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                                                  Halloween
Święto obchodzone 31 października, jest  popularne na przykład w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ale
związane z nim zwyczaje znane są również w innych krajach, także w Polsce. Obchodzone  święta, choć różnią
się nazywają, mają wspólne elementy, takie jak kontakt ze światem duchów. Być może osobiście nie wierzysz
w siły nadprzyrodzone, a Halloween traktujesz po prostu jako świetną zabawę albo okazję do rozwijania
wyobraźni?  Wielu ludzi uważa jednak tego rodzaju święta za szkodliwe. Wielu ludzi postrzega Halloween jako
święto amerykańskie. Jest ono jednak popularne w różnych częściach świata. Poza tym istnieją podobne
uroczystości, które tak samo jak Halloween kierują uwagę na istnienie i aktywność duchów. Oto zaledwie kilka
przykładów takich świąt:
Ameryka Północna — Dzień Zmarłych, Ameryka Południowa — Kawsasqanchis, Europa — święta ku czci
zmarłych i różne odmiany Halloween, Afryka — taniec egungunów, Azja — święto Bon
                                                          Z czym kojarzymy Halloween?
WAMPIRY, WILKOŁAKI, WIEDŹMY, ZOMBI: Istoty te od dawna kojarzone są ze światem złych duchów.
SŁODYCZE: Celtowie próbowali obłaskawić złe duchy za pomocą słodyczy. Później Kościół zachęcał wiernych,
żeby w wigilię Wszystkich Świętych chodzili od domu do domu i prosili o coś do jedzenia, oferując w zamian
modlitwę za zmarłych. Praktyka ta przerodziła się potem w halloweenowy zwyczaj znany jako „cukierek albo
psikus”.
PRZEBRANIA: Celtowie zakładali przerażające maski, żeby zmylić złe duchy, które miały wziąć ich za swoich
i zostawić w spokoju. Kościół stopniowo połączył pogańskie zwyczaje z obchodami dnia Wszystkich Świętych
i Zaduszek. Później domy zaczęli odwiedzać ludzie przebrani za świętych, anioły i diabły.
DYNIE: Żeby odstraszyć złe duchy, w widocznym miejscu kładziono wydrążone rzepy (lub brukwie) ze
świeczką w środku. Według niektórych świece te były symbolem dusz uwięzionych w czyśćcu. Z czasem
powszechnie zaczęto używać wydrążonych dyń.                                            BARTEK KACZOR

Marta Targaszewska
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                                           Halloweenowe opowiadanie -  „Leśna tajemnica”
  Pewnego razu klasy szóste wybrały się na tygodniową wycieczkę do lasu. Dokładnie rzecz biorąc na skraj
dużego terenu porośniętego drzewami. Każda klasa miała do dyspozycji domek z kilkoma pokojami. Weronik,
bohaterka tejże opowieści, była bardzo utalentowaną dziewczynką. Jej pasją była gra na pianinie. Lecz niech to
nikogo nie zwiedzie, bo bycie szalonym zaliczyłaby na szóstkę. Jej nagłe ataki śmiechu i dziwne pomysły to
znaki rozpoznawcze. Należała ona do tak zwanej paczki „popularów”. W jej skład wchodzili: Dominik – szkolny
przystojniak, Julia – również szalona, tak jak i Weronika i Oliwier – cwaniaczek z darem majsterkowania. Nie była
to przyjaźń na pokaz, ale prawdziwai od serca. Dlatego też kiedy przydzielono im pokoje wybrali te obok siebie.
Ich opiekunami była pani od polskiego i pan od w - uefu.  - Szkoda, że to tylko tydzień – westchnęła Julia. – Wolałabym miesiąc, albo
nawet więcej, byle z dala od szkoły.  - Hmmm… Nie wiem czy chciałaby zostać tu dłużej – powiedziała Weronika.

  - Widziałaś ten ciemny las? A jeżeli tam straszy?
  - Ty to masz pomysły. Jasne, że nie! Ile Ty masz lat?
  - Chwilka…jeden, dwa, trzy, osiem, dziesięć… Dwanaście!
  - Einsteinie ty mój, chodź no tu! - Kiedy Weronika podeszła do przyjaciółki ta dała jej pstryczka w nos i głośno się zaśmiała. Był już późny wieczór
a Dominik i Oliwier nadal przesiadywali u dziewczyn i opowiadali straszne historie.

