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"Śnieg zasypał wszystkie drogi"

Książki

Zimowy numer "Naszego Orlątka" a w
nim wyłącznie czas książek:

Wywiad z ilustratorką, scenografką, graficzką -
Niką Jaworowską - Duchlińską,

Czy lubimy czytać? Wyniki ankiety czytelniczej
dla uczniów i nauczycieli,

Recenzje czytanych książek,

Opowiadania uczniów inspirowane mitologią
gracką.

"Czytanie książek
to najpiękniejsza

zabawa, jaką
sobie ludzkość

wymyśliła"

Wisława Szymborska

I.Z.
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W zimowym numerze „Naszego Orlątka” rozmawiamy o
czytelnictwie i książkach z Panią Niką Jaworowską – Duchlińską,
scenografką teatralną, ilustratorką książek, malarką, graficzką.

Redakcja: O jakim zawodzie marzyła Pani, będąc dzieckiem?
Nika Jaworowska – Duchlińska: Chciałam być podwodnym archeologiem. Moim ulubionym pisarzem w
czasie, gdy już czytałam sama był Juliusz Verne. Połączyłam w wyobraźni trzy książki: ,,Wyprawa do środka
Ziemi”, ,,Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi” i ,,Bogowie, groby i uczeni”.

Red. Czy w wieku szkolnym wyróżniały Panią jakieś szczególne zdolności artystyczne? Bardzo dobre oceny
z plastyki, zachwyt nauczycieli nad techniką, pomysłami?
N. J.-D. Oglądając zachowane przez rodziców moje rysunki nie uważam, by odbiegały znacząco od
rysunków rówieśników. Ale dość wcześnie zaczęłam rysować kreską, opowiadać nią historie, często będące
zapisem tego, co wydarzyło się. Być może dlatego byłam ,,skazana” na stanowisko kronikarza klasowego. W
podstawówce mniej świadomie, ale w liceum to była ,,fucha”. Ponad trzydzieści lat po maturze ,,Kronika
klasy 4 C” nadal jest tomem przekazywanym z rąk do rąk podczas kolejnych spotkań klasowych. A co do
nauczycieli… Doceniam ich uwagę, dzięki temu poszłam tą drogą. 

Red. Otrzymała Pani kiedyś złą ocenę z plastyki?
N. J.-D. Hmm… Może dopiero na studiach i to z zajęć praktycznych. Sama prowadząc warsztaty artystyczne
da dzieci i młodzieży uważam, że ocenianie twórczości stopniami jest błędem. To delikatna, bardzo
indywidualna przestrzeń i nie sprowadza się wyłącznie do umiejętności manualnych. A często to podlega
ocenie.

Red. Co zdecydowało o tym, że poświęciła się Pani tak wszechstronnej działalności związanej ze sztuką?
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N. J.-D. Wszystko wokół mnie ciekawi. Poznając nowe rzeczy lubię spróbować. Uważam, że studia
plastyczne/artystyczne, to tylko początek, baza do poszukiwania tego, co chciałoby się robić.
Umiejętność rysowania, szczególnego patrzenia na rzeczywistość jest przydatna w wielu aktywnościach,
zawodach. No i przypadek (któremu pomogłam będąc dość aktywną osobą) zdecydował zarówno o
ilustrowaniu, jak i o scenografii, i projektowaniu kostiumów. I to jest dobre, bo pozwala pracować w
samotności i w zespole. Taka zmienność sprzyja aktywności artystycznej. Rutyna demotywuje.

Red. Regularna, codzienna i ciężka praca, czy nagła inspiracja i wena twórcza. Jak powstają Pani dzieła?
N. J.-D. Mix wszystkiego. Ćwiczenie warsztatu jest ważne, tak jak w innych zawodach np. muzyka,
sportowca. Zależy od tego, czy pracuję na zamówienie, z czym związany jest choćby termin, czy pracuję nad
własnym projektem, który dopiero będę proponować np. wydawcom (książki). Dobrze, gdy wena zbiega się z
terminem i ustaleniami. Najczęściej jest tak, że po długim czasie bycia w jednym projekcie, następuje
zmęczenie. Wtedy jako ,,nagrodę”, motywację obiecuję sobie, że wrócę do malowania tego, czego mi się
będzie w danej chwili chciało. Zdarza się, że podczas pracy do konkretnego zamówienia powstają pomysły,
które nie są potem wykorzystywane. Mam zwyczaj je zapisywać, rysować. Powstają ,,na marginesie”, czuję
w nich swobodę. Często stają się zalążkiem nowego projektu. Ma się zawsze nadzieję na wenę w fazie
początkowej projektu, potem, gdy jest już plan, zarys mogą się zdarzyć lepsze lub gorsze chwile, wtedy
skupia się na technicznej stronie.

Red. Skąd czerpie Pani inspiracje? Czy zawsze jest to tekst, czy np. doświadczenia, pejzaże, wydarzenia,
faktury materiałów…?
N. J.-D. Obserwacja świata. Czytanie i oglądanie innych artystów, tych dawnych i współczesnych. Wizyty w
muzeach podczas podróży. Wspomnienia sytuacji, dźwięków, nastroje, koloru, zapachu. W mojej głowie
wciąż to wszystko miesza się, by co pewien czas następuje połączenie różnych, często bardzo odległych
myśli. Na przykład historię Toro, bohatera książki o tym samym tytule, wymyśliłam pływając w basenie. To są
doskonałe warunki, bo bodźce są wyciszone. No, ale… nie ma jak  zapisać tych myśli. Często uciekają,
dlatego mam zawsze pod ręką zeszyt zwany Inspirownikiem, w którym notuję bądź przyklejam kartki z
zapiskami. Zdarzają się bilety, serwetki, skrawki papieru z opakowania pieczywa.

Red. Forma rysunku – stosuje Pani ulubiony rodzaj grafiki, czy dobiera ją do tekstu?
N. J.-D. Dobieram środki wyrazu. Do mocnego, lapidarnego tekstu często używam szerokiego pędzla, bieli,
czerni. Lekką historię detektywistyczną dla najmłodszych  opowiadam kreską i żywymi kolorami.

