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Czuję zimę,.. zimno,
sza?o, ponuro... niby jesz-
cze jesień, ole jej klimot
powoli ulotuje. No ulicoch
gromodzi się coraz więcej
l iści popycho ny ch przed
siebie plzez co?az większy
wiatr, coroz rzddziej słońce
wychylo się zza cordz ciem-
niejszych chmur, ptoki
Śpiewoją coraz ciszej i.,,

smutniej, sfupek rtęci w

termometrze opodo coroz
niżej, o ludzie?? Ludzie
snujcsie po ulicoch niby
jesiennie o już zimowo; niby
po coś ważnego o jednok
bez celu: niby gdzieś gonią
o tok noprowdę idąprzed
siebie nie do końco wiedzqc
gdzie chcqzajść: niby roz-
rodowoni a najg!ębsze cze-
luście ich duszy aż zionq
smutkiem. Kożdy jest czło-
wiekiem, więc każdy prze-
żywo coś tokiego. Tokązi-
mowq schizmę. Rozdwoje-
nie. Pod koniec lato chcemy
somi siebie oszukąć, czuć
się tok jok w moju- szczę-
śliwi, pełni energii, pomimo

pory roku zmusĄącej do
wyciszenio i zodumy. Chybo
jesień i zimo włośnie sąpo
to, że6y się wyciszyć , prze-
myślećpewne sprowy i zo-
stonowić się nod czymś dlo
nos ważnym. Pogodo sprzyjo
jak by niepalrzeć. Może

Jesienno zimo
nie worto się oszuki-
wać?? Może trzeba iść
z prądem i jużprze-
stawić się no sezon
jesienno-zimowy2? r
być tokim człowie-
kiem, smutnym o jed-
nak szczęśliwym, zodu-
monym, skupionym,
skoncentrowonym, po-
chłoniętym morzenio-
mi. Jo powoli stoje się
toką dziewczyno,. Zmę-
czył mnie hołos loto.
Zawrotne tempo życio
i ... beztroska. Nowo

1esień, nowo szkoło,
nowe miejsce, nowe

życie, Cała czuję się
jokoś toko,,nowo". Je-
stem wersjQ beto so-
mej siebie. Niesprzy-
jojcce worunki otmos-
feryczne powodują
większą radość z nie-
wi e l ki ch, pr zy zi emny ch
spraw. 6dy jesf zimno
szukomy ciepło innych
osób,gdy pada deszcz
(bo śnie9u nie widoć,..)

nasz dom stoje się
noszą twierdzą. Sie-
dzqc prry kominku
wspominomy wakocyjne
wojaże, ciepłe letnie
wieczory i te oczy, za
którymi w cze?wcu
wskoczylibyśmy w
ogień... Wraz ze spad-

kiem temperotury, stygną
emocje, o temperoment
przestaje wrzeć. Na9le
zoczynamy lubi ć myśleć.
Myślimyowszystkimio
niczym: o sensie życia, o
ludzioch olbo o nojnow-
szym serialu. Cokolwiek,
byle zajqć mózg, nie dać
się mentolnemu chłodowi.
Ludzie są jok boterie sło-
neczne. Lotem chłoną bor-
wy, zapachy, emocje,
dźwięki i ciepło , żeby je-
sienią i zimą oddowoć to
wszystko ze zdwojoną siłą,

Patrzę zo okno i

widzę zimowl jesień, Tdzie
do mnie zkoszemliści,
kosztonów i promyków je-
si ennego słońco, leciutki m
mrozem no łąkoch. Uśmie-
cho się i mocho długą, opo-
lonąno brqzowo ręką Spo-
tkołyśmy się już kilko dni
temu. Wtedy uciekłom i
wtuliłom się w romiono lo-
to. Teroz podejdę śmioło.
Niech ogornie mnie jej
jesi enno- zimowo su knio.

J esień mojo ulubiono.,.

Czosopismo
młodzieży Liceum
09ólnoksztołcqcego
im. Piotro Skorgi
w pułtusku
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No pytonie:

- Dldczego włośnie 11 listo-
podo stoł się dniem niepodleg}ości?
- prrychodzi mi do głowy tylko jed-
na odpowiedź:

