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Od ostatniego numeru minęło trochę czasu,
krążyły plotki o zamknięciu Redakcji. Na szczęście
dla nas wszystkich to nieprawda! Redakcja działa
pełną parą, aby kolejne numery były coraz ciekawsze i bardziej wpasowane w gusta czytelników.
Tym razem staramy się odpowiedzieć na
pytanie „kim jesteśmy?” - pokoleniem bezmyślnego buntu czy może jest w nas coś więcej? Co nas
nakręca, co nas interesuje, bawi?
Poruszamy tematy takie jak: hip-hop - „ludzie
przeciwko ludziom” - gdzie mowa o tej muzyce i
jej przesłaniu; żeglarstwo - gdzie mowa o tym, co
nas kręci; mówimy także o właściwym dla nas
(podobno) buncie - „Po głupiemu ale po swojemu
- mówimy więc o NASZYM POKOLENIU.
Jak zwykle nie mogło zabraknąć „Misji:
odchamianie”, recenzji filmowych i literackich.
Od tego numeru zaczynamy dwie serie: „Mój pamiętnik” - to historia młodej dziewczyny i jej niewłaściwych wyborów - i „Szachmaty”. Nie zawiedli nas i redaktorzy sportowi. Jak zwykle na koniec odrobina humoru.
W imieniu swoim i całej Redakcji
życzę przyjemnej lektury.
Redaktor naczelna
Magda Hołodok

STR.4—Ślubowanie klas pierwszych
STR.5—Pod żeglarską banderą
STR.7—Hip-hop
STR.9—Po głupiemu ale po swojemu
STR.10— Żądamy kocenia!:-)
STR.12—Kanałami po wolność
STR.13—Udana integracja

STR.14—Misja „odchamianie”
STR.16—Mój pamiętnik
STR.18—Szachmaty
STR.19—Nadzieja skoków narciarskich
STR.20—Teraz kino!
STR.23—Co warto czytać?
STR.24—Chwila relaksu

U W A GA !
Redakcja Was potrzebuje!
Potrzebujemy świeżej krwi, pomysłów.
Jeśli los Waszej gazety nie jest Wam obojętny, napiszcie na
adres redakcji (gazetka.szkolna@gmail.com), o czym chcielibyście czytać. Mile widziane gotowe artykuły.
Nie musisz być poetą, żeby u Nas zaistnieć - wystarczy zapał
i inwencja twórcza.
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Ślubowanie klas pierwszych połączone
ze świętem z okazji Dnia Nauczyciela w Żoliborskiej Jedynce odbyło się 12 października
2007 r. (piątek). O godzinie jedenastej wszyscy
uczniowie zebrali się wraz z kadrą pedagogiczną na sali gimnastycznej. Dla każdej z klas
pierwszych zostało przydzielone miejsce. Zapanował uroczysty nastrój, pierwszoklasiści ubrani byli na galowo.
Imprezę otwarły oficjalne przemówienia, najpierw zabrał głos profesor Piotr Kaczmarczyk, który przywitał zgromadzonych, potem na salę wszedł poczet sztandarowy, a następnie przemówił dyrektor Wiesław Kita później przewodnicząca Rady Rodziców. Po tej
części przedstawiciele klas pierwszych wystąpili na środek sali i zaczęło się ślubowanie.
Wszystko przebiegało sprawnie. Po ślubowaniu każda z klas miała za zadanie krótko się zaprezentować. Większość z nich wybrała swoich przedstawicieli, którzy opisywali swoje profile. Jedynie I a, I g i I f wyróżniły się. Klasa I g wspólnie wykonała ułożoną przez siebie piosenkę, a reprezentant 1f w oryginalny sposób zaprezentował swoją grupę.
Cała uroczystość trwała 45 minut. Na koniec pan dyrektor zrobił nam miłą niespodziankę - zwolnił wszystkich z lekcji. Z sali wydobył się okrzyk radości i po chwili szczęśliwi uczniowie udali się do domów. Poniżej radosna twórczość I g.
Na fizyce się nie znamy,
Również z matmą problem mamy,
Zaś z historii i polskiego
Nie ma dla nas nic trudnego.

Filozofów dobrze znamy,
Wiersze sami układamy.
Heksametry i zgłoskowce
Nas nie zwiodą na manowce.

Zgrany zespół – ważna sprawa,
Integracja to podstawa!
Więc się często spotykamy
i o naszą przyjaźń dbamy!

Mimo iż się krótko znamy,
To już wszyscy się kochamy!
Choć w Limanie ciężko bywa,
Jednak klasa jest szczęśliwa!

Pani Sławka fajna babka,
Jest nam prawie niczym matka!
A więc poznaj dobrze nas!
HUMANISTÓW nadszedł czas!

Adrianna Smoczyńska I g
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Szum fali, żagle łopoczące od powiewów wiatru i łódź
rytmicznie uderzająca o lustrzaną taflę wodną...
…te wspomnienia budzi we mnie słowo żeglarstwo. Chciałbym przybliżyć Wam tą wspaniałą i jakże rozległą w swoim znaczeniu formę sportu, rekreacji i szkolenia. Na początek wyjaśnijmy sobie
samo pojęcie. Żeglarstwo jest uprawiane na jednostkach pływających
napędzanych siłą wiatru za pośrednictwem żagli. W dawnych czasach
było głównie formą transportu oraz prowadzenia walk między fregatami.* Dziś pełni zupełnie inną funkcję. Jest przede wszystkim dyscypliną sportów wodnych (np. Regaty Pucharu Świata), również formą
wypoczynku i rekreacji. Odmiana żeglarstwa, które obejmuje pływanie rekreacyjne (turystyczne) oraz sportowe pływanie ale wyłącznie z
udziałem jachtów, określana jest terminem jachtingu. Istnieje także
specyficzna odmiana żeglarstwa wodnego na deskach z żaglem, jakim
jest windsurfing oraz skiteboarding czyli rodzaj deski przypiętej
do nóg z tą różnicą, że motorem napędowym jest nie żagiel a
latawiec. Żeglarstwo pełni jeszcze jedną ważną funkcję, kształtuje
charakteru oraz uczy dyscypliny.
Historia żeglarstwa sięga czasów starożytnych. Od wieków
bowiem człowiek poszukiwał nowych lądów i próbował poznać świat.
Budowano statki, aby umożliwić komunikację między narodami lub
nawiązać stosunki handlowe. Anachrasis, Scyta z Azji Mniejszej, filozof grecki z VI w. p.n.e. twierdził: „są trzy rodzaje ludzi: ci, którzy
żyją, ci którzy umarli i ci, którzy pływają po morzu”. To ci ostatni
poznawali nowe lądy, kultury, stawali się łącznikami różnych narodów i ras. To im zawdzięczamy odkrycie kompasu i mapy, dzięki czemu dziś wiemy, że Ziemia jest okrągła.
* Fregata historyczna klasa żaglowych okrętów wojennych, w XIX w.
także parowo-żaglowych (nie należy jej mylić z fregatą w znaczeniu
typu ożaglowania).
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są trzy rodzaje ludzi: ci, którzy żyją,
ci, którzy umarli i ci,
którzy pływają po morzu.

