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,,Kiedy opuszczam mój makowy świat i spotykam
drugiego człowieka...’’

Moim makowym światem jest mój dom. Składa się z kilku ziarenek, są to pokoje, w których zamieszkują moi
bliscy. Jedno z tych ziarenek to moja osobista przestrzeń, w niej czuję się bezpiecznie i swobodnie. Kiedy
codziennie opuszczam swój makowy świat, to mam wrażenie, jakbym zostawił w nim cząstkę siebie.
  Gdy ostatnio wychodziłem do szkoły, to już na klatce schodowej spotkałem sąsiadkę, miłą starszą panią, która
jest zawsze uśmiechnięta. Właśnie wychodziła z psem na spacer. Ten mały kundelek z radością machał
ogonem, naskakiwał na moje nogi, a ja czule go głaskałem. Z sąsiadką zamieniłem kilka słów, pożyczyliśmy
sobie miłego dnia i każdy poszedł w swoim kierunku. Idąc chodnikiem do szkoły, minąłem pana, który odgarniał
śnieg z chodnika w trosce o bezpieczeństwo pieszych. W oddali po jezdni poruszały się samochody, a w nich
ludzie, pewnie spieszyli się do pracy. Tuż przed samym budynkiem szkoły zauważyłem swoich rówieśników.
Niektórzy czekali na swoich kolegów, inni wchodzili do środka. Gdy wszedłem do szkoły, to tuż za drzwiami stała
pani woźna, w ręku trzymała kij od miotły i obserwowała otoczenie. Pewnie pilnowała porządku i zwracała uwagę
tym, którzy się źle zachowują lub nie zmienili obuwia. Zawsze, kiedy wchodzę na lekcje, powtarza się ten sam
scenariusz. Pani nauczycielka wita się z uczniami, sprawdza obecność i standardowo upomina tych, którzy
przeszkadzają. Na przerwach  wraz z kolegami rozmawiam na różne tematy, które zazwyczaj dotyczą
poprzedniego dnia lub po prostu przygotowujemy się do lekcji, odpytując siebie nawzajem. Czasami wymyślamy
jakieś dowcipy. Wracając ze szkoły, przeważnie podjeżdżam autobusem do domu. Pasażerowie w tym czasie
mają oczy przyklejone do telefonów komórkowych. Nikt na nikogo nie zwraca uwagi, ponieważ każdy wpatrzony
jest w ekran.
  Chociaż miło spędzam czas z kolegami, to często myślę o swoim domu, pokoju oraz domownikach. Czuję, że
reszta mojej rodziny podobnie, gdy opuszczają to, co dla nas jest bliskie. Uwielbiamy ze sobą spędzać czas.
Może niektórzy nie doceniają tego, co mają, ale ja kocham swój makowy świat i zawsze będę do niego wracał,
choćby nie wiem co!
         

Wiktor Zieliński klasa 5c

fot. Pixabay
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„Gdy opuszczam mój makowy Świat i spotykam
drugiego człowieka”

Teksty inspirowane wierszem Czesława Miłosza
"Przypowieść o maku".

      Był sierpień. Dokładnie 31 sierpnia. Siedziałam w
moim małym makowym domku z ogrodem i
rozmyślałam. Jutro zgodnie z zarządzeniem króla
Willa III wszystkie dzieci w wieku 11 lat pójdą do nowo
wybudowanej instytucji zwanej szkołą, gdzie będą się
kształcić. W tym rzecz, że ja mam 11 lat. Co znaczy
kształcić? Co mi zrobią? Ale najbardziej bałam się
spotkania z innymi dziećmi. Cała rodzina: mama, tata i
dwóch braci byli kupcami. Nie pozwalali mi
uczestniczyć w ich pracy, przez co nie miałam
styczności z innymi ludźmi. Do pokoju wszedł brat:
- Nie martw się wszystko będzie dobrze
- TAK!?-krzyknęłam- Ty nie musiałeś chodzić do… do
… do tej całej S Z K O Ł Y!
- Spokojnie- brat był zaskoczony tym nagłym
wybuchem.
-Przepraszam - opanowałam się.
- Spoko,  wyluzuj siostrzyczko…
- Naprawdę będzie dobrze?
- Myślę, że tak. Jutro się przekonasz.
- Dzięki, muszę się przygotować w końcu to już jutro.
- Szykuj się- powiedział, po czym wyszedł z pokoju. 
Westchnęłam. Złe myśli nie przestały mnie dręczyć.
Zaczęłam pakować rzeczy do ładnego worka, który
uszyła dla mnie mama. Położyłam się do łóżka. W
końcu dręczona myślami zasnęłam. Obudziłam się,
gdy tata trącał mnie w ramię. To już dziś? Czy teraz
moje życie radykalnie się zmieni? Przed wejściem do
tej dziwnej instytucji zobaczyłam drobną istotę. Po
kilku chwilach patrzenia na nią zrozumiałam, że to
dziewczynka. Taka jak ja, ale jednak całkiem inna.
Podeszłam do dziecka stojącego pod szkołą.
- H…h…hej- zdołałam wyjąkać.
- Cześć, dlaczego jesteś taka zdziwiona? Wyglądam
jakoś dziwnie?
- Nie.
- To dlaczego jesteś zdziwiona?- nie ustępowała
dziewczyna.
- Ja… po prostu nie znam żadnych dzieci w moim
wieku.
- Dziwne, a tak poza tym nazywam się Tina.
- Ja Kordelia.
- Do której klasy chodzisz?
- 1d.
- O! Ja też.