Red. Jaka jest rola ilustracji? Co jest jej celem? Czy w ogóle ilustracja jest potrzebna? A może ogranicza
wyobraźnię?
N. J.-D.Bardzo polecam książkę ,,Admirałowie wyobraźni”, która odpowiada na wszystkie wyżej postawione
pytania. O do roli, funkcji ilustracji to zależy od charakteru publikacji. Inna w książce edukacyjnej, inna w
opowieści graficznej. To, co mnie cieszy, że wreszcie również i wydawcy zrozumieli, że dorośli lubią książki
ilustrowane. Ich funkcja objaśniająca choćby w książkach popularyzatorskich, opowieściach  graficznych,
komiksach, zbiorach poezji…, a dlaczego nie w beletrystyce? Zapewne są czytelnicy, którzy uznają, że
ilustracja jest zbędna, bo zbyt wpływa na ich postrzeganie przedstawionego świata. Myślę, że szansa istnieje
w podejściu do książki jako przedmiotu. Jeżeli projekt jest spójny, to czytelnik może uzna również ilustracje
za integralną część książki. Postawcie sobie pytanie np. o serię o Harrym Potterze (pierwsze wydania), czy
przeszkadzałyby wam ilustracje? Czy trudniej byłoby przyjąć świat przez siebie wyobrażony na podstawie
lektury, ilustracji i wreszcie filmów? Jako ilustratorka czytelniczka, chciałabym widzieć ilustracje w każdej
książce. Wtedy robi się tłoczno, ciekawie: autor/ka, ilustrator/ka, bohaterowie i czytelnik/czka.

Red. Ilustracja książek dla dzieci ma bardziej odwzorowywać, czy być symbolem? Czy młody czytelnik jest w
stanie zrozumieć sens symbolu?
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N. J.-D. To zależy od funkcji i gatunku książki. Nie jestem za odwzorowywaniem. Bo i po co? To
lekceważenie wyobraźni czytelnika. Będąc współautorką książki staram się, by dwa światy literacki i
ilustratorski przenikały się. Często rysunek dzięki dobrze dobranym środkom wyrazu plastycznego jest
dopełnieniem emocji, ekspresji zawartej w historii. Symbol, metafora – oczywiście użycie ich ma sens wtedy,
gdy czytelnik jest w wieku, gdy zna kontekst, wchodzi w myślenie abstrakcyjne. Prowadzę warsztaty z
myślenia wizualnego. Na podstawie obserwacji uważam, że wprowadzić metaforę można dla czytelnika
powyżej wieku 9-10 życia.  Lubię grę z czytelnikiem w odkrywanie znaczeń w ilustracji na zasadzie rebusa,
szyfru, odwołując się do tego, co już zna. Dlatego ważne jest znać rzeczywistość odbiorcy, dla którego rysuje
się. Tak, by symbole były zrozumiałe dla jego pokolenia.

Red. Czego nie wolno ilustratorowi?
N. J.-D. To, czego innym ludziom. Kłamać, kraść. Zapytałabym raczej, czego nie powinien. I powtórzę:
kłamać, kraść. Kraść czyjejś własności, czyli pomysłów. Często jest cienka linia między inspiracją a
kradzieżą, plagiatem.

Red. Jakie są oczekiwania czytelników w stosunku do ilustracji?
N. J.-D. O, to raczej pytanie do czytelników… Ale przecież ja też jestem czytelnikiem. Dla mnie
dopełnieniem, wzmocnieniem opowieści dla pozostałych zmysłów.

Red. Jesteśmy społeczeństwem, które lubi krytykować. Ilustrator podlega krytyce w równym stopniu co autor
tekstu?
N. J.-D. Jako ilustratorzy, tworzymy dość silną, międzypokoleniową grupę, domagamy się większej uwagi.
Szczególnie jako współautorzy książek dla dzieci, w których ilustracja dominuje lub jest bardzo organicznie
związana z tekstem. Na świecie jest wiele konkursów ilustratorskich, w Polsce nie ma. W literackich bywają
kategorie. I to nie jest tak tylko w naszym kraju, podobne odczucia mają artyści zagraniczni. Skoro
chcielibyśmy, aby nas doceniano to, co robimy, to znaczy, ż otwieramy się również na krytykę. Na
przestrzeni kilkunastu lat ilustracja książkowa odkleiła się od postrzegania jako ładny, dopełniający rysunek.
Często ryzykujemy awangardowymi rozwiązaniami. Dzięki odważnym wydawcom takie książki poszerzają
postrzeganie sztuki przez młodego odbiorcę.

Red. Jak radzi sobie Pani z krytyką negatywną i pozytywną?
N. J.-D. Jeszcze nie spotkałam się z negatywną oceną ilustracji. Natomiast w teatrze tak. Jeżeli krytyka jest
dobrze uzasadniona, to jest czymś, co pomaga spojrzeć na spektakl w inny sposób, wyciągnąć wniosek. Nie
zawsze się z nimi zgadzałam, ale doceniałam wnikliwe podejście. Przypomniałam sobie. Tak! Jeden raz
zaskoczyła mnie mocno negatywna ocena książki ,,Z Duchem (do) Teatru” i to wystawiona przez osobę,
która zajmowała się zawodowo edukacją w teatrze. Nie wzięłam tego  na poważnie, ponieważ ta osoba
myliła pojęcia lub wychodziła z założenia: skoro o tym nie słyszałam, to tego nie ma. Dlatego podkreślę,
negatywna, ale rzetelna ocena bywa wartością dla artysty. A czy artysta przyjmie ją, to zależy od jego ego.

Red. Napotykając na ilustracje w książce, ocenia je Pani od razu pod kątem warsztatu ilustratora?
Zastanawia się Pani, jak sama by to zrobiła, czy przyjmuje raczej tekst „z dobrodziejstwem inwentarza”?
N. J.-D.  Tak, od razu. Najpierw przekartkowuję, oglądam ilustracje. Nie zastanawiam się, jak ja bym to
zrobiła. Intryguje mnie, jak, czym, dlaczego ilustracje są takie, a nie inne.

