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Jasełka u Wańkowicza
Jasełka to prawdopodobnie najpopularniejsze przedstawienie w

roku szkolnym. Z tego powodu przeprowadziliśmy wywiad z
siostrą Sancją, która zajęła się przygotowaniami do jasełek.

Dlaczego Siostra nie podąża przetartymi szlakami i nie
zdecydowała się stworzyć prostego spektaklu ukazując
jedynie moment Bożego Narodzenia, które nie wymaga
wielkiego zaangażowania?
Sztuka zawsze kojarzyła mi się z pięknem, refleksją, bez względu
na to czy spektakl ma charakter satyryczny, komediowy, czy też
poważny. Osobiście brakuje mi we współczesnej sztuce kultury
słowa i myśli, a wszystko jest ukazane często zbyt lakonicznie.
Zastanawiałam się, czy to jest problem współczesnej sztuki czy
też w taki sposób sztuka postrzega odbiorców. Wewnętrznie się z
tym modelem nie zgadzam i dlatego, może w bardzo lekki
sposób, chcieliśmy pokazać zagubienie człowieka i pomieszanie
wartości. W ten sposób chciałam skłonić do refleksji nad tym,
dokąd idziemy.
Czy pisząc scenariusz wiadomym było kto otrzyma rolę
danego bohatera?
Tak! Rozmawiałam z uczniami klasy II LO kto podejmie wyzwanie
i wcieli się w wybraną przez siebie rolę. Dobrali się rewelacyjnie.
Ucieszyłam się dzięki nowym osobom, które przełamały
ubiegłoroczne "ja nie!" i zagrały w przedstawieniu.
Jakimi refleksjami w czasie prób dzielili się młodzi aktorzy
oraz widzowie?
Mogę powiedzieć, że próby były megakreacją, a więc wspólnym
tworzeniem przebiegu przedstawienia. Młodzież wychodziła z
inicjatywą co dodać, a co zmienić. Bardzo się cieszyłam ich
kreatywnością. Są twórczy… No i co tu mówić, są trochę młodsi
ode mnie.
Czemu w obecnych czasach ludzie chętniej zatracają się w
komercji Świąt Bożego Narodzenia zamiast tradycyjnego
celebrowania przyjścia na świat Zbawiciela?
Powinnam na proste pytanie dać prostą odpowiedź, żeby
wszystkich zadowolić, ale wtedy nie byłabym sobą. Otóż,
człowiek współczesny jest wiecznie głodny. Spójrzcie na reklamy
w telewizji: kup, zjedz, obniżki cen, podaruj bliskim to i
tamto. Zagłodziliśmy potrzebę kochania i bycia kochanym.
Staliśmy się obcy dla siebie i dla drugiego człowieka. Co jest
przyczyną tej tragedii? Porzucenie Boga, porzucenie wartości, a
bez nich świat nie ma racji bytu, dlatego nie dajmy się. Zawsze
warto zacząć od nowa, warto nauczyć się kochać, by żyć!
Bardzo dziękujemy Siostrze Sancji za możliwość
przeprowadzenia wywiadu i za poświęcony czas.