A jak to wygląda dziś? Żeglarstwo nie jest już tylko
sposobem na poznawanie świata. Jest sportem, rozrywką,
czasem źródłem zarobku, ale nadal skupia ludzi wyjątkowych, dla których pływanie jest pasją. Młodzi i starsi spotykają się na wodzie, a poza sezonem na żeglarskich imprezach, aby wymienić doświadczenia albo po prostu miło spędzić czas. Co roku setki ludzi przyciągają koncerty szantowe
czy regaty.
Przy Politechnice Warszawskiej od 35 lat działa
Studencki Klub Żeglarski, który promuje żeglarstwo wśród
studentów. Założony w 1969 r. po dziś dzień organizuje
obozy, szkolenia, rejsy morskie. Oprócz tego zrzesza
wszystkich, dla których żeglarstwo jest nie tylko rozrywką,
ale też sposobem na życie. Ma na swoim koncie również
kilka spektakularnych wypraw: np. na Grenlandię.
W Polsce również organizowane są regaty. Do najsłynniejszych z nich należą organizowane już od 4 lat regaty
Ratujmy Debety i należą do najtrudniejszych zawodów żeglarskich. Żeglarstwo, mimo niebezpieczeństw i zagrożeń,
jakie się z nim wiążą, przyciąga coraz więcej zwolenników,
bo to właśnie chęć przeżycia przygody i doznania ekstremalnych wrażeń jest narkotykiem, po który chcą sięgnąć
wszyscy, którzy się z nim zetknęli.
Ze swojego punktu widzenia, uczestnika obozu żeglarskiego, pragnę dodać, że pływanie jest niezapomnianą
przygodą, której nie da się opisać. Wrażenia bezcenne i namawiam każdego, kogo choć w małym stopniu zainteresowałem swoim krótkim artykułem, aby wybrał się na obóz
żeglarski lub po prostu do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich aby zobaczyć i przeżyć to na własnej skórze. A więc
żegnam się z Wami żeglarskim okrzykiem i mam nadzieję,
że się jeszcze zobaczymy pod żeglarską banderą.
Żeglarze!!! Ahoj!!!
Krystian Klucznik I G
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Ludzie przeciwko ludziom,
to wszystko działa jakby na złość.

Hip-hop - w Polsce powszechnie uważany za zły, demoralizujący oraz bezwartościowy.
Dlaczego starsi uważają go za muzykę, która namawia do złego, a młodzi w większości
oceniają go jako wartościowy? Czy to tylko kwestia wieku?
Jestem przekonany, że nie. Duża część młodzieży identyfikuje się z tą muzyką, rozumie ją,
często przez to, że widzi podobieństwo do swych przeżyć. Ludzie dorośli, szczególnie ludzie w wieku podeszłym, identyfikują hip-hop z chuligaństwem, wandalizmem i przekleństwami. Kiedy w filmie słyszymy wyraz powszechnie uważany za wulgarny, oglądamy go
dalej, a gdy słyszymy to samo słowo w piosence, pojawia się problem. Oczywiście wulgaryzm w muzyce nie jest dobry (zwłaszcza wtedy, gdy jest często powtarzany), ale hip-hop to
nie tylko używanie przekleństw.
Utwory hip-hopowe często są mało ambitne, układane są pod dobrą melodię i mają niewyszukany rym. Ale nie można przecież na tej podstawie uogólniać i twierdzić, że hip-hop
jest bezwartościowy. Jest bardzo wiele ambitnych tekstów, które podnoszą na duchu, stawiają na nogi i trafiają prosto do serca. Myślę, że po prostu utrwalił się stereotyp, że polski
hip-hop jest zły. Stereotypy to czysta głupota, bo dlaczego mamy kogoś lub coś zepchnąć na
dno, nie dając szansy tylko z powodu uprzedzenia? Tylu młodych ludzi mówi, że hip-hop
ma przekaz, że trafia do nich, wiele osób natomiast zastanawia się, co oni w tym widzą.
Wystarczy dać szansę i spróbować poczuć tę muzykę.
Przekaz hip-hopu?
Proszę bardzo, piosenka WWO i Soundkail - "Nie bój się zmiany na lepsze". Fragment tej piosenki, "raz, dwa, trzy, czy to świat jest zły, czy Ty?! Rozejrzyj się, co człowiek
robi, a teraz spójrz w lustro i to powiedz człowiekowi". Już sam tytuł daje do myślenia, natomiast tekst, który zacytowałem, pokazuje samą prawdę. Każdy mówi, że jest źle, ale czy
sam robi coś w kierunku polepszenia stanu rzeczy? Jeśli tak, to takich jednostek jest niewiele, a większość krytykuje, narzeka, choć przecież to nic nie zmieni. Ta piosenka naprawdę
wiele uświadamia, podpowiada, sugeruje, by każdy z osobna przestał się oglądać na innych
i wziął się za siebie, aby sam czynił kroki ku lepszemu.
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Malutki Karol Wojtyła

„Iść swoją drogą, nie dać satysfakcji wrogom,
nowy dzień na wygraną szansę wciąż powiększa.”

