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Julian Tuwim - Wspomnienie
Mimozami jesień się zaczyna,
złotawa, krucha i miła,
To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,
która do mnie na ulicę wychodziła.

Od twoich listów pachniało w sieni,
gdym wracał zdyszany ze szkoły,
a po ulicach w lekkiej jesieni
fruwały za mną jasne anioły.

Mimozami zwiędłość przypomina
nieśmiertelnik żółty - październik.
To ty, to ty, moja jedyna,
przychodziłaś wieczorem do cukierni.

Z przemodlenia, z przeomdlenia senny,
w parku płakałem szeptanymi słowy.
Księżyc z chmurek prześwitywał jesienny,
od mimozy złotej majowy.

Ach czułymi, przemiłymi snami
zasypiałem z nim gasnącym o poranku,
w snach dawnymi bawiąc się wiosnami,
jak ta złotą, jak tą wonną wiązanką...

                    Krzysztof Daukszewicz - Jesień
Kasztany z drzew strącają mali chłopcy,
Pożółkłe liście niesie drogą wiatr.
Jesiennym chłodem idziesz przesiąknięty,
I przez to bardziej zszarzał cały świat.
Ostatnie kwiaty więdną na balkonach,
Zasypia wcześniej w bramie nocny stróż.
I stare domy stoją przemoknięte,
na pustych oknach osiadł ciężki kurz.
Ty chcesz jesieni pełnej słońca,
Z wiatrem, który liście strąca,
Choć za chwilę Cię przykryje śniegu zimna biel.
I życie ciężko jest odmienić,
Wśród szarych dni i serc kamieni,
Zapytaj się człowieka obok,
Może on coś wie.
Kasztany z drzew spadają nam pod nogi,
Pożółkłe liście niesie drogą wiatr.
Przechodnie idą, tuląc się do płótów,
Zziębnięte twarze kryjąc w fałdach palt.
Jadące auta przecierają oczy
I woda spływa z ich gumowych rzęs.
I coraz ciemniej robi się na dworze,
I wszystko to ma swój jesienny sens.
I wszystko to ma swój jesienny sens.

Wiktoria

Małgosia
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     Wakacje się skończyły, rozpoczął się rok
szkolny, nadeszła jesień... Jesień to pora roku,
która często płata nam figle. Jednego dnia świeci
słońce i jak na ten okres jest ciepło, a drugiego
dnia cięgle pada deszcz i wieje wiatr. Liście
przybierają odcienie koloru czerwonego, żółtego i
brązowego. Następnie opadają i tworzą piękny,
kolorowy, jesienny dywan. Wyciągamy z szafy
czapki, kurtki oraz kozaki. Mimo wszystko nie
zniechęcamy się do aktywnego spędzania czasu.
     Pomagamy w zagrabianiu liści i robimy w
ogrodach porządki na zimę. Chodzimy na
spacery. Jeździmy na rolkach, często także i na
rowerach. Na orlikach i boiskach wcale nie
brakuje zapalonych sportowców, którzy grają w
piłkę nożną, siatkówkę czy koszykówkę.
Możemy także zaobserwować wielu ludzi, którzy
biegają w parkach i ćwiczą.
     Jesień to również czas dla zbieraczy grzybów.
W lasach spotkamy różne rodzaje grzybów,
takich jak maślaki, podgrzybki, koźlarze. Ten
rok, niestety, nie obdarzył nas ich znaczną
ilością. 
     Niektórzy wyczekują już zimy, inni zaś
ubolewają nad tym, że lato się skończyło.
Korzystajmy z uroków jesieni i nie zakładajmy z
góry, że jest to najgorsza z pór roku, przecież
obdarza nas pięknymi krajobrazami.

Martyna

Jesień
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     Jesień jaka jest, każdy widzi, lecz nie każdy
dostrzega jej piękno i nie powtarzalny klimat. Oto
kilka powodów, dla których kocham jesień.

     Pierwszym z nich jest spacer z ciepłym
napojem w termosie. To wspaniałe uczucie
chodzić po kolorowych liściach, zapomnieć na
chwilę o kłopotach dnia codziennego, a przy tym
popijać gorące kakao.

     Kiedy nadchodzi wieczór i robi się chłodno, nie
ma niczego lepszego niż "opatulenie się" w koc i
pogrążenie w książce. 

     Nigdy pójście do kawiarni nie jest takie miłe jak
podczas jesieni.

     Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale właśnie ta
pora roku pozwala mi najbardziej się odprężyć,
zrelaksować i skupić na bliskich mi osobach. Jest
to dla mnie świetny moment na wyciągnięcie
przyjaciółki na kawę.