Red. Gdy bierze Pani do ręki książkę, patrzy Pani najpierw na grafikę, opis, czy na którąkolwiek stronę
tekstu? Co zachęca Panią do przeczytania książki?
N. J.-D. Zdarzyły się tytuły, które chciałam kupić, ale były źle, nieciekawie zilustrowane, że rezygnowałam
lub czekałam na nowe, inne wydanie.
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Pracownia

Red. Jest Pani laureatką wielu konkursów w zakresie ilustracji i rysunku, m.in. w 2012 roku I nagroda w
ogólnopolskim konkursie na ilustrację „Nie ma dzieci, są ludzie”, w 2015 r. III nagroda w konkursie na
ilustrację do bajek La Fointaine’a. Która z otrzymanych dotychczas nagród jest najcenniejsza?
N. J.-D. Dorzucę jeszcze laury z konkursów satyrycznych, bo te są dla mnie bardzo cenne. Te zdobyte w
Konkursie Satyrykon i konkursach warszawskiego Muzeum Karykatury. Z tych dwóch wymienionych w
pytaniu, pierwsza była ważna, bo założeniem konkursu było rozpowszechnienie praw dzieci, spisanych i
opisanych przez Janusza Korczaka. Podczas wręczania nagród było kilka ważnych osób, m.in. pani
Henryka Krzywonos. Ich obecność wzruszyła mnie.

Red. Co sprawia największą radość w byciu artystką, a co jest w tym zawodzie najtrudniejsze?
N. J.-D.Ta sama rzecz. Jest się samemu sobie szefem. Jeżeli się nawali, to można mieć pretensje do
samego, samej siebie. Trudne jest, choć dla mnie, która lubi pracować w samotności, nie ciąży mi to, że
przebywam wiele godzin, dni w czterech ścianach pracowni. Radością jest to, że pracuję, tworzę w zgodzie
ze sobą. Że pomysły stają się ,,ciałem”. I to, że dzięki talentowi, umiejętnościom mogę pomagać różnym
osobom, chorym, prowadzącym fundacje na rzecz zwierząt, pomagającym innym np. lekarzom. Ostatni
przykład. Niedawno ukazała się książka ,,Bajki nasenne”, którą wraz z dwudziestoma jeden artystami
zilustrowaliśmy opowiadania napisane przez lekarza pediatrę pana Marka Niwalda i jego córkę. Wszyscy
pracowaliśmy pro bono, w tym graficy przygotowujący oprawę i skład, drukarnia. Cały dochód ze sprzedaży
książki zostanie przekazany na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Red. Niezwykła przestrzeń na scenie to scenografia, która pomaga aktorom i widzom przenieść się w
miejsce, w którym rozgrywa się sztuka. Jakie są tajniki jej tworzenia? Do którego spektaklu najtrudniej było
stworzyć scenografię?

N. J.-
D.
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N. J.-D. Tajemnicą jest dobry zespół współrealizatorów. I dobre z nimi relacje. Trzeba być trochę
psychologiem, wysłuchać, ale i huknąć, kiedy trzeba. Kłócić można się też pięknie, byle kulturalnie. Etapy
tworzenia: rozmowa z reżyserem/ką o sztuce, jego wizji, oczekiwaniach. Czasami są to wyraźne wskazówki,
czasami reżyser/ka daje wolną rękę. W pierwszej kolejności doprecyzowujemy projekt na podstawie
wstępnych szkiców, inspiracji, zgłębieniu tematu, okresu historycznego, faktów. Po ustaleniu kształtu moja
praca polega na spotkaniach, omówieniach, korektach w pracowniach teatralnych: malarskiej, krawieckiej,
stolarskiej, ślusarskiej, magazynie rekwizytów i to wszystko pod czujnym okiem kierownika technicznego.
Jeżeli wszystko przebiega zgodnie z planem, na tydzień przed premierą w tzw. techniczny poniedziałek
stawia się dekoracje. Potem jest jeszcze czas na ewentualne poprawki, by w sobotni wieczór odetchnąć z
ulgą.

Red. Jest Pani bardzo wszechstronnie utalentowana, realizuje scenografie, tworzy kostiumy, maluje, pisze i
ilustruje książki… Czy w tak wypełnionym pracą życiu, znajduje Pani chociaż chwilkę czasu wolnego dla
siebie? Co wtedy Pani robi?
N. J.-D. Staram się… Choć przyznam, że gdy nie rysuję, to jest dziwnie. Ale dla równowagi staram się.
Dzięki zwierzętom w domu pamiętam, by wstać i rozprostować plecy. Gdy jest już ciepło, lubię leżeć z psami
na trawie i patrzeć na chmury. Bardzo długo. I książki. I jest jedno miejsce, do którego co pewien czas
chodzę – Galeria Faras w Muzeum Narodowym. Mówię o aktywnościach na co dzień. Natomiast takim
dłuższym odprężeniem są podróże. O dziwo, mimo że mam zawsze ze sobą notatnik, to nie rysuję, no
chyba, że notuje pomysł. Wyjeżdżam z mężem. Lubimy te same kierunki. Zapominam o projektach, nie
odbieram telefonów, jeżeli nie są to sprawy ważne. Myślę wtedy innymi myślami.

Red. Gdyby nie dotychczasowa praca, to jaki byłby inny zawód?
N. J.-D. Wciąż archeolog lub pracownik obserwatorium kosmicznego np. w Chile.
Red. Które swoje dzieło lubi Pani najbardziej i dlaczego?
N. J.-D. Książka: ,,Z Duchem (do) Teatru”, bo jest połączeniem moich pasji: ilustracji i teatru. ,,Wielki powrót”
za poczucie humoru autora Tomasza Trojanowskiego, dzięki czemu z przyjemnością kreską powoływałam
do życia literackich bohaterów. Niewielka publikacja we współpracy z warszawskim Muzeum Karykatury
,,Karykaturki”, gdzie do woli mogłam dać upust swojemu sarkazmowi. Teatr: scenografia i kostiumy do
spektaklu ,,Gdy rozum śpi, budzą się demony”. Mam ogromny sentyment do kultury iberyjskiej. Wplotłam
wiele motywów kolorystycznych, odniesień do malarstwa, architektury.

