście są to nasi bohaterowie.
Fabuła szybko
staje
się interesująca i
nieprzewidywalna. Autorka niezwykle ciekawie potrafi
opisywać chwile, w których pozornie niewiele się
dzieje. Przez co nawet, gdy akcja zwalnia, książka nie
nudzi. Warto zaznaczyć, że mimo tego iż, świat książki
jest fantastyczny, to historia nie skupia się na magii
świata, jak np. w serii „Harrego Pottera”. Według mnie
fantastyczny świat jest tylko tłem i miłym dodatkiem do
ciekawej historii.
Największą zaletą książki są, w moim odczuciu, jej
bohaterowie. Wszystkie postacie posiadają swój
unikalny i bardzo widoczny charakter. Każda postać
zawsze jest sobą i nie ma momentu, w którym ktoś
zrobiłby coś niezgodnego ze swoim charakterem. Całą
opowieść poznajemy z perspektywy Aliny.

Książka posiada wiele fragmentów z retrospekcją lub
skupiających się tylko na przemyśleniach głównej
bohaterki. Według mnie pozwala to mocniej zżyć się z
bohaterami.
Niesamowicie pomocna podczas czytania książki
jest mapa znajdująca się na jej pierwszych stronach.
Pomaga w zrozumieniu sytuacji i pozwala lepiej
wczuć się w akcję. Podobnie pomocna jest strona z
wyjaśnionym podziałem Griszów. Na początku
rozpoznanie, o kim mowa, może być trudne, więc ta
strona również się przydaje. Warto dodać, że w
zależności od wydania tłumaczenie delikatnie się
różni, co może trochę utrudnić czytanie, polecam więc
czytać książki z jednego wydawnictwa.
Jeśli ktoś do tej pory czytał tylko lektury szkolne, to
ta książka jest bardzo dobrą pozycją do poznania
książek od innej strony. Jeżeli ktoś czułby niedosyt po
przeczytaniu trylogii, bardzo polecam inne książki
Leigh Bardugo, wyjątkowo „Szóstkę Wron”.
Kapelusznik

KULINARNY KĄCIK BABCI MARYSI
Przepis na kruche ciasteczka z wróżbą lub
życzeniami świątecznymi
Składniki:
30 dag mąki pszennej lub tortowej
20 dag margaryny do pieczenia
10 dag cukru pudru
1 całe jajo
1 żółtko
Wykonanie:
1.Wszystkie składniki wymieszać i rozwałkować.
2. Powykrawać ciasteczka od szklanki.
3. Na placuszkach umieścić złożoną na pół
wróżbę lub karteczkę z życzeniami. Zwinąć
placuszek.
4. Białkiem posmarować wierzch ciasteczka.
5. Piec w 180°C do uzyskania złotego koloru.
Dla ładniejszego wyglądu można posypać
upieczone ciasteczka cukrem pudrem.
Pozdrawiam gorąco i pachnąco oraz życzę
smacznego!
Babcia Marysia
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HOROSKOP
Horoskop
na grudzień

Koziorożec (22.12  19.01)
W szkole pójdzie ci dobrze, chociaż jedna bardzo
dobra ocena na pewno się pojawi! Jednak spodziewaj
się niezapowiedzianych kartkówek. W tym miesiącu
niestety skonfliktujesz się z bliskimi ci osobami.
Wodnik (20.01  18.02)
Zostaniesz przytłoczony wieloma obowiązkami w
szkole, jak i w domu. Jednak poza tym czeka cię
spokojny miesiąc bez poważnych kłótni.
Ryby (19.02  20.03)
W tym miesiącu poznasz nowe osoby, z którymi
zawrzesz znajomość zdecydowanie na dłuższy okres.
Czeka cię ciężki miesiąc, jeśli chodzi o szkołę, więc
lepiej zacznij uczyć się już teraz!
Baran (21.03  19.04)
Zdecydowanie w tym miesiącu będziesz czuć się
zmęczony, zarówno przez szkołę jak i sprawy w domu.
Pamiętaj, że nie zawsze musisz mieć rację i możesz
ustąpić drugiej stronie podczas sprzeczki.
Byk (22.04  22.05)
Jeśli masz zapowiedziany projekt do zrobienia, lepiej
weź się za niego już teraz! Robienie go może zająć ci
sporo czasu. I patrz uważnie pod nogi! Jest możliwość,
że znajdziesz coś, co powiększy twój drobny budżet.
Bliźnięta (23.05  21.06)
Zdecydowanie jesteś lubiany przez nauczycieli, nawet
jeśli tego nie pokazują. Pamiętaj jednak, żeby
stosownie się zachowywać podczas lekcji jak i przerw.
Nie bierz na siebie dodatkowego projektu ani zadania,
możesz nie dać sobie z nim rady.
Rak (22.06  22.07)
Ten miesiąc zapamiętasz jako jeden z lepszych.
Pamiętaj, by nie zamykać się na nowe znajomości, ale
nie zaniedbuj tych starszych.
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Lew (23.07  23.08)
Ubieraj się ciepło, bo w tym miesiącu możesz się
mocno przeziębić. Ucz się pilnie, na pewno dostaniesz
za to wynagrodzenie w postaci dobrej oceny. Jednak
nie dawaj nikomu zadania do spisania, bo oboje
będziecie mieć problemy.
Panna (24.08  22.09)
Czeka cię monotonny czas. Nic nowego cię nie spotka,
poza niezapowiedzianą kartkówką. Uważaj na to,
komu pożyczasz pieniądze, bo zwrotu możesz już
nigdy nie zobaczyć.
Waga (23.09  22.10)
Nie skupiaj się na sobie i pozwól też innym działać.
Przez ten miesiąc możesz być trochę rozdrażniona.
Pamiętaj, żeby nie składać obietnic, których nie da się
dotrzymać.
Skorpion (23.10  21.11)
Będziesz mieć dużo szkolnych obowiązków, ale mimo
to dasz sobie z nimi radę, zdobywając dobre oceny.
Jednak pamiętaj, że możesz trochę przystopować ze
swoimi ambicjami.
Strzelec (22.11  21.12)
Staraj się by twój zapał tak szybko nie znikał w ciągu
tego miesiąca. Uda ci się pomóc w rozwiązaniu
konfliktu, ale uważaj, byś ty w żadnym nie tkwił.
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