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Król serc

Józef Piłsudski to symbol niepodległej Polski .Urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na
Wileńszczyźnie.  Mianowany marszałkiem w 1920 i objął dowództwo nad wojskiem polskim 11
listopada 1918 roku .Kiedy był jeszcze małym chłopcem, przysiągł ,że będzie walczył tak długo, aż
wypędzi zaborców z Polski i przywróci ojczyźnie wolność. 
Aresztowany w 1887r. został wysłany na Syberię. Był nazywany przez innych żołnierzy ,, Dziadkiem.
Piłsudski miał wielu fanów, którzy kochali go bardziej niż swoje dzieci. Józef drukował tajną prasę
pt.:,,Robotnik na ul. Wschodniej 19 w ŁODZI! 
Józef Piłsudski w czasach II Rzeczpospolitej piastował różne funkcje. Oprócz głównej Naczelnika
Państwa, był dwukrotnie premierem. Po raz pierwszy na czele rządu stał w lata 1926-1928. Potem na
krótko powrócił w roku 1930. 31 maja 1926 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało go prezydentem.
jednak on tego urzędu nie przyjął. Ostatecznie głową państwa został Ignacy Mościcki. Po przewrocie
majowym nieprzerwanie piastował dwie funkcje - ministra spraw wojskowych oraz Generalnego
Inspektora Sił Zbrojnych. 
Ulubionym koniem wodza była Kasztanka. Urodziła też klacz Merę. Była na pogrzebie przykryta kirem.
 Marszałek uznawał szachy i stawianie pasjansa za doskonałą rozrywkę ,a unikał brydża. Traktował
łowy za okazję zdobycia mięsa  lub pretekst do przebywania z przyrodą. On nie polował dla
przyjemności, a dla zabijania.  
Marszałek Józef Piłsudski zmarł 12 maja w Belwederze o godzinie 20:45. Na Wawelu podczas
uroczystości pogrzebowych prezydent Polski Ignacy Mościcki mówił ,,Cieniom królewskim przybył
towarzysz wiecznego snu. Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzieży berła. A królem był serc i
władcą doli naszej. Żył w latach 1867-1935.

                                                                               Julek Szewczyk

Wspominamy zmarłych

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą - listopadowe Święto Zmarłych przypomina nam o słowach wiersza księdza
Jana Twardowskiego. Ludzie od zawsze odnosili się z szacunkiem do  zmarłych.
W naszej tradycji katolickiej 1 i 2 listopada zanosimy na groby zmarłych kwiaty i palimy światło, wierząc, że dzięki niemu łatwiej
znajdują drogę do  nieba. Dla nas Zaduszki, to czas refleksji i wspomnień.
Na Białorusi i Ukrainie Zaduszki świętowane były nie jesienią, lecz wiosną, w okolicach Świąt Wielkanocnych. Na grobach
znajomych spożywało się potrawy i piło napoje.
Ludy afrykańskie wierzyły, że duchy zmarłych mogą nawiedzić żywych i poprzez ich ciała udzielić mocy, dawać rady,
napomnienia, przepowiadać przyszłość.
Od VI w. przed Chrystusem obchodzono w Atenach cztery święta ku czci boga Dionizosa. Najstarsze z nich Antesteria związane
było z kultem zmarłych, przypadało na przełomie lutego i marca, w porze, kiedy klarowało się wino z ostatnich zbiorów. Wierzono,
że zapach młodego wina zwabia dusze zmarłych, uważane za cierpiące wieczne pragnienie. Podczas Antesteriów wesele łączyło
się z Zaduszkami. W ostatnim dniu święta duchy zmarłych karmiono papką z ugotowanych ziaren, nałożoną do garnków. Bóg
Hermes miał odprowadzać dusze z powrotem do raju.