Red. Jaki twórca Panią najbardziej inspiruje? Kogo Pani podziwia?
N. J.-D. Jest ich wielu. Cenię artystów wszechstronnych. Wymienię kilku malarzy i ilustratorów: Marc
Chagall, Jerzy Nowosielski, Daniel Mróz, Niki de Saint Phalle, Gabriel Pacheco, Monica Barengo, Ofra Amit,
Shaun Tan…
Red. Na koniec: jakie są ulubione: absurdalne zajęcie, obraz, książka, film, muzyka...
N. J.-D. Po kolei: dla mnie nie, ale dla postronnych tak – dobieranie koloru talerzy do koloru sałaty,
nadawanie imion żabom w stawie. Obraz – nie wskażę tego jednego. Może inaczej, artysta, którego prace
chciałam zobaczyć na żywo to były freski Giotto di Bondone w Asyżu. Książka – również wiele ważnych w
różnych okresach życia, ale… ,,Gra Endera” O.S. Carda, ,,Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej, ,,Sapiens. Od
zwierząt do boga” Yuvala Noah Harariego, ,,Sherlock Holmes” A.C. Doyle’a, wszystkie Henninga Mankella.
Dzięki Tacie i sporej biblioteczce w domu zaczytywałam się jako nastolatka science-fiction. Moja ulubioną
serią była ,,Kroki w nieznane” i wiele, wiele innych. Film – różne gatunki. Te, do których wracam to:
,,Dwunastu gniewnych ludzi”, ,,Kontakt”, ,,Jeszcze dalej niż północ”… Muzyka – cenię klasyczną, rock, jazz i
filmową. Słucham też tego, co słuchają moje dzieci.
Najwięcej płyt mam dwóch zespołów: Pearl Jam i Heroes del Silencio.
Dziękuję za zaproszenie do wywiadu. Ciekawe pytania, dzięki którym mogłam się przenieść do przeszłości i
zastanowić się nad kilkoma sprawami. Powodzenia w pracy reporterskiej!
Red. Serdecznie dziękujemy za udzielenie wywiadu oraz życzymy dalszych owocnych sukcesów.
red. Hanna i Miłosz
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Dziś recenzje znanych i mniej znanych książek dla
młodych i młodych duchem.

Harry Potter

J.K. Rowling „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” – wydanie ilustrowane

Ilustrowana wersja pierwszej książki z serii „Harry Potter” to z pewnością prawdziwa gratka dla fanów
słynnego czarodzieja – Harry’ego Pottera.
Nikomu chyba nie trzeba przedstawiać postaci Harry’ego – jest to młody chłopak, który w dniu swoich
jedenastych urodzin dostaje list z czarodziejskiej szkoły - Hogwartu. Za sprawą Rubeusa Hagrida opuszcza
wujostwo, które – delikatnie mówiąc – nie darzy go uczuciem. Trafia na peron 9 i ¾ , gdzie  poznaje Rona i
jego rodzinę. Gdy udaje mu się wziąć do pociągu, dołącza do nich Hermiona. To będą najważniejsi
przyjaciele młodego czarodzieja, z którymi przyjdzie mu dzielić dobre i złe chwile. Harry będzie wybierać
pomiędzy dobrem i złem, wygodą i trudem, egoizmem i uczciwością.  Pierwszy wybór dokona się tuż po
przyjeździe do szkoły, w trakcie spotkanie z tiarą przydziału:
„[…] - Nie do Slytherinu? – odezwał się głosik. – Jesteś pewny? […]No dobrze, skoro jesteś pewny…

niech będzie… - GRYFFINDOR!.”
Harry wraz z przyjaciółmi przeżywa różne przygody, np. walczy z trollem w toalecie, odkrywa ogromnego
psa strzegącego jakiejś tajemnicy i ostatecznie walczy z Voldemortem. To tak bardzo w skrócie, oczywiście.,
bo w książce jest wszystko to, co powinno znaleźć się w dobrej fantastyce.
Wydanie z ilustracjami Jima Kaya jest wciąż tą samą książką, która napisała J.K. Rowling, wyróżniają ją
jednak ilustracje, których nie ma w żadnym z wcześniejszych wydań. Są świetne, sprawiają, że słowo ożywa,
porywają czytelnika swoim pięknem. To wydanie warto mieć na swojej półce.

red. Michał Pych

Michał Pych
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Chłopiec, kret, lis i koń

Gwiazdkowy prosiaczek

Zabawki mają swój świat. Trafiają do niego, gdy się
zgubią. Jedne – tanie i łatwe do zastąpienia – pójdą
do Nietrwałego, inne do Gdzietowcięła, część
znajdzie się na Pustkowiu Nieopłkiwanych, część w
Mieście Wytęsknionych, tylko nieliczni znajdą dom
na Wyspie Ukochanych. Każda z zagubionych
zabawek marzy o powrocie do domu a drży przed
okrutnym Lamusem.
Gdy DP – ulubiona przytulanka Jacka - ginie na
autostradzie, chłopiec postanawia udać się do
zabawkowej krainy, by ją odzyskać. Towarzyszy
mu Gwiazdkowy Prosiaczek. Razem przeżywają
niebezpieczne chwile, ale robią wszystko, żeby
znaleźć DP. Czy misja się powiedzie? Z kim Jack
wróci do domu, jeśli w ogóle wróci? Przekonacie
się, gdy sięgniecie po książkę J. K. Rowling
„Gwiazdkowy Prosiaczek”.

red. Renia Zając

Chłopiec, kret, lis i koń

„(…)
- Właśnie zrozumiałem, po co tu jesteśmy –
szepnął chłopiec.
- Z powodu ciasta? – podsunął kret.
- Żeby kochać – wyjaśnił chłopiec.
- I być kochanym – dodał koń. (…)”