Inny przykład? Trzeci wymiar "Zapomnij". Utwór opowiadający o dziecku, które żyje w rodzinie patologicznej. Jest mu źle, dręczą je wątpliwości. Nie wie, czy chce
żyć w takim domu, musi się jednak poddać temu, co jest
obecnie. Przyjdzie czas, aby podjąć decyzję. „Brak pieniędzy i alkohol niszczy wszystko”. Tak właśnie wygląda jego życie, pieniędzy nie ma, rodzinę rozbija alkoholizm. Piosenka jest naprawdę poruszająca.
„A teraz śpij i zapomnij o tym, co słyszałeś..., pomyśl,
że to sen, że to wcale nie działo się... śpij.” Utwór ma uświadomić, jak wiele w Polsce jest
takich pokrzywdzonych dzieci. Nie mam wątpliwości, że ma w sobie zakodowany ważny
przekaz. I jak można mówić, że hip-hop nie ma w swym repertuarze ambitnych kawałków?
Nie rozumiem ludzi, którzy tak twierdzą. Jak można oceniać coś, o czym praktycznie nic się
nie wie i czego się nie rozumie? Jest to bardzo bezmyślne i - ośmielę się powiedzieć - głupie.
Molesta Ewenement „Iść swoją drogą, nie dać satysfakcji wrogom, nowy dzień na wygraną szansę
wciąż powiększa.” Ten urywek fenomenalnego tekstu
pokazuje, że hip-hop potrafi pobudzić do walki, podnieść na duchu. Wiele osób wciąż powtarza, że polski
hip-hop demoralizuje młodzież, sprowadza na złą drogę. Kuba Wojewódzki, zapraszając Peję (znany polski
raper), zapytał, czy nie martwi go, że dzieci postępują
W dniu wyboru
tak, jak mówią jego teksty. Peja odpowiedział wprost,
że nie nagrywa swych kawałków dla dzieci, ale dla
ludzi dojrzałych, umiejących podejmować samodzielne decyzje. Udowodnił tym, że hip-hop nie jest odpowiedni dla każdego, ale dla tych, którzy potrafią zrozumieć jego esencję. Niniejszy artykuł zakończę słowami Fenomenu: „Ludzie przeciwko
ludziom, to wszystko działa jakby na złość, sami sobie życie burzą przez głupotę i zazdrość,
ktoś już mówił o tym dawno, jakby sumienia głos... Wiesz co? To ludzie ludziom zgotowali
ten los!” I właśnie dlatego kieruję do wszystkich słowa, aby dać polskiemu hip-hopowi
szansę, nie oceniać go wg stereotypów, bo jest to niesprawiedliwe. Jeśli zrozumie się tę muzykę, trafia ona prosto do serca i naprawdę daje do myślenia, dlatego nie można jej pochopnie oceniać.
Bartek Jaroszewski II C
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„Każde pokolenie ma WŁASNY czas”
Coraz częściej można zaobserwować wśród młodzieży próby dążenia do wolności i samodzielności. Poszerzamy granice tego, co nam wolno, co jest dozwolone. Wyraźnie manifestujemy przeciwko zasadom
narzuconym odgórnie. Czy dzieje się tak tylko dlatego, że chcemy zaznaczyć nasze własne zdanie, robiąc
wszystko na przekór?
Większość młodych osób zapytana o swój autorytet bez problemu o nim
opowiada. Nieliczni z tej grupy wskazują Jana Pawła II, inni swoich rodziców.
Zapytani o powód, dlaczego właśnie te osoby, mówią - nie zastanawiając się
zbyt długo - że rodzice „bo mnie urodzili” albo JP II, gdyż nie był przeciwny
młodzieży. W tym momencie nasuwa się myśl, że musimy być w siebie zapatrzeni i samolubni. Ceniąc rodziców tylko za to, że „mnie” urodzili nawet w
setnej części nie oceniamy ich należycie. Zasługi są o stokroć większe, więc
czemu tego nie zauważamy?
Charakterystyczną cechą naszego pokolenia jest stawanie w opozycji do
wszystkich możliwych zasad. Jeśli nie wolno pić alkoholu, to się napiję, jeśli
nie wolno uprawiać seksu przed ślubem, to ja to zrobię. Robimy, będąc niepełnoletnimi, wszystko to, co dozwolone jest od lat osiemnastu! Nawet się z tym
nie kryjemy! Jesteśmy wręcz dumni, bo wydaje nam się, że twardo zaznaczamy
obecność naszego „ja” na świecie.
Poza tym coraz mniej z nas potrafi śmiać się z samych siebie. Drażniące są komentarze na nasz temat. Najmniejszy żart odbierany jest jako aluzja do
jednej z naszych słabych stron, a „ego” zostaje urażone. Sami
chcemy decydować o tym, co nam wolno, o której mamy wrócić
do domu, kiedy iść do szkoły. „Fajna bibka była w weekend,
to w poniedziałek do szkoły nie bardzo…” Budzi to wiele
kontrowersji, na ten temat prowadzona jest nie jedna
dyskusja. Gdzieś w głębi czujemy, że każdy z nas ma
choć jedną z tych „cech pokolenia wolności”... Nie? No
właśnie... Jak można przyznać rację?! Nawet gdyby
była to szczera prawda, nikt się nie przyzna, tak
dla zasady... Bo zawsze trzeba po swojemu...
„Po głupiemu, ale po swojemu”.
Agata Szmeja II C
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Minęło już trochę czasu od trzeciego września, czas więc by poznać zdanie pierwszoklasistów na temat szkoły. W tym celu przeprowadziliśmy wywiad z dwiema uczennicami
klasy Ig o profilu humanistyczno-społecznym – Aleksandrą Święcicką i Kingą Wiatr.
Ola jest bardzo żywiołową dziewczyną, ma dużo do
powiedzenia na każdy temat. Cechuje ją niezmierny entuzjazm, optymizm i asertywność. Uwielbia rozweselać całą klasę, zawsze wnosi mnóstwo pozytywnych emocji. Kinga natomiast jest bardzo inteligentną i pogodną osobą, wzbudzającą
zaufanie. Znając ją Znam ją bardzo krótko, ale odnoszę wrażenie, że jest bardzo pomocna i zawsze można na niej polegać.
Ma wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia na różne tematy.
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GAZETA: Dlaczego wybrałyście właśnie
tę szkołę? Czego spodziewałyście się idąc
do niej? Czy wasze obawy, oczekiwania
spełniły się?
Ola: Tak, moje oczekiwania spełniły się.
Kinga: Ja wybrałam tą szkołę, ponieważ
bardzo odpowiadał mi profil humanistyczno-społeczny. Moje oczekiwanie w stosunku do szkoły – dobre przygotowanie do
matury.
Ola: Z tym nie mamy wątpliwości…
GAZETA: Co sądzicie o swojej nowej
klasie? Jak widzicie przyszłe lata z nią spędzone? Poznałyście już kogoś z nowych
klas?
Kinga: Nie poznałam jeszcze nikogo z
innej klasy, ale moja jest super, na początku czułam się bardzo zagubiona, ale z biegiem czasu wszystko się ustabilizowało
i myślę, że przyszłe trzy lata będą naprawdę udane.
Ola: Ja myślę, że nie wytrzymam z moją
klasą tych trzech lat:-)
GAZETA: Albo odwrotnie?
Ola: Żartuję, bardzo lubię moja klasę.

Poznałam kilka bardzo miłych koleżanek z
klas starszych, bądź też równoległych. Koniec wypowiedzi.
GAZETA: Jakie macie zdanie na temat
nauczycieli? Macie już jakiegoś/ąś ulubionego/ną profesora/rkę?
Kinga: Moim ulubionym nauczycielem jest
pan od informatyki…
Ola: Moim też!
Kinga: I myślę, że nauczyciele ogólnie są
fajni.
GAZETA: A teraz coś o budynku szkoły,
jak wam się on podoba, jak się w nim czujecie?
Ola: Jest ok.
Kinga: Mi się bardzo podoba budynek
szkolny, ale na początku w ogóle nie mogłam się tu odnaleźć, bo szkoła jest ogromna, ale drugiego dnia już sobie poradziłam:)
GAZETA: Spotkałyście się kiedykolwiek
od początku września z popularną „falą”,
„koceniem”?
Miałyście jakieś nieprzyjemności związane
z tymi zjawiskami?