- Poniewoż w downej
Rzeczpospolitej był to termin od-

bieronio tego, co się kożdemu

zgodnie z prawem noleżoło. Był to
dzień podsumowujący sezon proc

polowych i zbiorów. Zomykono wte-
dy księgi i wypłocono noleżności.
Pon obieroł czynsz, ksiądz dziesię-
cinę, chłop zapłatę, o urzędnik po-

dotki. 11 listopodo obchodzono
joko uroczystość ku czci św. Morci-
na i spędzono jok niedzielę, w gro-
nie domowników, przy świątecznym
obiądzie, Podowono wtedy trody-
cyjnie gQś pieczonqz owocomi, o no

deser ciosteczka marcinki,

11 listopodo t9t8 r. Piłsud-
ski przybył do Worszowy (w dzień
św. Morcina) i przyjd no swoje

ręce to, co się Polokom od downo

ndleżało - WOLNOść. Roda Re-

gencyjno przekazała mu komendę

nod wojskiem, a trzy dni później
pełnię Ńadzy cywilnej. Było to
pr zy pi eczętowani em długotrwołego
procesu wolki o niepodleg}ość wielu

11 listopada
pokoleń Poloków, których Piłsudski
był 9odnym przedstowi ci elem.

Pochodził z litewskiej ro-
dziny szlacheckiej, o jego ulubio-

nym poetą był Juliusz Słowacki. Jo-
ko niespełno dwudziestoletni chło-

pok trofił do więzienio i został ze,
słony no Syberię. Nie zniechęciło 9o
to do procy w orgonizocjoch pod-

ziemnych w zaborze rosyjskim, zo

co trof ił do Cytodeli. Szukojcc
wsporcio dlo idei powstanio norodo-
wego Poloków w t9O4 r. zowędrowoł
ąż do Joponii. W końcu jednok
stworzył pierwsze oddziĄ bojowe

w romach dziołolności w portii PPS.

Później ?azem z Kazimierzem Sosn-
kowskim i Władysłowem Sikorskim
zorganizował Zwiqzek Wolki Czyn-

nej i Polskie Zwiqzki Strzeleckie, w

których wyszkolono żołnierzy
uczestniczących w I wojnie Świofo-

wej i wolczących w legionoch Piłsud-

skie9o.

r Komponio Kodrowo zostoło
utworzono 3 sierpnio L9t4 r. i wyru-
szyła z Krokowskich Błoni. W prze-
mówieniu do żołnierzy Piłsudski po-

wiedział wtedy, że sqpierwszo ko-

lumną polskie9o wojsko, idqcego
walczyć zo oswobodzenle ojczyzny.

Kryzys przysięgowy w t9t7 r. dopro-

wodził do internowonio legionistów
oraz aresztowonia wodza, który tro-
fł do mogdeburskie9o więzienia.

Wydowoło się. że szare szeregi Pił-

sudskiego poszły w ślod zo histo-
rycznym przykłodem legionów Dą-

browskie9o. No szczęście sytuocjo
międzynorodowo zmieniło się z ko-

rzyściqdlo sprowy polskiej. Niemcy,

w obliczu nieuchronnej klęski, zwol-

nili no początku listopodo 1918 roku

dowódców polskich oddziołów zbroj-
nych. Piłsudski od razu ruszył w kie-

runku Worszawy.

W dniu św. Morcino przejd
ńadzę, joko Tymczośowy Noczelnik
Pońslwo, nowiązując do 9odności,
joką obdorzono niegdyś Todeuszo

Kości uszkę, gdy ogłosił i nsurekcję.

Tego somego dnio Piłsudski
wysłoł noty dyplomoĘczne do

wszystkich poństw Europy z wio-
domością że oto norodziło się II
Rzeczpospolita i pierwszy roz od

t795 r. mó9ł to ogłosić świotu w
swoim norodowym języku.

Agnieszka 5zojewsko

Z życia Somorządu Szkolnego
1kbd *rorrądu, _,,_..,,.,.:,,_)_, WesĄch, pięknych Świąt Bożego

Przewodniczaca: lĄarta olewska , ,.:}-.,,. Norodzenio oraz szczęśliwego, No-

ltlielczarczyk, Dominik Kaśzuba, Tonasz ;^, ,l ,,, .!i redokc.ia,
Oerek,Krzysztof|l/róblewski. i \ ,,*,,'., _/'.
Nosza dziohnio: 'i, ' - -. 

,'"' ,. 
r 

.-" : Rodosnych, pełnych rodzinnego ciepło
18.09.2008 wybór oktuolnego skłodu so- | : , ł:, ], , ł i serdę'czności świąt Bożago-Noro_ 

,

morządu. - 
,',- ' ''''l ", ,' - "!" ;;;; w Nowym Roku 2009 powo-i,

13.10.2008 Dzień Edukqcji Norodowej i dzania, wytrwcłości i somych sukce-

10.11.2008 Udzioł w uroczystościoch pod sów i dużo , dużo rodości zyczy Pani

pomnikiem morszołkq trózefą Piłsudskie- ł , Dyrektor, Poniom Wicedyrekytor,go \^!,^-,--_ f ,, ffiĘIfi:11;:iil#iil::
3.12.2OO8- t?.!?.?OOa Górg Grosza i ,l",<r__/ - ,t.l g; ;ió _ 5omorząd Uczniowski

wrc'z z opiekunem
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MRozpoczęcie roku szkolnego
okiem pierwszoko

,, Pano..."