Książka „Chłopiec, kret, lis i koń” to niezwykła
opowieść o przyjaźni. Nie znajdziecie tu wartkiej
akcji, ale spotkacie czwórkę bohaterów, którzy
pozornie do siebie nie pasują. Każdy z nich jest
inny i każdy szanuje tę inność w drugiej osobie.
Poznając świat, chłopiec, kret, lis i koń odkrywają
samych siebie i to, co w życiu najważniejsze.
Słowa wypowiadane przez każdą z postaci są
krótkie, ale wymagają zastanowienia. Piękne
ilustracje uzupełniają to, co przekazują
bohaterowie. Watro sięgnąć po książkę Charliego
Mackesy’ego i na nowo odkryć, co jest dla nas
ważne.

red. Renia Zając

I.Z.
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Podstępny koń

  Lilly i Magnus weszli do tunelu. Dziewczynka jednocześnie przyłożyła diament do mapy i przycisnęła
przycisk na stoperze. Po 53 minutach i 7 sekundach dzieci dotarły do 1180 r. p.n.e.
  Kiedy wyszły z tunelu, zobaczyły wielki plac, po którym krzątało się wielu wojowników ubranych w
pozłacane zbroje. Lilly, Magnus oraz siedzący na ramieniu chłopca ptak nazywany przez nich Merlinem,
przyglądali im się z ciekawością, aż nagle usłyszeli:
- Kim jesteście?
Przestraszeni obrócili się w stronę, z której dobiegł zniecierpliwiony głos, a spłoszony ptak schował się na
pobliskim drzewie. Człowiekiem, który do nich przemówił, okazał się Menelaos – król Sparty.
- Jestem Magnus, a to jest Lilly – powiedział chłopak.
- Co tu robicie? – zapytał władca.
- Chcemy ci pomóc odzyskać żonę z rąk Parysa – odezwała się Lilly.
- Wielu już próbowało i straciło życie – odparł Menelaos i poszedł w stronę obozu.
Zrezygnowani usiedli pod drzewem, na którym siedział Merlin, i rozmyślali. Rozmawiali o tym, że chyba na
darmo tak długo trzymali kryształ przytknięty do mapy. Nagle wpadli na pomysł, żeby ptak zaniósł do Alberta
wiadomość z pytaniem. Szybko zapisali je na kartce z notesu i wysłali kawkę do przyjaciela. Nie zauważyli
jednak czającego się niedaleko Odyseusza. Mężczyzna słyszał wszystko i postanowił śledzić ptaka. Wszedł
za nim do tunelu i przeniósł się do piwnicy, wykorzystując podsłuchane informacje. Musiał wytężyć wzrok,
ponieważ w pomieszczeniu panował półmrok. Nigdzie nie widział ptaka, więc postanowił wejść po schodach
znajdujących się po jego lewej stronie. Nagle usłyszał szelest kartki i cichy skrzek kawki. Wtedy się ujawnił:
- Ty jesteś Albert? – zapytał.
- Tak. Kim jesteś? – spytał go chłopiec na wózku, który nieco zdezorientowany przyglądał się przybyszowi.
- Na imię mam Odyseusz i słyszałem, że możesz pomóc Spartanom w odbiciu Heleny – odparł król Itaki.
- Mam już pewien plan – zaczął niepewnie – ale muszę go jeszcze dopracować.
 Praca zajęłą im całe godziny. Po omówieniu wszystkiego Odyseusz pożegnał się z Albertem i wszedł do
tunelu. Wrócił pod Troję wraz z Merlinem, z którym się zaprzyjaźnił. Ruszył do Lilly i Magnusa, żeby
opowiedzieć im o tym, co uzgodnili z ich przyjacielem. Dzieci były bardzo szczęśliwe i wraz z mężczyzną
udały się do króla Menelaosa, aby opowiedzieć mu o wszystkim. Władca odzyskał nadzieję i jak najszybciej
rozpoczął realizację planu.
  Na początek rozkazał zbudować drewnianego konia. Następnie swoim najlepszym wojownikom nakazał
schować się we wnętrzu budowli, którą zaciągnęli pod bramę wejścia do Troi i czekać na środek nocy.
Reszta miała udawać odwrót.
  Trojanie myśleli, że wygrali tę wojnę, zabrali konia do środka jako symbol wygranej i zaczęli świętować.
Pod osłoną nocy Grecy zaatakowali. Spartanie, którzy wyszli z brzucha konia, otworzyli bramę dla swoich
towarzyszy i zaczęli atak. Troja upadła. Po dziesięciu latach wojna o piękną Helenę się zakończyła.
- Dziękuję wam towarzysze – powiedział Menelaos do dzieci.
- Podziękowania należą się Albertowi i Odyseuszowi. To oni wymyślili cały plan – powiedziała zgodnie z
prawdą Lilly.
- A więc przyjacielowi też podziękujcie – rzekł król. - Do zobaczenia.
- Do widzenia – odpowiedziały dzieci.
  Na Lilly i Magnusa czekał Albert. Przyjaciele opowiedzieli mu o swoich przygodach i realizacji podstępu z
koniem trojańskim. Często wracali wspomnieniami do swojej podróży, mając świadomość, że historia nie
zapomni o ich działaniu.

red. Michał Pych 

Przedstawiamy dwa opowiadania uczniów inspirowane mitologią grecką. "Podstępny
koń" to opowieść wymyślona na podstawie fragmentu książki "Skarb Troi", "Gemma
Bizantyjska" powstała jako nawiązanie do mitu o Heraklesie i jego pracach. Przedstawia
jeden z przemyskich zabytków, jednocześnie łączy się ze światem mitów. Życzymy
przyjemnej lektury. Może i Was zafascynują mity?
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Gemma Bizantyjska