Natalia Pietrzak i Julia Smolińska

Nowy początek dobrze leży na
języku

Marzenia... Rzecz piękna, choć często
nieosiągalna, a jednak przekonaliśmy się o

słodkim smaku spełnienia.
Początki bywały ciężkie, a plany o nowym
skrzydle szkoły wydawały się niemożliwe
do wykonania. Mimo to, przez cały okres
realizacji jedna bardzo wyjątkowa osoba
nigdy nie zwątpiła w projekt, w naszą
lepszą przyszłość. Pan Dyrektor, zawsze
będący w gotowości do poświęceń, nawet
podczas posuwania się pracy naprzód,
planował kolejne kroki, a gdy nagle
pojawiały się trudności, nigdy nie zwątpił w
osiągnięcie zamierzonych celów. W
końcu, 14 grudnia 2019 roku mogliśmy z
dumą uczestniczyć w oficjalnym otwarciu
wybudowanej części szkoły, które odbyło
się w nowej auli. Z tej okazji Wańkowicz
wystawił sztukę rodem z lat dwudziestych.
Przenieśliśmy się w zmysłowy świat
stylowych kawiarenek, gdzie uczniowie
wcielili się w role m.in.: Melchiora
Wańkowicza, Zofii Wańkowicz, jego
ukochanej żony czy Juliana Tuwima.
Dziękujemy wszystkim osobom,
które przyczyniły się w jakimś stopniu do
tego przedsięwzięcia! Przed nami czekają
nowe doświadczenia i szanse w
odnowionej szkole.
Justyna Kuza i Wiktoria Więckowska
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Coraz mniej czasu, a
Maja dalej w potrzebie

Maja Kapłon, wspaniała kobieta, absolwentka naszej
szkoły, niezastąpiona koleżanka, a dzisiaj świetna
wokalistka i autorka rewelacyjnych tekstów, która

potrzebuje pomocy, walcząc o swoje życie.

O ciężkiej sytuacji wspaniałej wokalistki Mai Kapłon
było głośno pod koniec 2019 roku, kiedy to ruszyła
zbiórka na operację jej kręgosłupa. Niestety z nowym
rokiem, sytuacja znacznie ucichła, a Maja nadal mimo
wszystko potrzebuje pomocy od każdego z nas! Ona
widzi dobro w każdym człowieku i wierzy, że
wspólnymi siłami zdołamy uratować jej karierę, ale
przede wszystkim życie. Czasu jest coraz mniej, a
funduszy, ponad 2 mln, nadal brakuje. Maja operację
zaplanowaną ma na koniec lutego, początek marca
dlatego musimy włożyć wszelkie starania, żeby udało
się uzbierać potrzebną kwotę. Zespół Szkół nr 1 im.
Melchiora Wańkowicza aktywnie włączył w pomoc dla
Mai. Łącznie udało się nam uzbierać 19 000 zł.

Wiktor Kośmiński i Elżbieta Niedzińska

Koncert Przyjaciele dla Mai
Cel imprezy - zebranie pieniędzy na operację chorego kręgosłupa Majki. 

Wydarzenie zorganizowali nauczyciele i uczniowie szkół Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza oraz
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Maksymiliana Marii Kolbego. W Centrum Kultury w Błoniu 14 grudnia wszyscy
uczestniczący w koncercie charytatywnym grali dla Mai Kapłon. Przybyli znajomi oraz przyjaciele, uczestnicy
programu The Voice of Poland, nasza Maja jest finalistką jednej z edycji. Byli również szkolni przyjaciele z
„Wańkowicza”, podopieczne warsztatów wokalnych prowadzonych przez Artystkę, błońskie zespoły muzyczne:
Big Band Błonie i Kontrapunkt oraz tłumy mieszkańców Błonia i okolic, ludzi, którzy chcieli pomóc Mai zdobyć
zdrowie. 
Prowadzono kiermasz oraz licytacje w trakcie, której można było zdobyć koszulkę z autografem Roberta
Lewandowskiego, piłkę Pawła Zagumnego z autografem i wiele innych przedmiotów. Pieniądze z wydarzenia
zostały dostarczone Mai przez stronę Ratujmy Maję Kapłon (portal Facebook). Uczestnicy imprezy pokazali
kwotą wielkość swoich serc!

Natalia Pietrzak
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28. finał WOŚP,
czyli Wiatr w żagle

28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trwa
na całym świecie i w każdym zakątku Polski. 

Na co zbierano?
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy
skupia się na pomocy dzieciom, a zbiórka pieniędzy
ma zapewnić im najlepszy sprzęt medyczny do
przeprowadzania zabiegów. Swoje poparcie deklarują
aktorzy, politycy, sportowcy, a przede wszystkim
zwykli ludzie. Rok 2020 to rok, w którym na celu jest
chirurgia i kardiochirurgia.