1ama budzę się około ó ra-
no. Dziwne, bo na ogół trudno jest
mnie zerwać z łóżka. uświadamiam

sobie, że już nie jesfem uczennicą

mojej ukochanej ,,czwóreczki', do

której uczęszczałam przez 9
ostatnich lat. Od dziś będą otaczać
nnie całkiem obcy ludzie. /Uuszę
pokazać się z jak najlepszej strony!
Śniadanie, szybki prysznic, make

up. 5taram się wszystko dopiąć na

osfatni guzik...tylko gdzie mój lewy

bucik?., O- już go mam! Jestem
gotowa, rdę na spotkanie przygo-
dzie. Cieszę się, ale...

,, Na kilka minuł
przed..."

Pod szkołą spoty-
kam się zę znaJompi,przecież
nie wejdę w tłum obcych mi
ludzi sama. Nie mam syndromu

,,Wolne lektu-
ry" (www.wolnelektury.pl) to portol
internetowy, na którym znajdziecie
teksty lektur szkolnych!!! Niestety
nie wszystkich, bo część z nich
objęto jest prowem outorskim i nie

może być tu umieszczono.
Sprowdźcie, które lektury są do-

stępne.
To jednok nie wszystko, co

dlo Wos przygotowono. Lektury te
są bowiem oprocowone i opotrzone
komentorzem, Możno je cołkiem zo

dormo i zgodnie z prowem przeglq-

doć on-line, ściogoć no twordy dysk
komputero olbo no komórkę.

Polecom korzystonie z tego

portolu, poniewoż uzyskocie tu rze-
telnqwiedzę. Do proc redokcyjnych

Okiem pierwszoko

samobójcy ;). Brzuch mnie boli.
Wchodzimy do kościoła. Cruję
na sobie wzrok drugo- i trzecio-
klasistów. Mimowolnie sĘszę
szepty :,, koty". Wywołuje to na
mojej twarzy uśmiech. Ludzie
dorośli, mniemam iżto navczy-
ciele,też się do nas uśmiechają.
Jednak stres nie mija.

,, ... Uroczyste Pozpoczę-
cie Roku §zkolnego..."

Po zakończonej
Mszy przechodzimy na boisko.
Ustawiamy się w wyznaczonp
miejscu. Chwilę to wszystko
trwa... W tym czasie zapoznaję
się ze swojąklasą. Wydająmi się
sympatyczni.

Pani Dyrektor zaczyna przemó-

wienie. lŁszyscy milkną. Z fego całe,

go stresu nie wychwytuje wszystkich
informacji. Wen łylko, że wita całe

grono pedagog i czne, a d n i n i stra cj ę
oraz naś, uczniów, Chwilę później
prosi o wysfąpienie do ślubowania.

Wyczytuje nazwiska... wydaje mi się

Wo|ne lektury
zaongożowono nouczycieli renomo-

wonych szkół i procowników nauko-

wych rnsĘtutu Bodoń Literockich i

uniwersytetów. To oni opotrujc tek-
sty lektur komentorzomi, objośnie-

niomi i przypisomi. Możecie więc

bezpiecznie z nich korzystoć, bo

nie mo mowy, by wystqpiły tu rze-
czowebłędy,jok to się czosem zdo-

rzo no niektórych śtronoch typu

,,ściaga" .

Portol jest prosty i wygodny w ob-

słudze. Pozwolo Wom no przeszuki,
wonie tekstów lektur pod kątem

występujccych w nich moĘwów li-

terockich ( uwogo MATURZYŚCI!!|),
powiązoń z innymi książkomi, czy
przynależności dokonkretnego ro-
dzoju czy gotunku literockiego.

takie obce... wychodzą uczniowie,

klękają przed sztandarem, powta-

rzajałowa przysiQgi.

Od teraz jesteśmy uczniami liceum.

Czas rozejśó się do klas.

,, ... f,o i gdzie ła sa-
la ...?"

lrlasi wychowawcy wraz z na-

mi udajesię do khs, jednakże w tłu-

mie łatwo się zagubić ... a jak się jest
takim zdolnym jak ja,..Dobrze, że są
ludzie, kłórzy chętnie pomogał.

,, na koniec...."