Po krótkich poszukiwaniach znalazłyśmy drzwi z
napisem ,,AULA”. Przestronną salę zajmowały rzędy
krzeseł. Usiadłyśmy w środkowym z nich. Do
mównicy podszedł pan.

- Witajcie drogie dzieci- na sali brakło odpowiedzi.
Król przekraczał moje najśmielsze oczekiwania.
Idealnie przystrzyżone czarne włosy, na nich złota
korona z kamieniami szlachetnymi. Na ramionach
zarzucony miał czerwony aksamitny płaszcz.
- Jak widzicie- zaczął swoją przemowę- Zebrałem was
wszystkich po to żebyście mogli się uczyć. Będziecie
poszerzać swoją wiedzę na różne tematy. Ale nie będę
przedłużał. Udajcie się do swoich klas.
Poczułam dumę. Miałam wrażenie, że biorę udział w
ważnym przedsięwzięciu. Dzień minął szybko.
Nauczyciele przedstawiali się i mówili, czego będą
uczyć. Gdy przyszedł czas powrotu do domu, dzieci
czuły niedosyt.
  Pod szkołą czekał na mnie tata.
- Jak było kochanie?- zagadnął.
- Tato, cudownie!
- Czy poznałaś kolegów i koleżanki?
- Tak! Całą moją klasę. Wiesz co? Myślę, że szkoła
bardzo mi się spodoba i będę miała wielu przyjaciół.
- Cieszę się, że jesteś zadowolona.- na twarzy ojca
wymalowana była ulga. Widać, że się o mnie martwił.

Gdy wróciłam do domu, opowiedziałam cały swój
dzień rodzinie. Po ciepłej kąpieli położyłam się do
łóżka, ale nie umiałam zasnąć.
- Jeszcze 10 godzin…eh…nie mogę doczekać się
pójścia do szkoły. Jednak zmiany bywają dobre, a
strach ma wielkie oczy – pomyślałam i z uśmiechem
na ustach zasnęłam.

  * * * *
- Wstawaj- usłyszałam głos brata.
Z radością wstałam. Mimo, że minęło kilka miesięcy
wciąż cieszyłam się perspektywą pójścia do szkoły. 

Hanna Kozłowska klasa 5c 
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Trochę fotograficznych
wspomnień z tegorocznej
zimy

fot. fot.

fot. fot.

K.W K.W
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Mangi - japońskie komiksy, które czyta
się od tyłu

Samo słowo "manga" oznacza po japońsku komiks,
obraz  czy rysunek.  Wywodzi się ono ze sposobu
ozdabiania rycin (odbitka graficzna np. na
drzeworycie). Charakterystycznymi cechami tego
rodzaju komiksu są między innymi wielkie oczy
postaci w danej mandze, bardzo często też
nienaturalny kolor włosów, no i zazwyczaj jest ona
czarno-biała.
  Żeby opowiedzieć o genezie japońskiego komiksu
muszę przenieść się do czasów zakończenia II wojny
światowej, gdy Japonia była pod amerykańską
okupacją, ( w 1951r. została zniesiona) zaczęła
interesować się zachodnimi nowinkami, w tym
komiksami. Początkowo japońscy autorzy rysowali je
w bardzo podobnym stylu. Jednakże Osamu Tezuka
zafascynowany twórczością Walta Disneya zaczyna
tworzyć autorskie  komiksy. Osamu przez swoją
kreację uważany jest za ojca dzisiejszej mangi z
powodu stylu, w jakim tworzył, dokładnie chodzi o
wielkie oczy. Część osób uważa, że Japończycy
rekompensują sobie kompleksy związane z ich
małymi, w stosunku do innych, oczami. Powód jest
jednak inny. Osamu, jak pisałem już wcześniej, został
oczarowany wytworami Disneya, i by oddać mu hołd
rysował postacie z wielkimi oczami, jak spodki. Styl
Osamu spodobał się młodym autorom, gdyż był dla
nich wzorem, tak więc wyrośnięte oczy towarzyszą
nam do dziś.

Wydawana od niemalże 22 lat, moja ulubiona seria
mang "One Piece" (czyt. Łan Pis), cykl który w 2014
roku pobił rekord Guinessa w największej ilości
sprzedanych mang (ponad 321 milionów kopii). "One
Piece", opowiada historię załogi piratów Słomkowego
Kapelusza. Na czele  stoi niejaki "Monkey D. Luffy",
który postanowił zostać "Królem Piratów" jednak, aby
zostać takim "królem" trzeba znaleźć tytułowy "One
Piece", jest to skarb byłego "Króla Piratów". Każdy
członek załogi Słomianego Kapelusza ma swoje
własne cele i marzenia, poprzez całą serię starają się
je spełnić. Właśnie dlatego nadal ją czytam, ponieważ
nadaje to sens całej historii. Czy poleciłbym ten cykl
mang? Tak, jest to masa dobrej rozrywki, a jeśli komuś
nie odpowiada wersja komiksowa, jest też wersja
animowana ze świetnym japońskim dubbingiem i
polskimi napisami.
  Kolekcjonowanie mang, na pewno jest dla miłośników
kultury japońskiej ,fani  zwykłego komiksu na pewno
znajdą tam też  coś dla siebie. Dla mnie jest to zajęcie,
które nie jest zbytnio kosztowne, wciągające no i
poprzez nie dowiedziałem się też trochę o kulturze
japońskiej.