Ile zebrano?
Podczas 28. finału WOŚP udało się zebrać 115 362
894 zł, co nie jest świetnym wynikiem zważając
chociażby na 26. finał gdzie udało się uzbierać około
176 mln, jednak należy też pamiętać, że każdy grosz
się liczy i chodzi tu przede wszystkim o zdrowie i
dobro ludzi potrzebujących.

Dlaczego warto pomagać?

Dlatego, że dobre uczynki zawsze do nas wracają, a
nigdy nie wiemy kiedy sami możemy potrzebować
pomocy. Poza tym uważam, że najpiękniejsze co
może się przytrafić człowiekowi to drugi człowiek,
więc powinniśmy sobie pomagać zawsze kiedy tylko
możemy.

Od początku swojej działalności Fundacja WOŚP
zebrała ponad miliard złotych. Od początku na jej
czele stoi Jerzy Owsiak.
Początek Finałów WOŚP to 3 stycznia 1993 roku.
Datki zbierano wówczas na leczenie chorób serca.
Wolontariuszom udało się zebrać wówczas prawie 2,5
mln zł.

Obecny rekord ustanowiono podczas 27. Finału
WOŚP. W 2019 roku fundacja zebrała w sumie 175
938 717,56 zł. Wówczas zbierano pieniądze na zakup
nowoczesnego sprzętu medycznego dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Kuba Osówniak
nn
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Redakcja LOŻA SZYDERCÓW została założona w Krościenku nad
Dunajcem we wrześniu 2019 r. Pomysłodawcami byli uczniowie
klasy II LO, którzy uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich.
Młodzież kontynuuje swoje dzieło pełne sarkastycznych, często

niepoważnych, a nawet satyrycznych artykułów. Ich teksty bawią
i skłaniają do refleksji, są przy tym lekkie i proste w odbiorze.

Gazetka Melchior The Times utworzyła specjalną sekcję, jest ona
miejscem, w którym publikowane artykuły będą z dystansem, tu

dziennikarze popiszą się swoimi licznymi refleksjami i wyobraźnią.
Natalka Pietrzak
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Grosza dajcie Wiedźminowi, o wielcy krytycy!
Wiedźmin jest bez wątpienia jedną z najgorętszych produkcji wytwórni Netflix 2019 roku. Serial bije rekordy, fani książek Andrzeja Sapkowskiego są zadowoleni, a Ci

co odkryli Geralta dopiero dzięki serialowi są wpatrzeni nie w głównego bohatera, ale… jego przyjaciela?

nn

O serialu Wiedźmin oficjalnie było wiadomo od
listopada 2018 roku, kiedy to rozpoczęły się pierwsze
zdjęcia w Budapeszcie. Wszyscy z niecierpliwością i
wielkimi oczekiwaniami spodziewali się naprawdę
dobrej produkcji. Problem niestety jest taki, że
widzowie mają podzielne zdanie. Według jednych
serial a książki Andrzeja Sapkowskiego to dwie różne
rzeczy, peruka Geralta wygląda tanio, a serial według
nich ratuje Joey Batey, który wcielił się w postać
Jaskra. Krytycy zapominają, że adaptacja nie musi
zgadzać się w 100% z oryginałem.
Lauren Schmidt Hissrich o krytykach Wiedźmina:
Wiele osób słodko do mnie napisało, pytając się co
sądzę o recenzjach. Wiedzcie jedno - kim się bardziej
przejmuje? "Profesjonalnym" krytykiem, który obejrzał
jeden odcinek i przewinął resztę? Czy PRAWDZIWYM
fanem, który obejrzał cały sezon w jeden dzień i już
zaczął oglądać serial ponownie. Jestem ku*ewsko
PODEKSCYTOWANA!
Większość jest zadowolona z efektów pracy Lauren
Schmidt Hissrich - twórczyni serialu i głównej
scenarzystki produkcji, która postanowiła opowiedzieć
historię znaną z opowiadań w miarę chronologiczny
sposób, jednocześnie nieco ją rozszerzając. Postać
Geralta, którego charakterystyczne „hmm” podbiło
świat, jest czymś z czego Henry Cavill powinien być
dumny, jednak żarty żartami, ale wykonał naprawdę
dobrą robotę, dzięki czemu fani mogli zobaczyć
prawdziwego, potężnego Geralta z Rivii. On jest też
niekwestionowanym głównym bohaterem serialu
- Anya Chalotra (Yennefer) i Freya Allan (Ciri)
wyciskają ze swoich ról wszystko, co tylko mogą, ale
to Cavill jest niekwestionowaną
g w i a z d ą Wiedźmina. Z drugiej strony dużym
zaskoczeniem była sława, jaką ze strony damskiej
otrzymał Jaskier, w którego wcielił się, jak już
wspomniałam Joey Batey. Płeć piękną owinął sobie
wokół palca, z czego fani śmieją się, ponieważ Batey
idealnie pasuje do roli tego rozgadanego przyjaciela
Białego Wilka. Rzeczywiście krytycy mają trochę racji
co do Jaskiera jako głównego bohatera, ale tylko ze
względu na dialogi między nim a wiedźminem, które
wyglądają mniej więcej tak, że on mówi trzydzieści
zdań, a Geralt ani jednego. Można bez przerwy
oglądać tą chemię między nimi, która wygląda jak
relacja Osła i Shreka.