Plerwszego dnia szkoło okazcło

się bardzo przysaźnie nqstowio-

na. Mom nadzieję, że z tqkim sa-

mym zdoniem o?uszczęjej mury.

ł ...Keep Sniling...ł
@gM

Gworontuje Wom swobodny dostęp

do orcydzieł literotury polskiej i

świofowej.
Bi b lioteko Narodowq dostor-

cza rwórcom portolu nojnowsze i

nojlepsze dostępne wydonio i opro-

cowonio kryty czne lektur szkolnych,

opublikowon e w Cyłrowej Bibliotece
Norodowej Polono.

Potronem Honorowym pro-

jektu ,,Wolne Lektury" jest Minister
Kultury i Dziedzictwo Norodowego

Kozimierz Michał Ujozdowski.

Zajrzyjcie koniecznie no

stronę portolu, Życzę przyjemnej i

pożytecznej lektury!

ćorpe diem Nr !/?OO8/?OO9 Str. 3



Oddowonie klasówek z ja-
kiegokolwiek przedmiotu kojorzone
jest z nieprzemijojącym stresem,
obgryzoniem poznokci i ogólnąnod-
pobudliwością uczniów, Kożdy po

cichu liczy sobie, jokq minimolnie
ocenę musi dostoć, żeby ( i tu już
wszystko zależry od indywidualnych
założeń)

nie zobili go rodzice

nógł iść no imprezę w so-
botę

zobaczył się zo rok zkole-
9omi w klosie

byłlepszy od tej wrednej
z pierwszaj łowki

* ni epoł r zebne s kreś l i ć

Oceny są miorq noszych
wiodomości z danego przedmiotu, a
niestety często błędnie wnioskuje
się na ich podstawie o poziomie
inteligencji delikwenta. No cóż,
prowdo jest brutolnoz ludzie rzne,
sonsu wyginęli wroz z końcem tejże
epoki. A dlacząo? Zgodnie z ząło-
żeniomi pono Dorwino, nieużytki
zonikaj+ Wiedza obejmujcco zbyt
dużą i lość dzi edzin jest zozwyczoj

N i epot rzebne skr eśl i ć...

powierzchowno i pĘtko, dlatego
kolejni mądrzy ludzie doszli do

wniosku, żelepiej zajmowoć się
dogłębni e jedną sprową ni ż tyl ko
po kolei rozgrzebywać coroz to
nowszz nouki. Tolent to bordzo
przewroine zjowisko. Przez długi

cząs nie zdojemy sobie sprowy do

czego go momy i czy w ogóle. Aż
fu nagle... jest! Objowienie nie,
malże, Potem powstoje pytonia:
jok ten śwtążo odkryĘ tolent do-
brzewykorzystoć2 No i tu pojo-

wiajł sie schody. Nie sprowdzo-
łom, ole podobno nie możno trry-
mać kilku srok za ogon. Niektórzy
nodol marnujączos i enzrgięna
naukęrzeczy, w obrębia których
są ccłkowicie niewyuczolni, a ci
sprytniejsi skupiojcsie no jednym.

Tylko co z ocetvmi? Magiczne cy-

ferki, w przedziale(jak się dowie-
dzicłom no motemotyce, jednej z
łych niezrozumiĄch dlo mnia

dziedzin) domknięĘm o końcoch
o=1 i b=ó ,( jeżeli coś przekręci,
łom to pójdę pokutować jok skoń-
czę piscć),to włośnie ta cyfry są
pr zy czy nqwszel ki ch stresów i

ni eszczęś ć pr zeci ętnego uc zn io.

Bo świodectwo musi jakoś wyglą-

Fąriąw Bieszczadach.
Po prostu poezjo.

Miąszkałom w Ustrzykoch Oórnych.
No somym końcu Polski.ZachwycĘ
mnie te góry, bajecznie kolorowe
połoniny, puste szloki. Czos stoje tu
w miejscu. Jest Ęlko przyrodo.

Bujno, nie zadeptono i nie rozjecho-
nd przez turystów.