Kinga: Nie spotkałam się.
Ola: Nie, niestety nie, powinno być inaczej żądam kocenia:-)
GAZETA: To znaczy, że czujecie się tu bezpieczne?
Kinga: Tak, czuję się tu bezpiecznie.
Ola: Oczywiście.
GAZETA: Co sądzicie o organizacji szkoły?
(Chodzi tu o ślubowanie, plan lekcji, itp.)?
Kinga: Średnio mi się podoba, nie mogę często znaleźć danej klasy, w której mam lekcje,
ale plan lekcji mi odpowiada. Mam tak rozłożone przedmioty, że często wracam wcześnie
do domu, nigdy nie mam zapełnionego dnia
lekcjami o dużej trudności. Ślubowanie to
dobry pomysł na poznanie innych klas.
GAZETA: Czy chodzicie na jakieś zajęcia
pozalekcyjne?
Ola: Ja chodzę na koło teatralne.
Kinga: Ja uczęszczam na kółko dziennikarskie, chciałabym jeszcze chodzić na koło
teatralne, ale nie mam niestety czasu. Oczekuję od zajęć dziennikarskich, że nauczę się poprawnie pisać, bo może w przyszłości będę dziennikarką..
GAZETA: Jakie macie zdanie na temat testów diagnostycznych?
Kinga: Są bardzo trudne i
nie powinny być na ocenę,
bo każdy uczeń przychodzi z
nieco inną wiedzą, a nauczyciele myślą, że my wszyscy
jesteśmy z świetnymi wiadomościami…
Ola: Nie powinno być ich w
ogóle, bo należy sprawdzać
wiedzę, która nam przybyła.
GAZETA: Co sądzicie o
dzienniku elektronicznym?
Ola: Jest beznadziejny.
Kinga: A mi się podoba,
nauczyciele poświęcają na te
sprawy więcej lekcji…

GAZETA: Podsumowując, jakie są wasze
ogólne wrażenia po kilkumiesięcznym chodzeniu do Żoliborskiej Jedynki?
Kinga: Szkoła ogólnie bardzo mi się podoba.
Czuję się tu bardzo bezpiecznie, wiem, że
mogę zwrócić się o pomoc do każdego nauczyciela. Sądzę, iż będę mogła tutaj rozwijać
swoje zainteresowania, a także pogłębiać własną wiedzę. Myślę, że dokonałam trafnego
wyboru, związanego z wybraniem szkoły.
Ola: Jest świetnie, wrażenia super, dobrze się
tu czuję.
GAZETA: Dzięki za wywiad dziewczyny!
Mam nadzieję, że rozmowa przybliżyła Wam
opinię pierwszoklasistów na temat szkoły.
Dziewczyny są bardzo zadowolone ze swojego wyboru, zdążyły polubić nauczycieli i nową klasę. Jedynie rzeczy, które im nie odpowiadają - to dziennik elektroniczny i testy
diagnostyczne.
Adrianna Smoczyńska IG
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2 października miały miejsce obchody
63 rocznicy upadku Powstania Warszawskiego. Harcerze
ze Stowarzyszenia Harcerskiego działającego w Warszawie,
do którego i ja należę, oznaczali trasy kanałów, którymi poruszali się powstańcy i ludność cywilna. Zapalali wzdłuż ulic
znicze, aby każdy pamiętał o tragedii.
Antoni Chruściel
pseudonim Monter

Sceny z Powstania
Warszawskiego
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Poniżej przedstawię Wam krótko najważniejsze informacje na
temat powstania. Uważne czytanie artykułu umożliwi Wam rozwiązanie krzyżówki, którą znajdziecie w niniejszym numerze
(str. 15).
Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r.
Dowództwo nad oddziałami Okręgu Warszawskiego AK sprawował Antoni Chruściel pseudonim Monter. Powstanie miało trwać
kilka dni, w rzeczywistości walki trwały 63 dni. Na Starym Mieście dochodziło do niezwykle zaciętych walk. Niemcy używali
ciężkiej artylerii i pocisków rakietowych nazywanych przez powstańców „krowami”. Pomimo starań walki kończyły się niepowodzeniem. 1-2 września żołnierze Starówki przeszli kanałami
do Śródmieścia i na Żoliborz. 2 października w Ożarowie został
podpisany układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.
Ludność cywilna i żołnierze muszą opuścić ukochaną stolicę. W
walce o wolność i niepodległość po stronie polskiej zginęło bardzo wiele osób. Ci, którzy przeżyli, opowiadali, że w kanale gdy ktoś się zbliżał - nadawało się sygnał latarką. Taka sygnalizacja ostrzegała powstańców przed Niemcami. Gdy ktoś nie nadał sygnału, zostawał rozstrzeliwany w obawie, że to nieprzyjaciel. Świadek wydarzeń zmierzał kanałem, ktoś z naprzeciwka
nadał mu sygnał świetlny. Wiedział, że musi odpowiedzieć, lecz
jego latarka nie działała. Szedł coraz szybciej, aby dojść do
nadawcy sygnału. Zaczął biec, bojąc się, by go nie rozstrzelali…
w ostatniej chwili krzyknął: „Stój! Nie strzelaj!” i tak uniknął
śmierci. O tej i innych historiach mogliśmy się dowiedzieć w
trakcie spotkania w Muzeum Powstania Warszawskiego, do którego wybraliśmy się wraz z drużyną harcerską. Wszystkich, którzy jeszcze nie dotarli do tego muzeum, zachęcam, by je koniecznie odwiedzili. Naprawdę warto.
Elfik

W I LO istnieje zwyczaj organizowania pierwszym klasom wyjazdów integracyjnych. I w tym roku wszystkie klasy
miały okazję odbyć ciekawą jednodniową
wycieczkę integracyjną. Poniżej relacja z
warsztatów, na które pojechała IG.

Dnia 20 września 2007 r. klasa I g wraz ze swoja wychowawczynią p. Sławką
Sudnicką wybrała się na wycieczkę integracyjną do Grójca. W programie zaplanowane
było: lepienie garnków, misek, kubków i rzeczy, jakie tylko wyobraźnia podsunęła do głowy...J, koło garncarskie oraz ognisko. Mieliśmy również do dyspozycji sad i podwórko.
Urokliwe, spokojne miejsce - pełne zieleni - stwarzało możliwość kontaktu z naturą i sztuką :-P
Lepienie „garnków” z gliny było bardzo zajmujące. W pierwszej kolejności wyjaśniono nam, jak w poprawny sposób lepić, a następnie wszyscy zabrali się do roboty. W
naszej klasie ulepiono: miski z różnego rodzaju fakturami, płaskorzeźby, maski oraz kubki.
A teraz trochę o sposobach lepienia z gliny:
I SPOSÓB: należy glinę zagnieść tak, aby z niej powstała kulka. Włożyć dwa kciuki do
gliny obok siebie i rozpychać ją tak, aby powstało naczynie z dnem. Do tego można dorobić ucho z gliny poprzez uformowanie cieniutkiego wałeczka w rękach. Połączyć to należy
specjalnym klejem, aby w czasie wypalania się nie rozlepiło.
II SPOSÓB: uformować dno kubka poprzez rozwałkowanie gliny. Wyciąć koło wielkości
szklanki. Zrobić wałeczki z gliny i połączyć je za pomocą kleju wokoło rozwałkowanego
dna.
III SPOSÓB: miska. Rozwałkować dużą ilość gliny na grubość małego palca. Wyciąć
kwadrat lub koło z niego. Następnie placek ozdabiamy fakturą - np. kawałkiem firanki
poprzez położenie jej na rozwałkowaną glinę i przejechanie wałkiem. W ostatnim etapie
włożyć placek na ścierce do miski i
uformować kształt miski.
Sposobów lepienia z gliny jest bardzo
dużo, ja wybrałam te, które mi się
najbardziej podobały.
Ognisko również nam się udało m.in. śpiewaliśmy piosenki o miłości,
uzdolnieni koledzy z klasy akompaniowali na gitarze. Mieliśmy też kalambury. Do zabaw dołączyli się również organizatorzy wycieczki. Integracja się udała, niestety musieliśmy
wrócić tego samego dnia.
Angelika IG 13