Pewnego dnia Herakles spacerował po greckim polis. W pewnym momencie zauważył jakiś cień. Heros bez
zastanowienia podążył za nim. Cień zaprowadził go w ślepą uliczkę i nagle za mężczyzną pojawiła się
ściana, a w niej drzwi. Herakles wahał się, lecz ciekawość zwyciężyła. Otworzył je i przez nie przeszedł.
Heros obudził się we współczesnym świecie.
Herakles był bardzo zdziwiony. Po ulicach spacerowali ludzie, którzy według niego dziwnie wyglądali.
Mężczyzna podszedł do pewnej kobiety i powiedział:
- Dzień dobry, czy mogłaby mi pani powiedzieć, jak nazywa się to miasto?
- Przemyśl - odrzekła dziewczyna.
- O Zeusie! – krzyknął heros z zdziwieniem. – Nigdy tu nie byłem. Czy to w Grecji? - zapytał mężczyzna.
- Nie, w Polsce - odrzekła kobieta.
- Dziękuję! - powiedział heros niepewnie po czym poszedł dalej.
Wokół działy się dziwne rzeczy. Herakles chodził po przemyskim Rynku i tak naprawdę nie wiedział, co się
dzieje. Ludzie rozmawiali o jakiejś kradzieży. To zainteresowało Herosa i zaczął zaczepiać więcej osób.
Pytał głównie o kradzież, która miała miejsce i o której wszyscy tak rozmawiali. 
- Przepraszam pana, o jaką kradzież chodzi? - zapytał Herakles.
- Pan jeszcze nie wie? - zapytał ze zdziwieniem mężczyzna. - Chodzi o Gemmę Bizantyjską, którą
skradziono zeszłej nocy z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – odparł.
- Jaką gemmę? - zapytał Herakles z zaciekawieniem.
- Gemmę Bizantyjską, czyli amulet szczęścia. Kiedyś wierzono, że - między innymi - pozwalał kobietom
rodzić dzieci bez bólu. Podczas II wojny światowej Niemcy chcieli ukraść nam tę gemmę, więc pewna
pracownica muzeum chowała ją we swoich włosach spiętych w kok. Jest tylko kilka takich na świecie a jedna
z nich znajdowała się w Przemyślu, dopóki ktoś jej nie ukradł - wytłumaczył mężczyzna.
- Dziękuję - odpowiedział heros i poszedł dalej.
Herakles skierował kroki do muzeum, ponieważ zaciekawiła go sprawa gemmy. Chciał ją rozwiązać i złapać
złodzieja. Mężczyzna wszedł do muzeum i przedstawił się, po czym kazał sobie opowiedzieć o kradzieży.
Zmartwiona recepcjonistka wszystko mu opowiedziała, myśląc, że jest prywatnym detektywem o
pseudonimie ,,Herakles”.
- Czy ktoś był wtedy w budynku? - zapytał heros.
- Nie, po co, skoro mamy kamery? - stwierdziła kobieta.
- Kamery? Macie coś takiego? - zapytał.
- No tak. Staramy się uwieczniać wszystko, co dzieje się w muzeum - odpowiedziała kobieta, nie wiedząc,
czy mężczyzna zrozumiał.
- Czy mógłbym zobaczyć kamery? - zapytał Herakles.
Recepcjonistka wahała się, lecz się zgodziła, ponieważ trochę bała się herosa. Na nagraniu nie było widać
twarzy ani żadnej postaci, tylko sam cień. Mężczyzna przypomniał sobie o cieniu, który zaprowadził go do
teraźniejszości. Nagle światła w muzeum zgasły. Herakles natychmiast zaczął się rozglądać i zauważył ten
sam cień, za którym podążał w polis i który widział na kamerach.
Heros pobiegł za cieniem, który przemieszczał się bardzo szybko. Mężczyzna i cień wybiegli z muzeum i
skierowali się w stronę przemyskiej starówki, a następnie na Wzgórze Zamkowe. Trudno było Heraklesowi
dogonić tajemniczy cień, który rozpłynął się w powietrzu tuż przed bramą Zamku Kazimierzowskiego.
Zmęczony pogonią heros wszedł do zamku, gdzie został powitany przez portiera:
- Dzień Dobry, przykro mi, ale dziś zamek jest zamknięty dla zwiedzających.
- Nie jestem turystą. Tajemniczy cień przyprowadził mnie tutaj - wytłumaczył Herakles.
Portier nagle spoważniał:
- Nie wiem, kim jesteś i co cię tu sprowadza, ale od wczoraj dziwne rzeczy dzieją się w naszym zamku.
- Czy mógłbym wiedzieć, co? - zapytał z zaciekawieniem heros.
- Tak, ale na własną odpowiedzialność - odrzekł ponuro portier.
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- Proszę mi powiedzieć- powiedział Herakles.
- W na zamku mieszkają duchy! - krzyknął portier, lecz po chwili ściszył ton.
- Gdzie dokładnie? - zapytał heros.
- W lochach - odpowiedział portier.
Herakles zapytał portiera o drogę i poszedł do lochów. Heros, spacerując po tym miejscu, słyszał dziwne
odgłosy.  W końcu wszedł do jednej z cel i zauważył cień:
- Witaj, Heraklesie - powiedział duch.
- Skąd znasz moje imię? - odparł mężczyzna.
- Mam znajomości - odpowiedział cień.
- Czy to ty ukradłeś gemmę? - zapytał groźnie heros.
- Owszem. To ja - odpowiedział duch.
- Co za nią chcesz? - zapytał Herakles.
- Musisz wykonać pewną pracę. Słyszałem, że jesteś doświadczony w tych sprawach - odpowiedział ze
śmiechem w głosie.
- Jaka to praca? - zapytał poważnie mężczyzna.
- Musisz przekopać Kopiec Tatarski i zostawić go w stanie nienaruszonym. Skarb, który jest w nim od setek
lat, ma trafić do mnie. Wtedy i tylko wtedy odzyskasz Gemmę Bizantyjską - wytłumaczył cień.
- Zrobię to, jeśli ty i inne duchy opuścicie zamek - odparł mężczyzna.
- Zgoda - powiedział duch.
Herakles wyszedł z lochów. Heros uznał, że najlepiej będzie, jeśli przystąpi do kopania nocą, ponieważ
żadna osoba go nie zobaczy i nie wygoni.
Nadeszła noc. Mężczyzna zabrał się do pracy. Zadanie było ciężkie, lecz Herakles dał radę. Gdy skończył
kopać, wziął skrzynię, w której znajdowały się przeróżne skarby i poszedł z nią do lochów w zamku, gdzie
znajdował się cień.
- Mam to, o co prosiłeś - powiedział heros.
- Idealnie - odpowiedział duch.
Herakles i cień dokonali wymiany.
- Gratulacje! Udało ci się! - krzyknął cień i zniknął na zawsze.
Heros pobiegł do muzeum i odstawił gemmę, a duchy już nie nawiedzały zamku. Wszyscy mu podziękowali.
Mężczyzna poczuł się kolejny raz jak bohater.
Nagle Herakles znów zauważył znajomy cień, zaczął za nim biec. Ujrzał takie same drzwi, przez które dostał
się do Przemyśla. Bez zastanowienie przez nie przeszedł i znalazł się z powrotem w greckim polis.