Kacper Karbowy klasa 3a Gimnazjum

fot. rys.K.W. Daria W.
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Przed egzaminami... Tuż po egzaminach warto dla odreagowania sięgnąć
po książkę. A jaką, przeczytajcie...

Ostatnio czytałyśmy książkę ,,Felix, Net i Nika  oraz
Gang Niewidzialnych Ludzi ’’ autorstwa Rafała Kosika.
Jest to lektura opowiadająca o przygodach trójki
przyjaciół , którzy mieszkają w Warszawie i rozwiązują
różne zagadki. Główni bohaterowie mają po trzynaście
lat.
Jest to powieść science fiction, przygodowa,
młodzieżowa, fantastyczna, a co najważniejsze
detektywistyczna. Książka jest ciekawa, są 
komputery, wynalazki, ale występują  tez duchy. 
 Lektura porywa nas w czasy, kiedy technologia jest
bardziej rozwinięta. Czujemy, jakby akcja rozgrywała
się w przyszłości. Ukazuje nam, jak gimnazjaliści
rozwiązują zagadki, tropią Gang Niewidzialnych Ludzi,
zmagają się ze szkolnymi oraz rodzinnymi
problemami. Opowiada o pierwszej miłości,
uniesieniach.
Akcja rozwija się wolno i na początku może nawet
trochę  zanudzić czytelników, jednak po chwili
zostajemy  wciągnięci  w ciekawe  i emocjonujące
wydarzenia.
Po lekturze pierwszej  części pozostajemy  w
przekonaniu, że chcemy przeczytać całą serię.
Warto zwrócić uwagę na ilustracje, których autorem
jest Rafał Kosik. Już  sama okładka jest interesująca i
zachęcająca do zapoznania się z treścią.
Po przeczytaniu oceniamy tę pozycję bardzo
pozytywie. Książka jest napisana  młodzieżowym
językiem, dostosowanym do poziomu czytelnika.
  

Wanda Biedroń 5c
   Zuzanna Sajdak 5c

Drodzy Gimnazjaliści i Ósmoklasiści,
przed Wami egzaminy podsumowujące Waszą naukę
w gimnazjum i szkole podstawowej. 
Przed tak ważnym dla Was wydarzeniem mamy dla
Was kilka rad. Oczywiście potraktujcie je 
z przymrużeniem oka.

·  Codziennie jedzcie orzechy włoskie – pobudzają
   umysł, pamięć i koncentrację,
·  Przygotujcie ściągi z każdego przedmiotu, a potem
   zostawicie je w domu – robienie ściąg to świetny
   pomysł na powtórzenie materiału,
·  Wiadomości powtarzajcie sobie, skacząc na jednej 
   nodze – to pobudza szare komórki do myślenia,
·  Nie uczcie się  nocy przed egzaminem – na naukę
   jest już za późno, a znacznie lepiej będzie się 
   wyspać,
·  Najlepszym jednak sposobem na zdanie
   egzaminów (oczywiście oprócz wcześniejszej, 
   systematycznej nauki) jest pozytywne myślenie.

Powodzenia !!!

img.
img.Pixabay

empik.com
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Nowy cykl zdjęciowy... Większość z nasz utęsknieniem czeka na wakacje, a
niektórzy wspominają wcześniejsze wakacyjne
przygody 

"Wakacyjna przygoda"

Na wakacjach w Turcji byłem,
tam zwierzynę ujarzmiłem.

Gdy na słoniu tym siedziałem,
To za uszy go trzymałem.

Jak chciał ruszyć, to zwątpiłem
I się bardzo przestraszyłem,
Więc do mamy popędziłem
I się mocno przytuliłem.

Igor klasa 4c

fot.

Od tego numeru proponujemy cykl "Nasi ulubieńcy".
Będziemy prezentować zdjęcia naszych kochanych
zwierzaków.

Na początek pies rasy Cocker Spaniel o imieniu
Didżej, w skrócie DJ. Podobno psy upodabniają się do
właścicieli. Coś w tym jest …. ;). Zgadnijcie kto jest
jego właścicielem ;)

fot.

Odpowiedź na pytanie, kto jest właścicielem Didżeja
oraz zdjęcia swoich zwierzaków przysyłajcie na adres:
bibliotekasp7tychy@gmail.com

Czekamy :)

Numer przygotowały: 
skład i fotografie - Katarzyna Wodniok
opieka merytoryczna - Krystyna Ptasińska

IgorK.W.
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