    
                                                                             Julek Szewczyk



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 8 11/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Wieści Dziwnej Treści

Halloween

Halloween obchodzimy dzień przed świętem Wszystkich Świętych, czyli 31 października. To właśnie w tym dniu organizuje się w domach przebierane
imprezy, a na stołach króluje dość przerażające menu. Można znaleźć na przykład przepis na paluchy wiedźmy, koreczki z gałek ocznych czy napój trolla. 
Wydaje się, że Halloween wywodzi się z celtyckiego święta Samhain. Powstało ono ponad dwa tysiące lat temu na ziemiach Anglii, Walii i Szkocji. Żegnano
wtedy lato, a witano zimę. Uważano, że w dzień ten zaciera się cienka granica pomiędzy światem żywych, a umarłych. Duchy były wtedy mile widziane –
karmiono je, zapraszano do domów.

                                                               Halloween w różnych krajach: 
   Stany Zjednoczone
W USA jest to najhuczniej obchodzone święto. Amerykanie używają niezliczonej ilości ozdób dekorując domy i ulice, by nie tylko ich stroje informowały o tym
dniu. Zarówno w wielkich miastach, jak i na przedmieściach odbywają się parady, przyjęcia i zabawy dla dzieci. Każdy – zarówno dorosły, jak i dziecko –
długo przygotowuje kostiumy, by tego dnia zaskoczyć wszystkich swoją kreatywnością. Najpopularniejszą zabawą podczas obchodów Halloween, dobrze
znaną z filmów, jest „cukierek albo psikus”. Jak sama nazwa wskazuje, gospodarze domu, do którego pukają dzieci, mają do wyboru poczęstowanie ich
łakociami lub psikusa w wykonaniu gości. Większość z nich decyduje się na to pierwsze. 

   Chiny
Halloween w Hong-Kongu nazywane jest „Yue Lan”, co tłumaczyć można jako Festiwal Głodnych Duchów. Chińczycy wierzą, że duchy wracają na 24
godziny, dlatego starają się zapewnić im jak najlepsze warunki na ziemi. Ze względu na fakt, że większość ludzi mieszka w wysokich blokach, „cukierek
albo psikus” obchodzony jest w inny sposób. Poczęstunek przygotowany jest w hallu lub przed budynkiem. Jedną z największych atrakcji związanych z tym
świętem są przedstawienia i koncerty, które odbywają się w Hong Kong Disneyland i Ocean Bash, gdzie stworzone są miasteczka strachu.

   Francja
We Francji Halloween to głównie święto kostiumów. Francuzi skupiają się na dopracowaniu swojego stroju, który prezentują podczas parad. To właśnie
głównie przez wzgląd na miłość Francuzów do mody i przebierania się, Halloween zaadaptowało się w tym kraju.

    Meksyk
Halloween, nazywane w Meksyku „El Dia los Muertos” zaczyna się 31 października, a kończy 2 listopada. Meksykanie celebrują śmierć poprzez stawianie
w swoich domach ołtarzy udekorowanych kwiatami i świecami, a także ulubionymi potrawami bliskich zmarłych. Austria
W Austrii, a dokładnie w miejscowości Retz, obchodzony jest festiwal dyni, podczas którego mieszkańcy organizują imprezy oraz paradę. W wielu regionach
tego kraju ludzie zostawiają krzesło oraz talerz z jedzeniem dla niewidzialnych gości. Ludzie wierzą, że święta noc jest czasem, kiedy dusze są wolne i
mogą wędrować po świecie żywych.

    Szkocja
Imprezy Halloweenowe są również popularne w Szkocji. W ich trakcie dzieci poddają się różnym zabawom, np. związując sobie ręce za plecami i próbując
wyłowić jabłka z miski wypełnionej wodą. Jabłka odgrywają też główne role w innych tradycjach. Jedną z nich jest obieranie owocu.i wyrzucanie skórki za
siebie. Wierzy się, że to, w jaki sposób ułoży się skóra, jest odzwierciedleniem litery alfabetu, która symbolizuje pierwszą literę imienia przyszłej żony lub
męża
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Halloween

Zabawy w halloween:

Rzeźbione lampiony z rzepy
Tradycyjnie wycinanie takich latarni wywodzi się z Irlandii, gdzie początkowo wykonywano je z innych warzyw, gdyż do czasów odkrycia Ameryki dyni nie
znano. Jakich? Najczęściej z brukwi, buraków i rzepy. Dopiero Brytyjczycy zamienili tę ostatnią na dynię, gdyż była większa i wygodniej się w niej 
rzeźbiło. Latarnie wycinane z rzepy wyglądają natomiast dużo straszniej niż te dyniowe…

Obierki jabłek
W Halloween Szkoci wycinają z jabłek jak najdłuższe kawałki obierek i rzucają je przez ramię za siebie. Następnie zgaduje się, w jaką literę ułożyły się na
podłodze – według wierzeń będzie ona bowiem pierwszą literą imienia przyszłego wybranka osoby biorącej udział w zabawie.Triki za smakołyki
W USA w Halloween dzieci chodzą od domu do domu, krzycząc „trick or treat” (ang. „cukierek albo psikus”), by dostać słodycze. W niektórych krajach
Ameryki Północnej przyjął się jednak zwyczaj według którego maluchy wołają „tricks for treats” (ang. „trik za smakołyki”), a w zamian za opowiadane żarty
otrzymują wówczas słodkie pyszności.

Pierścionek w cieście
W Irlandii na Halloween piecze się bogate w składniki owocowe ciasto zwane „barmbrack”. W trakcie pieczenia wrzuca się do niego pierścionek. Według
tradycji ten, kto go znajdzie w trakcie jedzenia, w kolejnym roku znajdzie miłość.

Mroczne lustro
Ta tradycja jest przeznaczona tylko dla odważnych: w niektórych miastach Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej wierzy się, że wystarczy spojrzeć w lustro
w ciemnym pokoju w halloweenową noc, by zobaczyć za sobą przyszłego męża lub żonę.

Chleb dla zmarłych
W Austrii pomiędzy 30 października a 8 listopada celebruje się Seleenwoche (Tydzień Wszystkich Świętych). Na stołach w domach zostawia się wtedy
zapaloną lampkę,  chleb i wodę, by przywitać duchy zmarłych. 1 listopada Austriacy całymi rodzinami idą na cmentarze, zostawiając na grobach zapalone
latarnie, które mają oświetlić mrok zmarłym.

Chowanie noży
W Niemczech, w obawie przed duszami zmarłych powracających na ziemię, chowa się w domach wszystkie noże. Mówi się, że tradycja ta chroni zarówno
żyjących, jak i umarłych, przed krzywdą związaną z użyciem tych niebezpiecznych narzędzi i przed… kłótnią pomiędzy jednymi i drugimi.

Soul cakes
Soul cakes to małe ciasteczka rozdawane biednym dzieciom, by przypominać im o duszach zmarłych. Wywodzą się z tradycji chrześcijańskiej, a
wykonywano je z użyciem cynamonu, imbiru, rodzinek, porzeczek, ziela angielskiego i gałki muszkatołowej. W dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki
dzieci chodziły od drzwi do drzwi, śpiewając i prosząc o ciastka. Obecnie zwyczaj ten kultywuje się w wielu brytyjskich miastach.

                                                                               Wiktoria Karp
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W świecie książki

   
   Moją ulubioną książką jest „Zmierzch”. Opowiada ona o 17-letiej Belli Swan, która przeprowadza się
do ojca, do małego miasteczka Forks. Zakochuje się w Edwardzie Cullenie. Chłopak ma nadludzkie
zdolności - nie można się oprzeć jego urokowi, ale też nie można go rozszyfrować. Bella usiłuje poznać
jego sekrety, lecz nie zdaje sobie sprawy, że naraża siebie i swoją rodzinę na niebezpieczeństwo.
Okazuje się, że zakochała się w wampirze.
   „Zmierzch” jest to powieść o miłości i o życiu nastolatki balansującej pomiędzy wielkim uczuciem a
zdrowym rozsądkiem. Powieść została wydana w 2005, a zekranizowana w 2008. Autorką jest
Stephanie Mayer. Jest to niezwykle porywająca opowieść z elementami horroru, która trzyma
czytelnika w napięciu do samego końca.  