red. Zofia Cichy

Czy lubimy czytać książki? Wyniki ankiety czytelniczej dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Przed Bożym Narodzeniem redakcja „Naszego Orlątka” przesłała formularze i poprosiła o wypełnienie ankiet
czytelniczych grupy nauczycieli i uczniów. Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie książki w naszej szkolnej
społeczności najczęściej wybieramy, a jakich nie lubimy. Pytaliśmy też, czy w ogóle lubimy czytać, co w
książce ma dla nas największe znaczenie. Spodziewaliśmy się odmiennych wyników dla grup uczniów i
nauczycieli - przecież najczęściej zauważamy to, co dzieli nasze światy. Tymczasem…

Wyniki ankiety dla nauczycieli:
Na 77 ankiet przesłanych do nauczycieli dostaliśmy 28 odpowiedzi. Oznacza to, że na ankietę odpowiedziało
36% pedagogów naszej szkoły.
Z wyników dowiadujemy się, że na 100% ankietowanych 96,4% lubi czytać.
Kolejne pytanie dotyczyło dzieciństwa: Czy jako uczeń/uczennica czytał/a Pan/Pani książki?  75% osób
stwierdziło, że robiło to często, 21,4% czytało, gdy tego od nich wymagano, a 3,6% nie czytało książek.
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Czy książki z kanonu lektur były dla Pani/Pana interesujące?  64,3%  ankietowanych stwierdziło, że tak, 25%
 nie było zainteresowanych lekturami, a 10,7% wstrzymało się od odpowiedzi.
Jakiego gatunku książka z czasów szkolnych najbardziej zapadła Pani/Panu w pamięć? Nasi nauczyciele
najbardziej pamiętają opowiadania – 64,3%. Kryminały i książki historyczne zyskały kolejno 32,1% i 28,6%
głosów. Dalej reportaż – 21,4%, poezja i fantastyka – po 17,9%, romanse, sciene fiction oraz horrory - po
10,7%. 14,3% wskazało gatunki inne niż wymienione w ankiecie.
Jak często Pani/Pan obecnie czyta? 64,3% sięga po książkę 1-5 razy w miesiącu, 14,3% czyta 6 – 10 razy w
miesiącu, 14,3%  raz na rok. Spośród ankietowanych 1 osoba nie czyta książek w ogóle, a 1 nie chciała
udzielić odpowiedzi.
Jaki rodzaj książek Pani/Pan lubi?  W tym pytaniu można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. Okazuje się, że
wśród czytających osób dominują opowiadania – czyta je 75% ankietowanych. Za nimi są kryminały –
60,7%, książki historyczne – 42,9%, reportaże – 39,3%, gatunki inne niż wymienione w ankiecie – 35, 7%,
romanse – 32,1%, fantasy - 17,9%, tyle samo osób lubi poezję, a najrzadziej nauczyciele sięgają po science
fiction i horrory – 7,1%. Jedna osoba, czyli 3,6%, nie chciała udzielić odpowiedzi. Wyniki tego pytania są
podobne do gatunków, które zapadły w pamięć nauczycielom w czasach uczniowskich. Świadczy to o
niezmienności upodobań naszych nauczycieli.
Kiedy Pani/Pan czyta książki? Najwięcej osób czyta w wolnym czasie, bo 82,1% ankietowanych. 57,1%
czyta przed snem, 35,7% podczas podróży, w pracy czyta 3,6%, tak samo w innym czasie niż wskazany w
ankiecie. 1 osoba nie chciała odpowiedzieć.
W jakiej formie lubi Pani/Pan czytać książki? W tym pytaniu wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że lubią czytać
książki w tradycyjnej formie. Cóż, era czytników i audiobooków nie obejmuje tej grupy zawodowej.
W jakim celu sięga Pani/Pan po książki? 82,1% ankietowanych stwierdziło, że dla przyjemności, 14,3% osób
w celach edukacyjnych, a 3,6% procent osób sięga po książkę z obowiązku.
Czy lubi Pani/Pan polskie książki? Do wyboru były odpowiedzi: wolę zagraniczne, czytam tylko polskie, obie
odpowiedzi, nie chcę udzielić odpowiedzi. 82,1% osób czyta zarówno książki zagraniczne, jak i polskie.
10,7% woli lekturę zagraniczną, a 2 nie chciały udzielić odpowiedzi.
Na co zwraca Pani/Pan uwagę przy wyborze książki? 60,7% bierze pod uwagę recenzje, 53,6 zwraca uwagę
na opis książki, dla 46,4% znaczenie ma imię i nazwisko autora, 14,3% patrzy na okładkę , 1 osoba na ilość
stron, a 1 osoba nie chciała udzielić odpowiedzi. Dodam, że można było wybrać kilka opcji.
Co ceni Pani/Pan w książce?  32,1% osób ceni tajemnicę, tyle samo procent lubi wartką akcję. 17,9%
ankietowanych zwraca uwagę na wątki historyczne/polityczne/fakty, dla 14,3% ważni są bohaterowie, 1
osoba nie chciała udzielić odpowiedzi.
Ostatni pytanie dotyczyło źródeł pozyskiwania książek (można było zaznaczyć kilka odpowiedzi). 50% osób
kupuje książki w księgarni, 46,6% pożycza od znajomych, tyle samo korzysta z biblioteki, 7,1% uzyskuje
książki w inny sposób, a 1osoba nie chciała udzielić odpowiedzi.