  - A słyszałyście o kolesiu z piłą łańcuchową? – Straszył je Oliwier.
  - Nie! I nie chcę słyszeć! – jasno postawiła sprawę Julka. – Słyszeliście to?
Jak na komendę zapadła grobowa cisza. Nagle głośny trzask drzwi wypełnił tę ciszę. Przerażone dziewczyny
spojrzały po sobie, a potem na kolegów, którzy właśnie zbierali się do wyjścia.
  - To… dobranoc szepnął Dominik i zniknął za drzwiami tak samo jak jego przyjaciel.
Następnej nocy trzaśnięcie drzwiami powtórzyło się, ale tym razem głośniejsze… To jednak nie było wszystko. Z
głębi lasu dochodziły dziwne odgłosy, coś jakby… bum, bum. W ciągu dwóch dni dziwne dźwięki nasilały się, a
czwórka przyjaciół była coraz bardziej ciekawa co to może być. Piątego dnia Weronika nie wytrzymała i
zaproponowała sprawdzenie tejże tajemnicy.
  - Nie boisz się? – Zdziwił się Dominik.  - Owszem, boję się tak samo jak jestem ciekawa.

W końcu ustalili, że tej nocy wyruszą w głąb lasu. Kiedy wybiła północ, piętnaście minut po tym gdy trzasnęły
drzwi, po cichu wymknęli się na dwór i nasłuchiwali. Po niecałej minucie znowu usłyszeli dobrze im znane
przeraźliwe dźwięki. Skierowali się w głąb lasu i będąc coraz bliżej, prawie biegli z podekscytowania. Ich cel był
zaledwie kilka metrów dale i kiedy wyjrzeli zza drzewa… nie mogli opanować śmiechu. Leśna tajemnica okazała
się … panem od w –fu, który przy muzyce z telefonu próbuje tańczyć. Okazało się, że pan Rafał chciał jak
najlepiej wypaść na zbliżający się szkolnym balu…  WESOŁEK

LEŚNE DUCHY LEŚNY DUSZEKOLA OLA
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ŁAPACZ SNÓW TWARZ

                        OPOWIADANIE HALLOWEENOWE – „Jesienny wieczór w cmentarnej kaplicy”
  Był październik, wieczorową porą. Kate leżała owinięta kocem i czytała książkę. Tego wieczoru miała się odbyć impreza halloweenowa, ale z powodu złej
pogody, została przełożona. Kate nie należała do osób przepadających za tego typu zabawami, jednak nie miała ochoty spędzać tego wieczoru samotnie przed
telewizorem w towarzystwie przekąsek i kiepskiego filmu. Dlatego też  zaprosiła się do Megan. Wiedziała, że przyjaciółkę też czeka podobnie „pasjonujący”
wieczór w domu. Leżąc, odmierzała leniwie płynące minuty dzielące ją od wyjścia…

  Kate spojrzała na zegarek. Było lekko po dziewiętnastej, a umówiła się z Megan na dwudziestą. Szybko
podniosła się i pospiesznie udała do łazienki, aby wziąć prysznic i przygotować się do wyjścia. Nie minęło więcej
jak czterdzieści minut a była już gotowa. Nie potrzebowała wiele, była prostą dziewczyną – nie lubiła tandetnego
makijażu, wyzywającego stroju ani przesadnej pielęgnacji. Była wysoką brunetką o zielonych oczach i bujnej
czarnej fryzurze. Wychodząc zostawiła na kuchennym stole karteczkę z informacją dla rodziców oraz
zadzwoniła do przyjaciółki, że jest już w drodze. Szybkim krokiem ruszyła w stronę domu Megan. Nagle znów
rozpadał się deszcz. Chcąc uchronić się przed zmoknięciem, zaczęła biec przed siebie w poszukiwaniu jakiegoś
schronienia. Znalazła się niedaleko małej, cmentarnej kaplicy, do której bez namysłu weszła. W jednej chwili
pożałowała swojego pomysłu… Na środku kamiennej budowli znajdowała się grupa dziwnie umalowanych ludzi,
odprawiających jakieś dziwne rytuały. Skryła się za jedną z zimnych ławek, starając się stać niewidoczną. Targał
nią strach i ciekawość. Nie mogła zdobyć się na ucieczkę bo nogi odmówiły posłuszeństwa. Wtem jeden z
mężczyzn z oczami i ustami pomalowanymi na czarno, wzniósł w górę ręce i zaczął wykrzykiwać zdania w
niezrozumiałym dla niej języku. Strach sparaliżował ją całkowicie, gdy nagle drzwi kaplicy z hukiem się otworzyły
a do środka wpadł lodowaty wicher i strumienie deszczu a wraz z nim biała postać… -To duch, duch! -Pomyślała,
że ucieczka może się udać w tej tylko chwili, lecz gdy przesunęła się w stronę wyjścia, stała się rzecz straszna.
Usłyszała sygnał telefonu. To pewnie zaniepokojona przyjaciółka… Zamarła… Wszystkie oczy zwróciły się w je
stronę a postacie wciąż zbliżały otaczając ją coraz ciaśniejszym kręgiem, telefon nie przestawał dzwonić a strugi
potu zalewały czoło. Już nie miała dokąd uciec i zaczęła szaleńczo krzyczeć…
  Telefon nadal dzwonił a ona leżała wciąż na kanapie, ciasno opleciona kocem, który krępował jej ruchy. Z
otwartego gwałtownie okna wiał silny wiatr a wpadający deszcz zdążył już narobić sporo szkód. Przerażająca
przygoda okazała się tylko koszmarnym snem a chłód i zimno cmentarnej kaplicy - deszczem spływającym po
zaspanej twarzy. Do drzwi dobijała się wystraszona przedłużającą się nieobecnością przyjaciółki Megan…
Zapowiadał się ciekawy wieczór…  KAROLINA BUGAJ