                                                                               Wiktoria Karp

Ciekawostki o nietoperzach

Nietoperze mogą żyć nawet ponad 30 lat.
Tylko niektóre nietoperze żywią się krwią, wiele gatunków żywi się owocami, natomiast większość
naszych (europejskich) gatunków żywi się owadami i innymi drobnymi zwierzętami.
Nietoperze maja staw kolanowy obrócony o 180 stopni w druga stronę. Tak, wiemy... teraz właśnie
wyobrażasz sobie swoją nogę.
Niektóre gatunki mogą migrować nawet 1300 km na swoje zimowiska. Największym polskim
nietoperzem jest nocek duży, który może migrować na swoje zimowiska nawet ponad 250 km.
Nietoperz ma bardzo dobrze rozwiniętą pamięć przestrzenną. Potrafi na lata zapamiętać układ
jaskini, schronisk, żerowisk, aby łatwiej się po nich poruszać 
Wybudzenie nietoperza z hibernacji może nastąpić nawet po niewielkim ogrzaniu otoczenia (np.
oddechy turystów w jaskini) i jest bardzo niebezpieczne, bo ssak ten traci podczas wybudzania
sporą część zapasu energii, przez co może nie dożyć wiosny. Stąd najczęściej zakazy
wchodzenia do jaskiń zimą. Pamiętajmy o tym.
Wszystkie nietoperze w Polsce są objęte ścisłą ochroną prawną. Szanujmy je, bo to wyjątkowe,
piękne i jak widać ogromnie interesujące ssaki.

                                                                 Julia Zakrzewska
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Festiwal Światła w Łodzi

Na Festiwalu Światła w Łodzi w tym roku przedstawiono rekordową liczbę atrakcji. 55 podświetlonych
kamienic, 32 instalacje świetlne w parkach i pasażach oraz pięć mappingów. Wszystko to robiło
ogromne wrażenie na widzach. Od 29 września do 1 października Łodzią zawładnęło światło. Po raz
siódmy miasto utonęło w strugach światła. Wszystko za sprawą siódmej edycji festiwalu Light Move
Festiwal, który na dobre zadomowił się w Łodzi.

Tegoroczne atrakcje festiwalu świateł :

Cerkiew i ŁDK
Po raz pierwszy Cerkiew św. Aleksandra Newskiego przy ulicy Kilińskiego odegra jedną z głównych ról
na festiwalu światła. 15 tysięcy „ożywionych” nowoczesną muzyką elektroniczną kamieni, zamieniło
cerkiew w niespotykane dzieło sztuki. Spektakularną projekcję uzupełnią lasery i światła. Animację
stworzył francuski artysta Yann Nguema, znany z niezwykłych projekcji w technologii 3D.
Nowością na festiwalowej mapie była także projekcja na budynku Łódzkiego Domu Kultury przy ulicy
Traugutta. Pani Pawlosky stworzyła na nim surrealistyczny mapping pomiędzy jawą a snem
„niemający jasnego początku ani końca”.

Plac Wolności
Włoski artysta Luca Pulvirenti, znany jako Mammasonica, przeniósł gości festiwalu w abstrakcyjny
świat awangardy. Na Placu Wolności wyświetlone zostały bajkowe projekcje „Paradox” i „Światłem
malowane” na budynkach muzeum i kościoła. Mappingi  tętniły tysiącami barw, obrazów i kolorów,
zamieniając fasady budynków w płótno malarskie.

Świetliste origami w Parku Staromiejskim
Niezwykłe wrażenie wywarły na oglądających spektakl, dzikie zwierzęta nawiązujące formą do
awangardowego kierunku sztuki z początku XX wieku – kubizmu. W Parku Staromiejskim można było
przejść obok jelenia, wilka i niedźwiedzia w ich naturalnych rozmiarach skonstruowanych z lustrzanego
tworzywa podświetlanego niebieskim światłem. Z kolei w Manufakturze czaiły się  ogromne tygrysy. 