Wyniki ankiety dla uczniów:
Na 338 uczniów dostaliśmy 74 odpowiedzi. Oznacza to, że na ankietę odpowiedziało 22% uczniów klas 4-8.
W 68% byli to uczniowie klas 7-8, pozostali to uczniowie klas 4-6. Z wyników dowiadujemy się, że 68,9% lubi
czytać. Jesteśmy pod wrażeniem, bo w szkole raczej nie słyszy się takich głosów. Poloniści zwykle
narzekają, iż ich uczniowie nie przyjaźnią się z książkami.
Jak często czytasz książki? Zdecydowana większość, bo 64,9 % czyta 1-5 razy w miesiącu. 25% czyta
między 6 – 10 razy w miesiącu, 13,5% raz na rok.
Jaki rodzaj książek lubisz? 55,4% lubi fantasy. Następnie są kryminały z wynikiem 50%, inne niż wymienione
w ankiecie to 45,9%, science fiction 40,5%, opowiadania lubi 37,8%, po książki historyczne sięga 23%,
romanse interesują 21,6% ankietowanych, horrory czyta 17,6% a pozycje naukowe 16,2%. Tu nasze gusta
rozchodzą się z upodobaniami nauczycieli, choć w przypadku kryminałów możemy znaleźć wspólny temat.
W jakiej formie czytasz książki? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi). Po tradycyjną książkę sięga aż 80%.
Na drugiej pozycji stoją audiobooki – 36,5%, 20% czyta e – booki, a 11% wybrało odpowiedź” inne”. Widać,
zarówno nauczyciele, jak i uczniowie preferują papier w ręce, jednak uczniowie mniej stronią od form
nowoczesnych.
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Kiedy czytasz książki? W tym pytaniu również można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. 67% wypełniających
ankietę czyta w wolnym czasie, przed snem po książkę sięga 51% ankietowanych, podczas podróży czyta
31%, a 27% wybrało odpowiedź „inne”.
W jakim celu sięgasz po książki? Znowu można było wybrać kilka odpowiedzi. Czytamy przede wszystkim
dla przyjemności – robi to 68,9% czytelników. Na drugim miejscu była odpowiedź „z obowiązku” – 54,1%,
41,9% czyta w celach edukacyjnych. Wynik ten cieszy, ponieważ pokazuje, że książka jest sposobem na
spędzanie czasu, ma też dla nas wymiar edukacyjny.
Czy lubisz polskie książki? Podobnie jak w przypadku nauczycieli, większość uczniów czyta zarówno polskie,
jak i zagraniczne książki. Taką odpowiedź zaznaczyło 62,2% ankietowanych. 20,3% osób wybiera tylko
polskie książki, 17,6% woli książki zagraniczne.
Na co najczęściej zwracamy uwagę przy wyborze książki? Okazuje się, że na opis książki – 79,7%,
następnie sprawdzamy recenzje – 48,6%, ilość stron – 33,8%, okładkę – 31,1%, najmniej istotne jest dla nas
imię i nazwisko autora. Zwraca na nie uwagę 13,5%.
Co uczniowie cenisz w książce? Przede wszystkim bohaterów – 66,2%. tajemnica i wartka akcja ma
znaczenie dla 60,8%, 28,4% ceni wątki historyczne/polityczne/fakty, najmniej istotne wydają się opisy –
25,7%.
Z jakich źródeł pozyskujesz książki do czytania? Tu wyniki były równe. Wśród uczniów królują biblioteki –
54,1%, zaraz za nimi są księgarnie 51,4. Korzystamy ze źródeł innych iż wskazane w ankiecie 51,4%, nie
lubimy natomiast pożyczać książek od znajomych. Robi to 14,9%.
Podsumowując. Ze względu na niewielką ilość odpowiedzi spośród wszystkich uprawnionych do wzięcia
udziału w badaniu, nasze wyniki nie będą miarodajne. Biorąc pod uwagę przesłane odpowiedzi, możemy
wysnuć kilka wniosków: wśród nas są osoby, które chętnie czytają i nie traktują tego wyłącznie jako
obowiązek. Oczywiście, zawsze znajdą się ludzie, którzy tego nie lubią, może jednak jeszcze nie znaleźli
gatunków bądź autorów, którzy ich zaintrygują. Zdecydowana większość preferuje wersje papierowe.
Wydawnictwa, biblioteki i księgarnie mają szanse przetrwać. I choć ciągle widać na korytarzach szkoły
osoby, które nie umieją się odczepić od smartfonów, spoglądając na wyniki ankiet, żywimy nadzieję, że
czytanie nie stanie się czynnością archaiczną.  Lubimy tajemnicę, wartką akcję i barwnych bohaterów, choć
młodsze pokolenie skłania się ku fantastyce. Może dlatego, że daje szerokie pole naszej wyobraźni.
Sięgając po książkę raczej kierujemy się recenzjami i opisem a nie przysłowiową okładką, co świadczy o tym,
że potrafimy krytycznie dokonywać wyborów. Nie ma dla nas znaczenia to, czy książka jest polska, czy
zagraniczna. Odpowiedzi ankietowanych wskazują, że czytanie jest sposobem na spędzanie wolnego czasu
i relaks przed snem, nie tylko obowiązkiem narzuconym przez system oświaty.
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Zimowy, wyłącznie czytelniczy numer "Naszego Orlątka" tworzyli:

gościnnie pani Nika Jaworowska - Duchlińska, 
red. Hanna Amarowicz,
red. Miłosz Srogi, 
red. ŚMX, 
red. Michał Pych, 
red. Zofia Cichy, 
red. Renia Zając

Nad pracami czuwała redaktor naczelna, Iwona Zając

Naszym Czytelnikom życzymy fantastycznej przerwy semestralnej! Ufamy, że z książką w ręce.
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