Witajcie w nowym roku szkolnym moi mili Wierszokleci… Wakacje już dawno skończone, do szkoły wracać czas,
jednak mam nadzieję, że okres wypoczynku nie osłabił Waszych twórczych umiejętności, a wręcz pozwolił im zregenerować się :) Z niecierpliwością czekam więc na kontynuację naszej współpracy na łamach „Nowej Jedynki”.
Paulina Neska

Małgorzata Olszewska
Wspomnienia
Patrząc w szare niebo jesienne,
Wspominam z Tobą chwile spędzone pięknie,
Gdy spojrzenie naszych oczu się spotkało,
Gdy każde z nas drugiego duszę znało,
Kiedy nie liczyliśmy czasu w ogóle,
Wciąż te czasy wspominam czule
I wiem, że te wspomnienia będą we mnie wieczne,
Zachowane w pamięci głęboko, bezpiecznie,
By, gdy zostaną mi lata starości,
Wspomnieć chwile wspólnej miłości.
I na dnie serca poczuję to uczucie wspaniałe,

Refleksja Motyla
Staram się być optymistą
I różowo widzieć wszystko
Ale zło realnego świata
Niszczy i nie daje latać
Lecz ja łzami już nie płaczę
Ja dam ludziom piękno
Wszystko im wybaczę
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Urszula Tchórzewska
Mowa miłości
W różnych językach można miłość wyznawać,
Do rożnych ludzi sercem przemawiać.
Lecz co robić, gdy serce chce ciszy,
Pragnie kochać, lecz głosu nie słyszy.
Jaki dźwięk z siebie wydać, by nie ulec złości?
Jak głośno zapukać do takiej miłości ?
I gdzie Cię spotkać? Gdzie szczęścia szukać?
Los tyle razy chciał mnie oszukać.
Gdzie być? W której godzinie ?
Co mówić? Co zrobić, jeśli mnie miniesz...

1
2

1.Jak nazywał się jeden z
harcerskich batalionów
biorących udział w Powstaniu Warszawskim?
2.Jak powstańcy nazywali
pociski rakietowe używane
przez Niemców w Powstaniu?
3.Co oznacza skrót AK?
4.O której godzinie rozpoczęły się walki (Godzina
„W”)?
5.Podaj pseudonim dowódcy sił powstańczych Antoniego Chruściela.

3
4
5
6
7
8
9

6. ........ była budowana w poprzek ulicy,
uniemożliwiała przejście (składała się z
wyposażenia i rozbitych cegieł budynków).
7.Jak nazywało się przejście podziemne,
którym poruszali się powstańcy?
8.Jak nazywa się plac w Warszawie, na
którym co roku odbywa się Apel Poległych?
9.Kto był okupantem, przed którym bronili się Warszawiacy w trakcie Powstania
Warszawskiego?

Walki w Powstaniu
Warszawskim
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Mój pamiętnik
część 1