OLA OLA
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                                                   Halloweenowe opowiadanie - „W starym szpitalu…”
  Święto duchów. Mnie jakoś nie za specjalnie obchodzą takie zwyczaje, bardziej interesuje mnie historia.  Z
okazji tego całego „halołinu”- jak to zwykła mawiać moja babcia, zorganizowane zostały wycieczki do starych,
opuszczonych szpitali  psychiatrycznych. To lubię, ciekawią mnie takie straszne stare historie, w których
drzemie choć ziarenko prawdy. Postanowiłyśmy wraz z przyjaciółką wybrać się na taką wycieczkę do
opuszczonego szpitala, którego budynek znajdował  się mniej więcej sto kilometrów od naszej szkoły.  Miejscowi
zwykli mawiać, że to miejsce nawiedzone, w którym „straszy” już około dwudziestu lat. I choć to tylko opowiastki
tutejszych bezdomnych, którym  zdarzyło się tam nie raz wkraść żeby przenocować, nie wzbudziło to we mnie
strachu, tylko jeszcze większe zainteresowanie.  Dziesiąta rano- zbiórka, przewidziany czas podróży- trzy
godziny plus postój.  W końcu jedziemy . Jesteśmy chyba najmłodszymi uczestniczkami wycieczki, wszyscy z
naszej klasy uważali, że takie wycieczki są nie na miejscu. Minęła godzina. Zrobiło się cicho, za cicho. Nagle
poczułyśmy, że autokar wjechał na jakiś wybój. Wzbudziło to niepokój. Okazało się, że złapaliśmy „gumę”. Jak
na złość! Mamy opóźnienie.. Przecież nie możemy się spóźnić, na zwiedzanie mamy czas do 17 bo potem
zaczyna się  ściemniać i robi się naprawdę strasznie. No cóż, trzeba czekać aż nadjedzie pomoc drogowa i
zmienią koło. A przebiegło to w miarę sprawnie. Godzina 15:40, jesteśmy na miejscu. Musiało minąć jeszcze
trochę czasu, zanim przyszedł przewodnik i wprowadził nas do środka.  Nie wiem dlaczego to miejsce  nie
bardzo przypadło mi do gustu, wyobrażałam sobie ściany z pozdzieraną tapetą, stare zakurzone obrazy, sale
operacyjne czy tortur. Niestety, liczyłam na zbyt wiele..
- Sale tortur? -Jak tylko usłyszał to pan od historii, zaczął się śmiać.-To nie średniowiecze- dodał.
Racja, wyobrażałam sobie nie wiadomo co. Cała wycieczka i „zwiedzanie” okazało się straszną nudą, a już
wolałabym siedzieć w domu i przeganiać z podwórka małe poprzebierane dzieci, które domagałyby się
cukierków.  Trochę się nachodziliśmy, podobno gdzieś w budynku znajdowała się czynna łazienka, pozwoliłyśmy
sobie z przyjaciółką jej poszukać. Błądziłyśmy, błądziłyśmy i nic. Nie natknęłyśmy się na żadną toaletę.
Zmęczone miałyśmy już wracać, gdy nagle naszym oczom ukazała się winda. Stara, zardzewiała winda,
zasuwana na kraty. Wreszcie coś ciekawego! Bez większego zastanowienia weszłyśmy. Teraz pora wcisnąć
guzik…  Które piętro? Zobaczyłyśmy, że można zjechać na poziom  -1.  Ale jak to? Przecież… Pani przewodnik
zapewniała nas, że szpital jest parterowy.  To może być świetna okazja na zapamiętanie czegoś z tej nudnej
wycieczki, jedziemy! Zrobiło się głośno.. Po chwili byłyśmy już na poziomie -1. Ciemno, zimno i śmierdząco. Tak
wyglądał poziom -1, długi korytarz,  prowadzący do  jakiś drzwi. Włączyłyśmy latarki, zauważyłam, że jest już
18:22. Po chwili wybiła 18:23, wraz z tą jedną minutą pojawił się jeszcze dziwniejszy smród i bardzo dziwny
dźwięk, coś w rodzaju zmutowanej syreny pogotowia. Trwał on kilka, może kilkanaście sekund. Moja
przyjaciółka bardzo się wystraszyła a ja pomyślałam, że to ekstra sprawa, przeżyć scenę prawie jak z horroru.