Wiedźmin jak na swój budżet jest świetną produkcją i
wcale nie tanią wersją Gry o Tron, gdzie jako
argument możemy podać na przykład realistyczne,
brutalne sceny walki, które sprawiają, że nie można
oderwać wzroku od ekranu. Jeżeli już mowa o tym, co
cieszy nasze oczy, to nie można wspomnieć o
efektach specjalnych, które nie rozczarowują. Choć
nie dorównują wysokobudżetowym hitom z kin, to i tak
potwory, nadnaturalne stworzenia i magia wyglądają
bardzo realistycznie. Ostatnią kwestią jest fabuła.
Niezaznajomieni z prozą Sapkowskiego mogą mieć
momentami problemy z chronologią, która jest nieco
przeplatana. Nie zmienia to jednak faktu, że podstawy
fabularne są proste - z jednej strony mamy ucieczkę
Ciri przed agentami Nilfgaardu, a z drugiej perypetie
Geralta, który w końcu musi spotkać na swojej
ścieżce Dziecko Niespodziankę, czyli właśnie Cirillę.
W pierwszych odcinkach naprawdę można się
pogubić, ale koniec końców wszystko nagle staje się
jasne, co jest według mnie dużym plusem. Krótko
podsumowując, W i e d ź m i n zaskoczył. Jednych
pozytywnie, a drugich negatywnie. Chociaż
niewątpliwie obie grupy będą czekać z
niecierpliwością na drugi sezon, który pojawi się
najprawdopodobniej w 2021 roku.

Julia Smolińska

nn
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Wywiad z Orangutanem 

Orangutan sumatrzański - krytycznie zagrożony,
może być pierwszą małpą naczelną, która stanie się

gatunkiem wymarłym. 
Przeprowadziłam krótki wywiad z Orangutanem
sumatrzańskim, jako mieszkańcem terenów
wykorzystywanych na planacje palm, by poznać jego
zdanie na temat plantacji oleju palmowego. 
W jakich warunkach obecnie żyjesz?
Orangutan Sumatrzański: Na tę chwilę gatunek jest
zagrożony wyginięciem, my, orangutany
sumatrzańskie żyjemy jedynie na obszarze lasów
deszczowych porastających Borneo i Sumatrę. Ciągłe
wyręby lasów i ich wypalanie wspiera proces naszego
wymierania. Jeśli nic się nie zmieni, obecne tempo
produkcji oleju palmowego nie zwolni, to niestety 98%
naszych lasów zostanie ulegnie destrukcji do 2022 r.,
zostaniemy pierwszym gatunkiem małpy naczelnej,
która wymrze w Waszych czasach. Olej palmowy
przyczynia się do szybkiego postępu globalnego
ocieplenia. Przewiduje się dwukrotny wzrost
zapotrzebowania na produkt w 2030 roku i potrojenie
w 2050 roku. Skutki będą miały wpływ na nasze
środowisko.
Jaki wpływ na środowisko mają plantacje palm
oleistych?
OS: Przemysłowa uprawa palm oleistych ma
morderczy wpływ na środowisko. Żeby założyć
plantacje, trzeba wykarczować lasy deszczowe,
zamieszkiwane przez 12% różnorodnych gatunków
zwierząt. Zwierzęta giną w czasie hurtowych wypalań
torfowisk, tracą miejsce do życia są też uśmiercane
bezpośrednio. Zwierzęta pozbawione pierwotnego
źródła pożywienia, zostają zmuszone zaradzić na głód
jedząc palmy.