Rzeźby multimedialne
Na Light Move Festival można było zobaczyć także multimedialne i interaktywne rzeźby świetlne.
„Brama do światła” Aleksandra Dynarka stała się portalem wciągającym i hipnotyzującym widza.
Instalacja w Parku Sienkiewicza nawiązywała natomiast do geometrii bramy – przypominając łódzkie
bramy do podwórek, ale także abstrakcyjnie rozumiane „wrota”. Instalacja interaktywna znajdzie się
natomiast w Parku Staromiejskim. „Social Sparkles” składająca się ze stu świecących elementów to
„świetliki” schowane wśród drzew, które wprawiane były w ruch przez przechodzących ludzi. 

Sądzę, że tegoroczne atrakcje festiwalu świateł zapewne podobały się wielu turystom i mieszkańcom
Łodzi, jednak mnie bardziej zachwycił zeszłoroczny „Tajemniczy ogród”.  Ciekawe co czeka nas w
przyszłym roku?

                                                             Aleksandra Maciak
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Moja pasja - windsurfing

Przyszła jesień, a mi jest troszkę żal lata. Żal mi, że skończył się sezon
windsurfingowy. Windsurfing to sport, który uprawiam od kilku lat, i który
dostarcza mi niezapomnianych wrażeń. Najlepszym miejscem do uprawiania
windsurfingu w Polsce jest Półwysep Helski. Ten wąski półwysep długości 34
kilometrów i szerokości od 200 metrów do 3 kilometrów powstał z piasków
naniesionych przed prądy morskie. Moimi ulubionymi miejscowościami są
Chałupy i Jurata. Są tam liczne szkółki windsurfingowe i panuje w nich super
atmosfera. W Chałupach są liczne kempingi, na których jest wesoło i
sportowo. Windsurfing wciągnął mnie, ponieważ jest sportem, w którym
obcuje się z wodą i wiatrem. Pływając spełniam swoje marzenia. Mam nadzieję,
że w przyszłości zdam na patent windsurfingowy.

                                                                          Zofia Bogołębska
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Kącik kulinarny

       PRZYGOTOWANIE

Dynię obrać ze skórki, usunąć nasiona, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę. 
W większym garnku na maśle zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę oraz obrany i pokrojony na
plasterki czosnek. Dodać dynię i ziemniaki, doprawić solą, wsypać kurkumę i dodać imbir.
Smażyć co chwilę mieszając przez ok. 5 minut.
Wlać gorący bulion, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i gotować przez ok. 10
minut. 
Świeżego pomidora sparzyć, obrać, pokroić na ćwiartki, usunąć szypułki oraz nasiona z komór.
Miąższ pokroić w kosteczkę i dodać do zupy. Pomidory z puszki są już gotowe do użycia,
wystarczy dodać do potrawy.

       Wymieszać i gotować przez 5 minut, do miękkości warzyw. Zmiksować w blenderze z dodatkiem
mleka.

                                                Julia Zakrzewska

Sonda

Redakcja "Wieści Dziwnej Treści" zapytała uczniów o to, czego się
boją. 

Oto odpowiedzi!

24 głosów na pająki                                      12 głosów na ciemność
7 głosy na niezapowiedziane kartkówki         6 głosów pt: ,,nic"
4 głosy na grę ,,Five Nights at Freddy's"       4 głosy na klauny
4 głosy na lalki i marionetki                            4 głosy na horrory
4 głosy na ból                                                3 głosy na śmierć
3 głosy na upadek z wysokości                     3 głosy na duchy
3 głosów na złodziei                                      3 głosy na owady
2 głosy na choroby                            2 głosy na niebezpieczne zwierzęta
2 głosy na PIS

Najoryginalniejsze odpowiedzi:
,,- Braku piłki nożnej na świecie"
,,- Swojego brata"
,,- Rosjan"

                                                         Monika Kominek

SKŁADNIKI
 
4 PORCJE

800 g dyni (500 g po obraniu)
250 g ziemniaków
25 g masła
1 cebula
2 ząbki czosnku
1 łyżeczka kurkumy w proszku
1 łyżeczka świeżego startego imbiru
1 pomidor lub 1/2 puszki krojonych
pomidorów
1 i 1/2 szklanki bulionu
1 szklanka mleka
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