Dziwne tylko, że minęło już jakieś 15 minut odkąd opuściłyśmy grupę a nikt nas nie szukał…  No nic
–pomyślałam - idziemy sprawdzić co jest za drzwiami. Pokój numer zero. Drzwi były uchylone. Z każdym
krokiem bliżej smród był coraz gorszy. Nagle przeszły mnie dreszcze, moja koleżanka zapiszczała i złapała
mnie za rękę. Echem roznosił się dźwięk pozytywki. No dobra, teraz to i ja się boję. Nagle usłyszałyśmy śmiech
podobny do śmiechu klauna. Nie można było sprecyzować skąd dokładnie pochodził, tak jakby z każdego
miejsca korytarza. Znów echo. Pomyślałam, że nie, że nie mogę tak dłużej, zamknęłam oczy, popchnęłam drzwi
do pokoju numer zero i poświeci łam latarką. Cisza. Trwała ona może dwie sekundy, ale dla mnie to była
wieczność. Czułam jak szybko bije mi serce. Otworzyłam oczy. Nie mogłam uwierzyć co ukazało się przed
moimi oczami… To byli moi koledzy z grupy! Wybuchłam śmiechem ale równocześnie ze złości miałam ochotę
im coś zrobić. Szukali nas. No to wracamy do windy. Szłam sama za nimi wsłuchując się w echo korytarza. Gdy
wszyscy staliśmy już w windzie, zauważyłam, że z drugiej strony też jest korytarz… Przyświeciłam latarką i z
przestraszenia upuściłam telefon. Zobaczyłam twarz… Straszną, niewyraźną, starą twarz… Koledzy spytali się
co mi jest. Miałam już mówić gdy przywitała nas niemiłym tonem pani przewodnik, mówiąc, że nie można
samemu odstępować od grupy. Wróciliśmy do domu, przez całą drogę, aż do teraz, zastanawiałam się co
takiego kryje się w pokoju zero i dlaczego wszyscy chcieli zataić fakt o jego istnieniu.                                              
                                                                                                         KLAUDIA CIEŚLAK
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                                                          RECENZJA KSIĄŻKI
„Powód by oddychać” W zamożnym miasteczku w stanie Connecticut, gdzie ludzi
zwykle zaprząta, w czym i z kim będą widziani, Emma wolałaby wcale nie być
widziana. Ją zaprząta raczej pozorowanie perfekcji – dokładne ściąganie długich
rękawów, żeby zakryć siniaki; żeby nikt nie dowiedział się, jak mało wspólnego 
z doskonałością ma jej życie. A tu nagle, ni stąd, ni zowąd, pojawia się miłość
 i zmusza ją do potwierdzenia swojej wartości – za cenę ryzyka ujawnienia straszliwej
tajemnicy, którą desperacko ukrywa.
● „Powód by oddychać”- tytuł niesamowitej książki z serii Oddechy Rebeccy
Donovan.
● „Nikt nie chciał się specjalnie ze mną zadawać, więc trzymałam się z boku. Tak
miało być bezpieczniej i łatwiej”.
·  Poruszająca historia o próbie normalnego życia za wszelką cenę… i o miłości, która
pozwala w końcu zaczerpnąć powietrza.
●Nie da się opisać jaka książka jest przecudowna. Wzruszająca, pełna emocji nie da o
sobie zapomnieć długo.
●Emma straciła ojca w wypadku a matka zaczęła sięgać po alkohol.  Dziewczyna jest
pod opieką ciotki i wujka.
Ciotka ciągle ją krytykuje. Za nawet najmniejszy oddech Emma srogo płaci. Jest
katowana w dosłownym znaczeniu tego słowa. Nic nie może zrobić. Książka jest pełna
zwrotów akcji niespodziewanych. Dramat romantyczny. Idealne jej określenie. Miłość
pomaga jej uwolnić się od bólu. Cała seria „Oddechy” składa się z trzech części, a
pierwszą z nich jest właśnie „Powód by oddychać”                Polecam J Włodarska 3a
gim.