Historia? Tak,, to chyba można nazwać historią. Wielu zapyta się: o czym ona będzie? A ja
nie będę potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. Bo cóż odpowiem? Nieszczęśliwa opowieść o pięknej miłości? Absolutnie!
Nie, nie powiem nic... po prostu zacznę od samego początku ich znajomości, a nawet dużo, dużo
wcześniej.
Krysia miała 12 lat, kiedy zorientowała się, że nie pasuje do swoich rówieśników. Nie interesowały ją rzeczy, które powinny ciekawić osóbki w tym wieku i nie miała ochoty przebywać w
towarzystwie swojej klasy. Wcześnie dojrzała... ale stała się bardzo samotna. Całymi dniami siedziała w swoim pokoju, rozmyślając o życiu, ludziach i często o sobie. Dziwiła się, że nie potrafi
być taka jak inni. Pisała pamiętnik i myślała o rzeczach niezwykle poważnych... a tak naprawdę
dojrzałych. Lubiła rozmawiać ze starszymi osobami. Często wymieniała się z nimi swoimi poglądami, a oni byli zdziwieni jej bystrością i sposobem mówienia. Ona traktowała to jak naukę, uczyła się mówić tak jak dorośli. Krysia nigdy nie zwierzała się rodzicom, ani tym bardziej swoim siostrom. Jej serce było wypełnione ogromnym żalem do świata, że nikt nie potrafi jej zrozumieć.
Minęły trzy lata, a Krysia stała się dorosłą kobietą w ciele dziecka.
Marek miał 14 lat kiedy zatopił się w swoim świecie. Dużo czytał i wcześnie zaczął pracować. Był bardzo ciekawy świata, choć życie obdarzyło go wieloma przykrościami i niepowodzeniami. Popełniał wiele błędów, ale zawsze potrafił jakoś sobie ze wszystkim poradzić. Za to był podziwiany. Jako 18-latek stał się bardzo samodzielny. Był wrażliwy... choć nie przyznawał się do
tego. W swojej przestrzeni nagle stracił sens. Zagubił się tak mocno, że robił rzeczy, których później żałował. Co to mogło być? On chyba nie chciał, by ktokolwiek o tym wiedział... Minęło dużo
czasu i Marek w wieku 27 lat podporządkował się innym. Żył jak każdy, zwykły, szary, pozbawiony marzeń człowiek. Zdawał sobie z tego sprawę, ale nie robił nic, by to zmienić. Smutne, ale
nikomu nigdy nie mówił o swoich pragnieniach, marzeniach, myślach. Trzymał to w sobie. Dlaczego? Bał się odrzucenia społeczeństwa, z biegiem czasu stracił wiarę, a z nią własne odbicie.
Czy po tym krótkim opisie ich osobowości myślicie , że wiecie wszystko? Nie! Nie wolno Wam tak
myśleć. Nikt nigdy nie poznał ich tak dokładnie jak oni sami siebie nawzajem.
Chodziła do trzeciej klasy gimnazjum. Miała swój świat, do którego nikt nie miał wstępu
oprócz jej samej. Nie wpuszczała nikogo, nikomu nie ufała. Pytacie, jak żyła? Udawała, że się
śmieje, udawała, że płacze i się cieszy… udawała kogoś innego. Dlaczego płakała, dlaczego pisała
listy do nieznajomych i nigdy ich nie wysyłała? Dlaczego muzyka stała się jej przyjacielem? Najdziwniejsze było to, że nikt o tym nie wiedział, bo tak doskonale kryła się ze swoją „inną” osobowością.
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Wrześniowego, jesiennego popołudnia, jak zwykle była na samotnym spacerze. Chodziła
bezmyślnie po zakamarkach lasu, udając mieszkankę drzew, liści, trawy…
To nie było romantyczne spotkanie. Marek wyszedł do lasu z konieczności. Jego pies zasłużył
sobie na odrobinę wolności – tak Marek to nazywał. W czasie marszu rozmyślał o swoich problemach, pracy, niepowodzeniach. Chciał jak najszybciej wrócić do domu, poczekać, aż skończy się
niedziela i żyć ponurym poniedziałkiem. Nagle, ku jego zdziwieniu, pojawiła się młoda istotka,
bawiąca się z jego psem. Uśmiechnął się i pognał w stronę dziewczyny.
- Podoba Ci się?
- Jest bardzo zabawny, kundel - prawda?- powiedziała lekko przestraszona jego widokiem.
Nie widziała go na początku, wydawało jej się, że pies jest bezpański, teraz zaczęła żałować, że
podeszła do kundla. Uniknęłaby zbędnej rozmowy.
Wpatrywał się w nią i nie potrafił wydobyć z siebie słowa. Widząc jednak, że dziewczyna zbiera się do odejścia, zaproponował:
- Przejdziesz się ze mną?
- Jasne, czemu nie? W końcu ja też przyszłam na spacer - odpowiedziała lekko zdziwiona.
Ten dzień nie okazał się dla nich zwykłą, normalną niedzielą. Ich znajomość rozkwitała z każdym słowem.
- Lubisz ten las? Bo mnie wydaję się on bardzo ponury i cichy. Jednak często tu przychodzę.
- Ja odwiedzam te drzewa z konieczności. Czasem wydają mi się takie samotne, że nie mam serca
zostawiać ich samych - odpowiedziała i nagle zdziwiła się, że wyjawiła mu skrawek swojego
osobistego życia.
Zrozumiał to doskonale… ale milczał i to jej odpowiadało. Nie tylko to zdradziła mu tego dnia.
Zaczęła o sobie opowiadać, a przecież nikomu się nie zwierzała. Nie rozumiała sama siebie. Po
pierwszym spotkaniu byli oczarowani sobą, ale Krysia wmawiała sobie, że to tylko luźna pogawędka z nieznajomym. Dlaczego więc wymienili się telefonami? Jak to się stało, że tak szybko
się zaprzyjaźnili?
Do dziś nikt tego nie wie. To nie była ich ostatnia rozmowa…
Kiedy tylko Krysia wróciła do domu, zaczęła się nad tym wszystkim zastanawiać. Nie mogła
uwierzyć, że dorosły mężczyzna potrafił się tak świetnie z nią dogadać. Jakby znali się od lat…
Marek nie mógł zasnąć. Gryzł się z myślami… napisać jej sms-a? A może nie wypada, w
końcu to młoda dziewczyna? Jednak nic go nie powstrzymało, ani rozum, ani myśli, ani rozsądek…
„Cześć KingaJ Wspaniale dziś spędziłem z Tobą czas. Jeśli miałabyś ochotę, możemy jutro także
wybrać się na spacer. Byłoby mi bardzo miło…”
Krysia nie wierzyła własnym oczom, właśnie napisał do niej 27-letni facet, który chce się z nią
spotkać. W sumie może być moim przyjacielem - pomyślała, ale coś w głębi serca podpowiadało
jej, że to coś innego…
„Marku, oczywiście, że wybiorę się z Tobą na ten spacerJ Myślę, że jutrzejszy dzień będzie jeszcze zabawniejszy od tego. Do zobaczenia”
Długo nie mogła zasnąć, rozmyślając o człowieku, który po prostu spadł jej z nieba. Jak
anioł.
Nazajutrz…
c.d.n.
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Na inaugurację kącika szachowego pragnę wszystkim czytelnikom przedstawić historię i zalety tej wspaniałej
gry, jaką są szachy.
Początków „królewskiej gry” można dopatrywać się
w starożytnych Chinach na cesarskim dworze. Gra ewoluowała i dotarła do Europy około 1000 lat temu. Rozkwit
szachów można przypisać na koniec XIX w. W 1866 r. zorganizowano pierwsze oficjalne Mistrzostwa Świata, których
triumfatorem był Wilhelm Steinitz. Szachy były i są bardzo
popularną grą na królewskich dworach, wśród inteligencji i
ludzi ceniących dobrą rozrywkę. Jednak szachy nie są grą
wyłącznie dla elity - dostępne są dla wszystkich, którzy wykażą chęć gry.
Osobiście polecam ją każdemu, gdyż dzięki systematycznej grze:
- poprawiamy koncentrację
- uczymy się logicznego myślenia
- zdobywamy umiejętności organizacyjne, zdolność planowania
- łatwo opanowujemy stres
Dodatkową i niewątpliwą zaletą jest możliwość poznawania ciekawych osób, gdyż szachiści to bardzo otwarci
ludzie o barwnych osobowościach. Mam nadzieję, że w
naszej szkole znajdą się chętni do rozegrania towarzyskiej
partii. Zainteresowanych zapraszam do sali 310 G bądź do
redakcji gazetki.
Na zakończenie namawiam do zapoznania się z szachami, do regularnych treningów, bo rezultaty będą widoczne już po kilku tygodniach. Wszystkich gorąco pozdrawiam.
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W dwóch ostatnich konkursach w Niemczech w Oberhofie i
Klingenthal świetnie skakał nasz młody 20 letni reprezentant Polski z
Zębu Kamil Stoch. Niestety Adam Małysz nie mógł wystąpić w tych
zawodach z powodu problemów zdrowotnych teścia. Kibice z Polski
jak zawsze nie zawiedli i dopingowali pozostałych skoczków. W zawodach letniego Pucharu Świata w Oberhofie Kamil Stoch zajął po
raz pierwszy w karierze pierwsze miejsce! Już w kwalifikacjach
utalentowany skoczek oddał najdłuższy skok na odległość 133,5 m, a w
serii próbnej poprawił swój rezultat uzyskując 139,5 m. Po pierwszej
serii zajmował 2 miejsce. Skoczył na odległość 135 m zaś na pierwszym miejscu uplasował się Jernej Damjan, który oddał dłuższy skok na odległość 138 m. Z
zaciekawieniem Polacy czekali na rozstrzygnięcie do samego końca. Kamil Stoch nie zawiódł kibiców.
W drugiej serii odleciał przeciwnikom lądując na 140 m. Drugie miejsce zajął Jernej
Damjan, a trzecie Thomas Morgenstern. To największy sukces Kamila Stocha w karierze. W
ostatnim konkursie Letniego Pucharu Świata w Klingenthal Kamil w pierwszej serii skoczył
na odległość 132 m i zajmował 14 pozycję, ponieważ popełnił błąd na progu. Nie był zadowolony i ze skupieniem przygotowywał się do następnego skoku. Pierwszą serię wygrał Rosjanin Paweł Karelin (140 m). W drugiej serii Kamil naprawił swój błąd i z obniżonego rozbiegu skoczył bezbłędnie na odległość 139 m. Ten wspaniały wynik pozwolił mu bardzo
długo utrzymać się na prowadzeniu. Ostatecznie zajął świetne 5 miejsce. Zawody wygrał
Gregor Schlierenzauer, drugą pozycję zajął Paweł Karelin, a trzecią Anders Jacobsen.
W klasyfikacji indywidualnej
Pierwsze ważne podium Kamila Stocha
Letnich Mistrzostw Świata wygrał
Letnie Thomas Morgenstern, kolejne miejMistrzostwa sce zajęli Adam Małysz i Gregor
Świata Schlierenzauer. Nasz młody i utalentowany skoczek Kamil Stoch zajął
dwunaste miejsce. Pod nieobecności
Adama Małysza wreszcie doczekaliśmy się następcy, który godnie zastąpił mistrza. Z niecierpliwością
czekamy na dalsze sukcesy w zimowym Pucharze Świata. (Źródło inf.Internet)
Elfik
19