nn
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Czy w takim razie proces produkcji oleju
palmowego szkodzi również ludziom?
OS: Przez kolosalną emisję CO2 cierpią również
ludzie, 150 tys. osób zachorowało z powodu wysokiej
emisji dymu. Ludzie tracą również zdrowie pracując
na plantacji, czas pracy jest zdecydowanie za długi,
wymagająca praca fizyczna, wynagrodzenie jest
zdecydowanie za niskie. Te osoby czasem są
zmuszane do niewolniczej pracy. Jednak nie tylko
proces produkcji powoduje szkody, spożycie również
niesie ze sobą nieodwracalne skutki. Konsumenci
zdecydowanie powinni unikać oleju palmowego,
spożywanie surowego oleju nie ma tak niekorzystnych
skutków jak tego, z którym się spotykamy na
sklepowych półkach – uwodornionym, w czasie jego
produkcji powstają tak zwane tłuszcze trans, działają
one rakotwórczo. 
Jak wygląda proces produkcji oleju palmowego,
po utworzeniu plantacji?
OS: Wytwarza się go z owoców palm oleistych, które
uprawiane są na przemysłowych plantacjach.
Szkodliwa substancja dociera do was w postaci
rafinowanej, całkowicie lub częściowo utwardzonej.
Olej palmowy dodawany jest do czekolady, chleba,
margaryny, szamponów i wielu, wielu innych
produktów codziennego użytku, nawet znajdziemy go
w składzie biopaliw. Według ekspertów może on
zawierać nawet 45% nasyconych kwasów
tłuszczowych, które są odpowiedzialne za między
innymi wzrost poziomu negatywnego cholesterolu, on
przyczynia się do cukrzycy i otyłości. 
Czy możemy zapobiec katastrofie?
OS: Należy czytać etykiety produktów, to wy,
konsumenci macie decydujący głos w sprawie
produktów na sklepowych półkach. Nie kupując
artykułów zawierających olej palmowy zmniejszymy
popyt, świadomy konsument może zadbać o swoją
przyszłość dzięki mądrym decyzjom!

Natalia Pietrzak
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Kontynuacja Szybkich i
wściekłych 2019

Tym razem przygotowałam dla Was unikaty kinowe,
bo kto nie oglądał  Scooby Doo czy też

Transformersów.

nn

FORD MUSTANG GT 1968
W tym aucie nie liczą się osiągi, lecz jego historia.
Samochód z filmu Bullitt stał się ikoną przez
dziesięciolecia dla miłośników szybkiej i brawurowej
jazdy. To była główna gwiazda aukcji Mecum w
Kissimmee. Wynik? 3,74 miliona dolarów wraz z
prowizją, czyli ponad 14 milionów złotych! To
najdroższy Mustang wylicytowany na aukcji!

CHEVROLET CAMARO
Samochód w filmie Transformers zwany też
Bumblebee. Jego żółte jaskrawe kolory przykuwają
uwagę. Automatyczna skrzynia biegów oraz silnik V8
sprawiają, że to autko płynie po drodze. Niestety,
właściciel, który go zakupi nie będzie mógł spełnić
swojego marzenia i pojeździć nim po drodze,
ponieważ wszystkie samochody z filmu mają scrap
title, łatwiej mówiąc nie nadają się do
zarejestrowania. 

