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Obecnie zadajemy sobie to
pytanie dość często, bo
zapewne każdy z nas ma
już dosyć zimy.
Z niecierpliwością
oczekujemy, że nieśmiało
wyglądające zza chmur
słońce wreszcie przywoła
prawdziwą wiosnę.

Najpierw przyszła wiosna
astronomiczna. W roku 2017
nastąpiło to 20 marca, a
naukowcy wyliczyli
dodatkowo, że wyczekiwana
przez nas pora roku zjawiła
się punktualnie o godzinie
11.29. Początek
astronomicznej wiosny
przypada w różnych latach
w inne dni, zawsze
natomiast w dzień
równonocy wiosennej, kiedy
dzień i noc trwają tyle samo.
Z kolei wiosna
kalendarzowa, zawitała do
nas 21 marca. 

Według tradycji przypada to
co roku w ten sam dzień.
Właśnie 21 marca
świętujemy nadejście
wiosny.

Cieszymy się, że od tego
dnia wreszcie będzie cieplej,
barwniej i gwarno. Słońce
mocniej przygrzeje,
zazielenią się parki i ogrody,
z ciepłych krajów powrócą
ptaki. To nic, że aktualnie
jeszcze nieraz mocno wieje
zimny wiatr, że jakoś nie
widać zielonych liści, ale
coraz częściej słychać
śpiew ptaków. 

Wraz z nadejściem
słonecznej pogody i ciepłych
dni sprzyjać nam będzie
również ta nasza
wewnętrzna pogoda ducha.

Justyna IA
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Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty...
Kiedy przyjdzie prawdziwa wiosna?
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Dzień Mężczyzn
Dzień Mężczyzn to święto stosunkowo nowe i nie
tak popularne jak jego odpowiednik, czyli Dzień
Kobiet. Zostało ustanowione oficjalnie przez ONZ
w 1999 roku. Dzień Mężczyzn powstał zgodnie z
zasadą równości płci. Pomysłodawcą była
kobieta, pochodząca z Trynidadu i Tobago,
przedstawicielka UNESCO. Święto cieszy coraz
większą popularnością i zainteresowaniem, choć
nie ma ustalonej jednolitej daty dla Dnia
Mężczyzn.  W naszym kraju jest to 10 marca, za
to w Wielkiej Brytanii 5 kwietnia, w Indiach 19
listopada. Rosjanie to naród, który spośród
wszystkich przywiązuje największą wagę do tego
święta. Jest ono obchodzone 23 lutego. W ten
dzień panowie  nie idą do pracy i zostają
obdarowani  prezentami. Dzień Mężczyzn to
idealny moment, by kobiety odwdzięczyły się
panom za otrzymane podarunki i za pamięć
podczas ich święta.

Ewelina IIC

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8
marca od 1910 roku. Mężczyźni w tym dniu
składają życzenia swoim ukochanym kobietom,
żonom, dziewczynom, matkom oraz siostrom.

W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w
Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym
świecie Dzień Kobiet, który służyć miał
krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu
społecznego wsparcia dla powszechnych praw
wyborczych dla kobiet. W konferencji udział
wzięło ponad 100 uczestniczek z 17 krajów, w
tym trzy kobiety po raz pierwszy wybrane do
Parlamentu Fińskiego. Ustanowienie Dnia Kobiet
zostało przyjęte w drodze anonimowego
głosowania, bez ustalania dokładnej daty jego
obchodów.

Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w
Albanii, Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi,
Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina
Faso, Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie,
Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii,
Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji,
Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie,
Wietnamie, Włoszech i Zambii. Mężczyźni
wręczają wtedy znajomym kobietom - matkom,
żonom, partnerkom, kwiaty i drobne podarunki. W
niektórych krajach (jak Rumunia) dzień ten jest
równoważny z dniem matki, podczas którego
dzieci ofiarują drobne prezenty swoim matkom i
babciom.