Tytuł: Grindhouse: Death Proof
(Grindhouse vol. 1)
Gatunek: Thriller
Produkcja: USA 2007
Reżyser: Quentin Tarantino
Scenariusz: Quentin Tarantino

…aby otwierać nowe drzwi, które inni boją się nawet uchylić.
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W Europie termin grindhouse, czyli podrzędne kina, w których
wyświetlano filmy typu exploitation, nie jest znany, a ich tradycja
tak zakorzeniona w historii Ameryki, dla nas jest zupełnie obca. Z
tego właśnie powodu projekt Tarantino oraz Rodrigueza, polegający
na wyświetlaniu swoich filmów na jednym seansie, podzielonych
zapowiedziami nieistniejących filmów, w Europie został podzielony
na dwa osobne obrazy, ale z kolei są to wersje reżyserskie. Pierwszy
do kin wszedł Death Proof Tarantino.
Głównym bohaterem obrazu jest Kaskader Mike (Kurt Russell),
a raczej jego śmiercioodporny samochód, który służy mu do zabijania młodych dziewczyn, które napotyka po drodze. Auto jest skonstruowane w ten sposób, aby kierowca wychodził z wypadków bez
szwanku, co prezentuje nam Tarantino już w pierwszych chwilach.
Film podzielony jest na dwie części, opowiadające jakby dwie odrębne historie, połączone jedynie postacią Kaskadera Mike’a. Pierwsza z nich przedstawia nam trzy przyjaciółki wybierające się w podróż: Jungle Julii (Sydney Tamiia Poitier), Shanne (Jordan Ladd) i
Arlene (Vanessa Ferlito), które spotykają na swojej drodze Kaskadera Mike’a. Podróż nie kończy się dla nich szczęśliwie, a pokazanie
kulminacyjnej sceny w czterech osobnych ujęciach, jest zabiegiem
naprawdę przyprawiającym o dreszcze. Z kolei bohaterkami drugiej
części są Zoe (Zoe Bell), Kim (Tracie Thomas) oraz Lee (Mary Elizabeth Winstead), które w przeciwieństwie do jego poprzednich ofiar
są silnymi kobietami, w czym dwie zawodowymi kaskaderkami.
Zabawa zaczyna się, kiedy role się odwracają. Tarantino swoim nowym filmem oddaje hołd klasycznym obrazom z lat 80. Sceny pościgów nakręcone mistrzowsko i bez efektów specjalnych są w stanie
konkurować z takimi obrazami jak Bullitt, Znikający punkt, bądź z
Pojedynkiem na szosie.

Siłą tego filmy są także postaci kobiet, których role się odwróciły, a zarzuty o przedmiotowe ich traktowanie zabija końcówka, która może stanowić hymn feministek. Z początku będące ofiarami stają się oprawcami i to one pokazane są jako te silniejsze, co jest wbrew pozorom bardzo częste w filmach Tarantino (Jackie Brown, Black Mamba). Uświadczyć można także - tak
charakterystycznych dla reżysera - przegadanych dialogów, długich ujęć, czarnego humoru, a także legendarnych już scen bagażnika, filmowanych zawsze w
ten sam sposób. Stylizowanie obrazu na stary (urywanie ujęć, miejscami zmiana na czarnobiały), wulgarne dialogi pomiędzy atrakcyjnymi kobietami oraz epatowanie ich seksualnością
(taniec Arlene przed Kaskaderem Mike’iem), pokazuje inspirację Tarantino kinem lat 70- i 80tych i jego fascynacje przede wszystkim horrorami klasy B, a nawet C, gdzie fabuła była tylko
pretekstem do pokazania jak najwięcej krwi – najlepiej – urodziwych dziewczyn.
W Death Proof nie uświadczymy oczywiście tej – wątpliwej – rozrywki, ale widać hołd oddany
takim produkcjom, które wciąż znajdują swoich wielbicieli. Doskonałym aspektem filmu jest
także muzyka, która stanowi drugie dno, a często staje się komentarzem do akcji dziejącej się na
ekranie. Jednak wszystkie te elementy to jedynie namiastka rozrywki, jakiej dostarcza nam Tarantino. Otóż reżyser kpi z widza, bawi się z nim i droczy, zabierając nas w podróż po wszystkich gatunkach filmowych. Widz odnajduje smaczki w stylu cytatów, nawiązań do innych filmów i uczestniczy w czystej zabawie szablonami kina.
Death Proof nie jest filmem przeznaczonym tylko dla fanów reżysera, ale dla wszystkich
miłośników nieszablonowych rozwiązań, eksperymentów z techniką i samym kinem. Ponieważ
od tego jest Tarantino, aby otwierać nowe drzwi, które inni boją się nawet uchylić.

Tytuł: Wiem kto mnie zabił (I Know Who Killed Me)
Gatunek: Thriller
Produkcja: USA 2007
Reżyser: Chris Sivertson
Scenariusz: Jeff Hammond
Występują: Lindsey Lohan, Julia Ormond, Neal McDonough