TUMBLER BATMOBILE 
Tumbler to samochód Batmana. Bruce Wayne
przygotowując się do roli, znalazł zapomniany projekt
pojazdu wojskowego wśród wycofanych projektów
Wayne Enterprises. Christopher Nolan chciał, aby
pojazd człowieka – nietoperza był połączeniem
Lamborghini z Humvee. Batmobil jest napędzany
silnikiem V8 GM o pojemności 5,7l. Motor rozwija moc
ponad 500 km. Dzięki temu maszyna rozpędza się w
rzeczywistości do 100 km/h w 5 s i jego maksymalna
prędkość to ok. 170 km/h. Auto otrzymało nazwę
Tumbler, czyli ekwilibrysta akrobata, a wyposażony w
klapy pomagające przy skokach, działka, wyrzutnię
rakiet oraz małe ładunki wybuchowe. W trybie Atak
siedzenie kierowcy przesunięto na środek
samochodu, a kierowca został ustawiony tak, aby
leżał twarzą w dół. Służyło to dwóm głównym celom.
Po pierwsze zapewniało to bardziej znaczącą ochronę
kierowcy. Po drugie nisko położona pozycja za
kierownicą ułatwiała wykonywanie ekstremalnych
manewrów.
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PEUGEOT 406
Kultowa taksówka z francuskiej serii Taxi. Nie zdarza
się, że peugeot staje się legendą filmu na tle
pościgów z wyjątkiem zmodyfikowanego właśnie tego
auta, które pędzi ulicami miasta. Peugeot 406
wystawione na aukcji to 4-drzwiowa wersja
wyposażona w 6-cylindrowy silnik benzynowy ES9JP
o pojemności 2,9 l oraz pięciobiegową manualną
skrzynię. Peugeot 406 wyceniony został na 8 – 10
tysięcy euro, a wylicytowany za 31 tysięcy euro.

VAN THE MYSTERY MACHINE 
Niebiesko zielony van The Mystery Machine to jeden
z najbardziej rozpoznawalnych bajkowych
samochodów. Jeździ nim paczka przyjaciół - Fred,
Daphne, Velma, Kudłaty oraz ich wierny, gadający
pies Scooby Doo. Sympatyczni nastolatkowie co
odcinek rozwiązują kryminalną zagadkę, zmagając się
z przestępcami przebranymi za potwory, upiory i inne
strachy. Twórcy kreskówki, w zależności od odcinka,
wzorowali się głównie na dwóch autach - Fordzie
Ecoline z 1963 roku i Chevrolecie Van G-10.

PONTIAC TRANS AM 
Auto z serialu Knight Rider zwane też jako filmowy
K.I.T.T. Skrót pochodzi od Knight Inteligence Two
Thousand. Właściwie nie odnosi się on bezpośrednio
do prezentującego - Pontiaca Trans Am z 1982 roku.
To nazwa sztucznej inteligencji, która kontrolowała
technicznie zaawansowany samochód. Do produkcji
serialu użyto 14 egzemplarzy samochodu. Silnik jest
umieszczony z przodu, turboodrzutowy z
dopalaczami. Natomiast skrzynia biegów
ośmiobiegowa, sterowana mikroprocesorem.

Przyspieszenie 0-100 km/h: 2 sek.
 Hamowanie 100-0 km/h: 3,8 m.

Agata Grzegorek nn
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Najdziwniejsze stylizacje z pokazów mody 
Świat mody dzieli się na kilka kategorii jak na przykład moda wybiegowa, moda sklepów sieciówkowych,
moda casual, smart casual i tak dalej... Każdy wie jak wyglądają ubrania w sklepach sieciówkowych, nie

zawsze wpasowują się do naszego stylu, ale na pewno na tyle normalnie się prezentują, by móc je nosić na
przykład do pracy. Inaczej wygląda to z modą high fashion.