     Mam nadzieję, że będziecie czerpać z tak
drobnych rzeczy mnóstwo przyjemności.

Natalia

Jesień

Małgosia Jan

Małgosia Jan
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JESIEŃ 
W KINIE I TEATRZE

     Wilgoć, burze, ulewne deszcze - tak zwykle
przedstawia się jesienna aura za oknami. Nasze
nastroje - często uzależnione od pogody – stają
się melancholijne. Możemy zmienić jednak tę
wizję, a jesienne wieczory spędzić na plaży w
słonecznej Kalifornii, w królewskiej Anglii,
zawiązując romans lub przeżywając przygodę
życia. Jak? Przed ekranem kina lub na widowni
teatru. Repertuary obu instytucji przedstawiają się
bardzo obiecująco.      Już 20 listopada w kinach
sieci Multikino odbędzie się maraton "Igrzysk
Śmierci" - ekranizacji najpopularniejszej serii
książek dla młodzieży ostatnich lat. W repertuarze
znajdują się wszystkie poprzednie pozycje z
cyklu oraz premierowy "Kosogłos cz. 2". Jest to
kulminacja przygód Katniss Everdeen, głównej
bohaterki, która buntując się dyktaturze pragnie
zmienić władzę w państwie. Planuje zabić
prezydenta Snowa, który jest szczególnie
chroniony. Bez wiedzy dowódcy przemierza ze
swoim kilkuosobowym oddziałem całą stolicę ku
rezydencji Snowa. Oczywiście nie obędzie się
bez przeszkód. W roli głównej niezmiennie
zdobywczyni Oscara Jennifer Lawrence.
     Propozycją dla osób chcących w jesienne
wieczory poprawić swój nastrój jest francuska
komedia "Zupełnie Nowy Testament". Słowo
"zupełnie" idealnie pasuje do historii
przedstawionej w filmie. 

     Jeśli ktoś kiedyś zastanawiał się, gdzie
mieszka Bóg, oglądając film otrzyma odpowiedź.
Bardzo rzeczową odpowiedź. Bóg mieszka w
Brukseli i jest zupełnie inny niż podają nasze
źródła. Jego największą przyjemnością jest
wylegiwanie się na kanapie przed telewizorem i
uprzykrzanie życia żonie. Jednak największą
uciechę sprawia mu wymyślanie praw, które mają
utrudniać ludziom życie. Córka głównego bohater
postanawia to zmienić i przeciwstawić się ojcu.
Czy jej się to uda? Jak zareaguje Wszechmogący
kiedy zorientuje się w planach córki? W roli Boga
zobaczymy Benoita Poelvoorde'a znanego z
takich filmów jak "Coco Chanel" oraz "Nic do
stracenia".

     Interesujący repertuar na jesień oferuje nam
Teatr Powszechny w Łodzi. Wiele komedii i
wspaniale zagranych postaci na pewno poprawią
nam humor. 
     "Szalone nożyczki" to już legenda łódzkiej
sceny teatralnej. Za tą opinią przemawia
wspaniała gra aktorska, świetna sceneria oraz to
że sami widzowie mogą zadecydować o
zakończeniu spektaklu. W mieszkaniu
sąsiadującym z salonem fryzjerskim "Szalone
nożyczki" kierowanym przez Ola Boskiego,
chętnie podkreślającego swoją "boskość", zostało
dokonane morderstwo. Podejrzani są wszyscy:
fryzjer, pracownica oraz klienci. 

     Widownia przy pomocy policjantów musi
rozwikłać zagadkę kryminalną. Uwaga! Dobry
instynkt oraz umiejętność słuchania bardzo w tym
pomoże.
     Aby poznać historię Johna Smitha z komedii
"Mayday 2", musimy przenieść się do
współczesnego Londynu. Przez komunikator
internetowy poznaje się dwóch nastolatków -
Vicki, która twierdzi że jej ojcem jest taksówkarz
John Smith oraz Gavin, który uważa tak samo.
Młodzi chcą się spotkać i zapoznać ze swoimi
rodzinami, uważając zaistniałą sytuację za
zabawny zbieg okoliczności. Nie podejrzewają
nawet, że ich ojcowie mogą być tym samym
Johnem Smithem - o czym dowiadujemy się wraz
z rozwojem akcji. 
Nie obędzie się bez zabawnych sytuacji.

     Jesienne wieczory wcale nie muszą kojarzyć
się z melancholijnymi nastrojami i fatalną pogodą
za oknem. Wybierz się do kina lub teatru, sięgnij
po ciekawą książkę i nadaj nowy sens tej porze
roku!

Marta
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