…wiem, kto mnie zabił
Po seansie i ja z całą stanowczością mogę stwierdzić, że
wiem, kto mnie zabił. Z premedytacją zrobili to twórcy filmu, a
w szczególności scenarzysta, który używał w tym celu bardzo
tępych narzędzi, z powodu czego ból był jeszcze większy. Po
wyjściu z kina czułam się jak po sekcji robionej schematami,
nieścisłościami, wtórnością, napuszeniem oraz nielogicznością.
Film zaczyna się przedstawieniem nam idealnej amerykańskiej dziewczyny Aubrey Fleming (Lindsey Lohan) - jest piękna,
inteligenta, spotyka się z najpopularniejszym chłopakiem w
szkole, który oczywiście się w niej zakochuje, a także jest świetną pianistką oraz pisarką. Jej życie jest doskonałe, a ona sama
nie wydaje się być tym zdziwiona.
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W tle przedstawiania bohaterki przewija się historia brutalnie zamordowanej dziewczyny, której
sprawca nadal jest na wolności. Po jednym z meczów
drużyny szkolnej Aubrey oddala się od przyjaciółek, a
kiedy zostaje uznana za zaginioną, całe miasteczko rusza na jej poszukiwania. W końcu przypadkiem zostaje
odnaleziona, ale z amputowaną ręką oraz nogą. Pojawia
się jeszcze jeden problem. Otóż odnaleziona dziewczyna uparcie twierdzi, że chociaż wygląda jak Aubrey
Fleming, tak naprawdę nazywa się Dakota Moss…
Głównym błędem reżysera było zapomnienie, że
nie jest on Lynchem, a naśladowanie filmów mistrza
przy scenariuszu, który został chyba napisany po kilku
nieprzespanych nocach przeplatanych wieczornymi
wyjściami, to co najmniej brak wyczucia smaku. Jeden
niewyjaśniony wątek goni drugi w wyścigu Absurdu po
drodze mijając Infantylność oraz Tandetę. Nie mamy na
przykład wyjaśnionych motywów mordercy (można się
domyślić, ale nadal nie jest przedstawione nawet powiązanie z innymi ofiarami), pojawienie się niebieskiej
róży może i jest efektowne, ale niewyjaśnione, a sprawność protez w dzisiejszych czasach zadziwia nawet długo po seansie. Subtelność aluzji mających przybliżyć
nam sylwetkę zabójcy jest wprost mistrzowska, czyli
kiedy pojawia się ważny moment, który ma widzowi
pomóc odgadnąć zagadkę (albo narodzić więcej pytań)
dostajemy długie ujęcie z dramatyczną muzyką w tle.
Oczywiście wiele osób chciałoby obejrzeć Lindsey Lohan tańczącą na rurze, ale do tego wystarczy Internet, a
zagadka odpadającego w tym czasie palca pozostaje
tajemnicą także dla śledzących film w całości, ponieważ, niech mi ktoś powie, jak można zachować się w
ten sposób w pokazanej sytuacji?
Film Sivertsona jest bezdennie głupi i tylko to
sprawia, że można go obejrzeć. Po pewnym czasie
śmiejemy się z perypetii bohaterki, a wyliczanie dziur w
scenariuszu staje się bardzo ambitnym i najciekawszym
z zajęć w czasie filmu. Każdy nowy fakt przybliżający
nas do rozwiązania jest coraz bardziej absurdalny i zwyczajnie żałosny. Scena finałowa stanowi zaś niedoścignione podsumowanie filmu i wywołuje pełen politowania uśmiech, który długo nie opuszcza widza już po
opuszczeniu kina.
Ewa Struniawska IG
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„Antychrześcijanin”
Autor: Nietzsche Fryderyk
Wydawnictwo: Nomos, Rok wydania: 1999
Kategoria: Filozofia
Obecne tłumaczenie opiera się na krytycznie ustalonym
tekście niemieckim. Tytuł książki uzyskał nowe polskie
brzmienie Antychrześcijanin. Jest wskazówką, że intencją
Fryderyka Nietzschego nie była krytyka postaci Jezusa
Chrystusa, lecz krytyczna ocena chrześcijaństwa jako sytemu wartości, który
uzyskał dominującą rolę w kulturze współczesnej i zagraża jej rozkwitowi.
Warto sięgnąć po tę publikację.

„Akwarium”
Autor: Suworow Wiktor
Wydawnictwo: Rebis, Rok wydania: 2007
Kategoria: Literatura faktu
Ta książka jako pierwsza odkryła sekrety najbardziej tajnego wywiadu na świecie – Głównego Zarządu Wywiadowczego, czyli GRU. Przełożona na 27 języków, doczekała się już ponad 70 wydań. Antoni Krauze zrealizował
na jej podstawie film kinowy i serial telewizyjny, w których
główne role zagrali Jurij Smolskij i Janusz Gajos. Wiktor Suworow odtwarza
swoje losy w bezwzględnym, paranoicznym świecie sowieckich służb wywiadowczych. Jako wyróżniający się dowódca kompanii czołgów został zwerbowany do wywiadu wojskowego przez podpułkownika Krawcowa, związanego
z wpływową grupą nacisku w ZSRR. Po zrobieniu błyskotliwej kariery w
Specnazie trafił do elitarnego GRU. Odbył mordercze szkolenie szpiegowskie i stał się agentem operacyjnym w Europie Zachodniej. „Temat bezgranicznego cynizmu i bestialstwa wyłania się w naturalny sposób z tej znakomicie napisanej książki, która niewątpliwie zachwyci wszystkich miłośników
opowieści przygodowych i szpiegowskich” („The New York Times”). Wiktor
Suworow – właściwie Władimir Bogdanowicz Rezun – to znany rosyjski pisarz i historyk.. Jako dowódca czołgu uczestniczył w 1968 roku w inwazji
wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Ukończył Wojskową Akademię Dyplomatyczną w Moskwie, a następnie w latach 1974–1978 był rezydentem GRU w Genewie. Po ucieczce do Wielkiej Brytanii został zaocznie
skazany na karę śmierci. Wyroku – mimo rozpadu ZSRR – do dziś nie uchylono. Suworow jest autorem kilkunastu książek, w tym tak znanych jak Lodołamacz, Żołnierze wolności, Specnaz i Dzień „M”. W roku 2006 Dom Wydawniczy REBIS opublikował jego Cień zwycięstwa i Cofam wypowiedziane
słowa. Serdecznie polecam.
Konrad Wilkosz
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Kącik prowadzi:
Paula Neska

Lekarz w szpitalu psychiatrycznym bada trzech pacjentów:
-Ile jest dwa razy dwa?
-Pięć tysięcy – pada odpowiedź.
-Ile jest dwa razy dwa? – pyta drugiego.
-Piątek – odpowiada na to chory.
-Ile jest dwa razy dwa? – pyta zupełnie zrezygnowany trzeciego pacjenta.
-Cztery.
-Świetnie! – wykrzykuje uradowany lekarz.
- Proszę powiedzieć, w jaki sposób uzyskał pan ten wynik?

Zajączek i niedźwiedź jechali pociągiem na komisję wojskową.
Zajączek wypadł z pociągu i wybił sobie wszystkie zęby. Pobiegł
jednak na skróty i dotarł na miejsce szybciej niż miś. Kiedy miś
wchodził do budynku, zając już wychodził z komisji.
-No i co? – spytał miś.
-F poszątku! – odpowiedział zając.
-Sfolniony. Bfak ufębienia! – orzekła komisja.
Miś pomyślał, odszedł na bok i kamieniem wybił sobie zęby.
Na wychodzącego niedźwiedzia czekał już zając.
-No i fo? – pyta zając.
-F pofądku! – odpowiada miś – Tes sfolniony.
Płafkoftopie!

Dżungla. Na gałęzi wiszą dwa leniwce. Mija pierwszy dzień i nic.
Mija drugi i też nic. To samo trzeciego dnia. Czwartego dnia jeden
z leniwców powoli rusza głową. Na to drugi:
-Roman, aleś Ty nerwowy!
Po co słoń ma trąbę?
Żeby się tak gwałtownie nie zaczynał...
Dwóch Rosjan niesie upolowanego niedźwiedzia. Podchodzi Amerykanin i pyta:
-Grizzly?
-Niet, strieliali. – odpowiada Wania
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