                                                       Weronika IIC Tulipany
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Kot Bob i ja

Ta książka różni się od wszystkich innych,
głownie realizmem, jest bowiem oparta na
prawdziwych wydarzeniach. Historia opowiada o
bezdomnym mężczyźnie, oraz... kocie. Tak,
dobrze przeczytaliście. Kot o imieniu Bob jest
(nie)zwykłym zwierzakiem. Zmienia całe życie 
bezdomnego Jamesa Bowen'a samą swoją
obecnością! James jest muzykiem grającym na
ulicy oraz uzależnionym od narkotyków
człowiekiem. Rodzina odrzuciła go z powodu
narkotyków. Bohater podąża ulicami i utrzymuje
się z drobnych datków, ledwo wiąże koniec z
końcem. Dostaje możliwość wyjścia z "dołka"
dzięki organizacji, która pomaga ludziom w
ciężkiej sytuacji życiowej. Otrzymuje dom, który
wiele dla niego znaczy. James cieszy się z ciepłej
wody i schronienia nad głową. Pewnego dnia
przez otwarte okno wskakuje rudy kocur.
Samotny mężczyzna pozwala mu nocować jedną
noc. Tak zaczyna się ich wspaniała historia, którą
polecam przeczytać lub obejrzeć! W 2016 roku
powstała ekranizacja bestselleru. Polecam
gorąco! 
                                                         Alicja IIIA

               Świat książki - co warto przeczytać?
                     (piszą Alicja, Maciek i Wojtek)

Dracula

Czy potwór może mieć uczucia? Czy stworzenia
takie jakie wampiry i inne bestie zadające ludziom
cierpienie mogą być zdolnie do jakichkolwiek
uczuć? 

Niedawno przeczytałem powieść Brama Stokera
pt. „Dracula” i postaram się odpowiedzieć na
zadane powyżej pytania.

Dracula jest żyjącym około czterysta lat
wampirem. Co noc zbiera krwawe żniwa wśród
mieszkańców Transylwanii. Jest jednak także 
samotnym i czującym człowiekiem. Po śmierci
żony która zginęła z rąk jego wrogów, nie może
zaznać szczęścia. 

Któregoś dnia znajduje w rzeczach swojego
prawnika zdjęcie kobiety, która przypomina mu
zmarłą ukochaną. Wampir nie czeka długo,
wyjeżdża do Londynu, by ją poznać. W Londynie
uczucia odżywają, jednak staje mu na drodze
mąż kobiety i grupka łowców potworów.

Bram Stoker jako pierwszy pisarz przedstawił
wampira posiadającego uczucia typowe dla
człowieka.
Pokazał, że każdy, nawet baśniowy stwór,
zasługuje na miłość

Książka prezentuje nam życie potwora z jego
perspektywy. Odsłania przed nami  wady i zalety
bycia nieśmiertelnym krwiopijcą. Pokazuje nam
też, że można być tylko albo człowiekiem albo
monstrum.

Wojtek IA
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Mroczna Wieża

Mroczna Wieża I - Roland
Chciałbym podzielić się z Wami swoją opinią na
temat książki autorstwa wybitnego pisarza
Stephena Kinga pt. „Mroczna Wieża I – Roland”.
Kilka lat temu cała seria „Mrocznej Wieży”
doczekała się reedycji i powróciła na sklepowe
półki dzięki wydawnictwu Albatros. Seria została
wzbogacona o dodatkowe opowiadanie
zatytułowane „Siostrzyczki z Elurii”.

Utwór rozpoczyna się od wędrówki bohatera po
rozległej pustyni opisywanej jako pusta, gorąca
oraz martwa przestrzeń, na której nikt nie jest w
stanie przeżyć. Dla Rolanda głównym celem
wędrówki jest dotarcie do tytułowej mrocznej
wieży i odkrycie jej tajemnic. Głównym bohater
sam nie wie, czy jest owa mroczna wieża, a
jedynym sposobem, by poznać prawdę jest
odnalezienie człowieka w czerni.

Wędrówka Rolanda jest ukazana na dwóch
planach. Autor Książku ukazuje zmagania postaci
w teraźniejszości oraz w przeszłości. Wbrew
pozorom ta druga forma wydaje się być
ciekawsza i bardziej złożona. Autor często
chaotycznie przeskakuje pomiędzy
poszczególnymi wydarzeniami, co może
wywoływać zmieszanie u nieskupionego
czytelnika, lecz w dalszej części książki
wszystko zostaje klarownie i jasno
wytłumaczone. 

Zakończenie zaś jest wybitnym prologiem do
następnych części sagi „Mrocznej Wieży”.
Książka jest niezmiernie wciągająca i ciekawa, a
świat przedstawionych opowieści nietypowy i
magiczny. Postać Rolanda i jego zmagania
potrafią niesamowicie wciągnąć czytelnika.
Książka dostaje ode mnie 5/5.
                                                         Maciej IIC

Mroczna Wieża

Mroczna Wieża

Mroczna WieżaTT

TT

TT

TT


	Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty...
	Kiedy przyjdzie prawdziwa wiosna?
	Świat książki - co warto przeczytać?
	(piszą Alicja, Maciek i Wojtek)