Dziewczyna KotOla Wojciechowska J
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DWIE TWARZE

                                     
                                                                    RECENZJA KSIĄŻKI
                                                  Alexandra Bullen – „Złudne marzenia”
Książka opowiada o Hazel Snow, która od zawsze była sama. Nie wiedziała, skąd
pochodzi ani kim tak naprawdę jest. Oddana do adopcji przez biologiczną matkę,
przechodziła wciąż z rąk do rąk, nigdzie nie znajdując prawdziwego domu. Jednak
dostała od losu szansę, by spełnić swoje najgłębsze marzenia. Nie zastanawiała się
długo. Wiedziała, że chce poznać swoją matkę…  „Złudne marzenia” zawierają
smutek, radość, ale przede wszystkim nadzieję. Nadzieję na poprawę życia, nadzieję
na zrozumienie.
Fabuła nie jest skomplikowana czy bardzo wyszukana, jest prosta i to dlatego
wszystko ze sobą gra w opowiadanej historii. Książka zachęca czytelnika by wraz 
z bohaterką, podążał za jej marzeniami. Wspaniale czyta się książkę, w której dzieją
się prawdziwe czary. Książkę tą wprost przepełnia pozytywna energia.
Pokazuje ona nastoletniemu czytelnikowi, że spełnienie marzeń może czekać tuż za
rogiem, że zmiana punktu widzenia pozwala docenić to co mamy. A dzieciom pozwala
przenieść się w zupełnie inny świat. Myślę, że tę książkę powinien przeczytać każdy.  
                                                                                                                                                   
      O. 

OLA WOJCIECHOWSKA
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ACDC METALLICA

                                        Zespoły Rockowe lat 80.
Metallica - to amerykański zespół heavymetalowy założony w Los Angeles w 1981
roku przez Jamesa Hetfielda i Larsa Ulricha.
Skład:James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujillo

Najpopularniejsze utwory : Nothing Else matters, Creeping Death, Master of Puppets,
Kill 'Em all

AC/DC – australijski zespół hardrockowy założony w Sydney w 1973 roku przez braci
Angusa i Malcolma Youngów .
Skład : Angus Young, Stevie Young, Brian Johnson, Chris Slade, Cliff Williams

Najpopularniejsze utwory : Highway the hell, T.N.T, Thunderstruck, High voltage, Girls
got a rhythm, What do you do for money honey?

Guns N’Roses – amerykański zespół hardrockowy , założony w Los Angeles, w stanie
Kalifornia w 1985 r.
Skład : Axl Rose, Dizzy Reed, Tommy Stinson, Chris Pitman, Richard Fortus, Frank Ferrer

Najpopularniejsze utwory : Don't cry, Sweet child O'mine, Welcome To The Jungle,
November Rain, Paradise City.

Nirvana – amerykański zespół grunge'owy, założony przez wokalistę i gitarzystę
Kurta Cobaina i basistę Krista Novoselica w Aberdeen (USA) w 1987 .
Skład: Kurt Cobain, Krist Novoselic, Dave Groh 
Najpopularniejsze utwory: Smell like teen spirit, Come As You Are, Scoff.

                                                                                           PRZYG. JAKUB TOMASZEWSKI

J. TOMASZEWSKI J. TOMASZEWSKI
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