Projektanci high fashion często muszą godzić swoje artystyczne wizje z ubraniami, które będą się dobrze
sprzedawały. Pokazy i kampanie reklamowe są właśnie dla nich polem do popisu. Z pozoru dziwnie
wyglądająca stylizacja nie jest równoznaczna, z tym że ubrania są źle lub brzydko zaprojektowane.
Sprzedawane potem ubrania są szybko wyprzedane i lansowane u gwiazd Street Style, a to znaczy, że ludziom
się podobają. Dziwnie wyglądają tylko na wybiegu. Celem jest przedstawienie kreatywnej wizji projektanta oraz
stworzenie spektakularnego pokazu. Pokaz mody to nic innego jak widowiskowe show.

Wiktor Kośmiński 
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100 DNI DO MATURY
„Pozostało tylko 100 dni do matury…”- to chyba najczęstsza myśl w ostatnim czasie wśród uczniów ostatnich

klas liceum i technikum (niektórych nauczycieli zresztą też).

 Paradoksalnie powoduje ciarki na ciele i niepokój, ale również podekscytowanie przed zbliżającą się ich
ostatnią szkolną imprezą. Trwają finalne przygotowania do do długo wyczekiwanej przez nich studniówki, która
zbliża się wielkimi krokami. Jest ona ważna nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli, a zwłaszcza
wychowawców. Dociera powoli do nich, że lada chwila ich dzieciaki skończą naukę w szkole i rozejdą się w
swoją stronę. To ostatni moment na podrasowanie kiecek, wyszorowanie lakierków i schłodzenie tego, co
potrzebne do szampańskiej zabawy przez całą noc. Tego wieczoru każda z dziewcząt bez wyjątku chce poczuć
się i wyglądać jak Kopciuszek na balu, by zachwycić grono kolegów. Miejmy tylko nadzieję, że z wybiciem
północy w zgiełku całej zabawy żadna z nich nie zgubi pantofelka. Trzymajmy też kciuki, żeby nogi nie chwiały
się podczas tańczenia poloneza, ale dopiero w czasie części nieoficjalnej.

Magda Kurek
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Wycieczka po światach
nordyckich mitów

Podczas okresu popularności mitologii greckiej oraz
rzymskiej propagowanych głównie poprzez

popkulturę, literaturę oraz system edukacji, większość
ludzi przechodzi obojętnie lub w ogóle nie zwraca
uwagi na równie ciekawą (lub nawet ciekawszą)

mitologię nordycką, czyli w dużym skrócie historie,
które opisują to w co wierzyli wikingowie.

Dla tych, którzy chcieliby się zagłębić w te
fascynujące opowieści o Asach, Olbrzymach,
Wanach, krasnoludach oraz ich inspirujących
perypetiach, ciekawą pozycją okazuje się być
,,Mitologia Nordycka” Neila Gaimana. Autor
przedstawia nam nowe i porywające wersje
największych nordyckich historii. Barwne historie
bogów potrafią zafascynować czytelnika i wbić go w
fotel na tyle by nie mógł oderwać się od tej pozycji
przez długie wieczory.Wszystkie zawiłości obecne we
wcześniej wspomnianych opowieściach są bardzo
dobrze wytłumaczone, więc nie ma możliwości by
książka okazała się być dla kogoś niezrozumiała lub
trudna do czytania, wręcz przeciwnie czyta się ją
bardzo lekko i przyjemnie przez co staje się świetną
lekturą na letnie, długie dni lub mroźne, zimowe
wieczory. Świat nordyckich bogów jest bardzo
ciekawy, interesujący i czasem nawet bywa zabawny.
Warto poznać ich historie, a wydanie Neila Gaimana
stanowi ku temu świetną okazję. Sam przeczytałem tę
książkę w całości i to już dwukrotnie, więc wiem co
mówię gdy z ręką na sercu polecam samemu
zapoznać się z tymi historiami.                                  
Kuba Osówniak
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