w Bieszczodoch nie możno

się nie zokochać. Weszłom no Tarni-
cę - nojwyższy szczyt (ponod 1300

m.), jeździłam no hucułoch (jest
stodnina), wędrowctam p?zez morze
trow na Bukowym Berdzią. Na poło-

ninach Coryńskiej i Wetlinie podzie-
wohm ponordmę Bieszczad - tylko
losy góry..... T.tepehe borw, kipiące

doć, bo co powiedzą rodzice, bo bę-
dę gorszy od rodzeństwo, bo co-tom
- jeszcze- chceci e. Ot óż,,U czymy si ę
nie dlo szkĄ,lecz dla życia". Wyjo-
śnienio chybo nie potrzeba. Oceny,
jeżeli mo9ą komuś podnieść somo-

ocenę, oczywiście są istotne, jednok

nie mogQstonowić epicentrum na-

szych szko lny ch zaint er esowoń. Cią-
gle nagradzanie żaków stopniomi

zabiło chęć uczenig się dla somej

wiedzy. Nie mo oceny, nie mo nouki,

zależność dość prosto. rnnej moty-
wocji brak. A szkodo, bo jeżeli doj-
dziemy do momentu gdzie już nikt
niebędzie nos zo nic oceniał prze-
stoniemy się rozwijoć , ą wręcz za-
czniemy się cofać? Bo nie mo ocen?
Świodectwomi zo kilko lot będziemy
mo9li powyklejoć ściony no wypodek

braku topet, o to co momy w glowie
(mózgu?) jest chybo jedną z niewielu

rzeczy, które frudno jesf nom ode-

brać. Toka moło v,lłosnoś ć o nieprze-
mijojacej wortości. A w o9ólnym

rozrochunku chybo to liczy się bor-
dziejniż iopefo upstrzona czerwo,
nymi poskomi. Prowdo?

losy góry..,.. T te pdne borw, kipiące
barwomiłąki! Tu noprowdę czosem
spotyko się wędrowców i z przy jem-

nościąsię ich pozdrowio. Bo w To-

troch... Tom sąwszędzie wszllscy.
Cołe tfumy. Nigdy nie jesteś som. r
już nowet nie chce ci się mówić

,,dzień dobry". A w Bieszczodoch są
prowdziwi miłośnicy gór, a nie ci,
klórzy chcą się pochwolić f irmowym

strojem no górskie wędrówki o koż-

dejporze roku, o szczególnie jesie-
niąizimą
Polecom gorąco naferie. Bo jo jodę

tom no pewno w przyszłym roku. Mo-

że się spotkomy,..

M.B.

,,1,1/ górach jest wszystko, co ko-
cham

r wszystkie wiersze są w bukach

Zawsze, kiedy tam wracam

Biorą mnie kolony za wnuka"

Jerl1 Horosymowicz
(te słowo wyryte no pomniku, po-

święconym poecie,

który tok ukochał Bieszczady.
Pomnik znojduje się przy wejściu
no szlok no Połoninę Wetlińską
przez przełęczy WyżniqJ)

Polecom te góry WSZYSTKIM!
Nowef tym, którym się wydoje, że
woląTu jest morze zieleni, a zimą
morze śniegu. Morze spokoju i

ciszy. A zochody słońcg...
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Wszyscy juz powoli zapo-
minamy o wakacjach. Pierwszaki
próbują się aklimatyzowaó, dru-
goklasiści wtłaczają się w wir na-
uki, a matuzyści z kazdej strony
są atakowani majową wizją.
Wszystko dramatycznie streso-
genne, Przecież szkoła to naj-
większe żródlo stresu w życiu
młodego człowieka. AIe na nią nie
ma rady, musi istnieć, a ze stre-
sem koniecznie trzeba sobie ra-
dzić.

Stres to nie tylko ból bzucha
przed klasówką. Sam w sobie
może okazac się bardzo groźny
dla naszego organizmu, oraz byc
przyczyną rożnych chorob. Jak
powstaje? Pod wpływem hormo-
nów uwalnianych przez przysad-
kę mózgową wzrasta ciśnienie
knłi i pojawia się kołatanie serca.
Z wątroby do knvi zostają uwol-
nione zwiększone ilości glukozy,
kwasów tłuszczowych, choleste-
rolu. Pojawia się stan "gotowości
bojowej" w organizmie. W tym
momencie jesteśmy gotowi
przede wszystkim do... ucieczki.
Ale uciec nie zawsze można.
Grunt to zapobiegac. Moźe zain-
teresują Cię sposoby na niwelo-
wanie stresu, które przedsta-
wiam:

1. Techniki relaksacyjne - krotko
mówiąc, sposoby na wyładowanie

Mój wróg STRESSS
stresu lub nadmiaru emocji na dro-
dze odpowiednich cwiczeń lizycz-
nych i psychicznych. Tak naprawdę
jest ich mnostwo. Jedne z nich są
bardziej skomplikowane, inne
mniej. Mozna zacząc od prostych
cwiczeń rozlużniających. Znakomi-
cie odpręźają. lch celem jest obni-
żenie napięcia mięśni. Polecam
kilka naprawdę skutecznych:
*W leżeniu na boku głowę kładzie-
my na poduszce, poduszki podkła-
damy równiez pod kończyny znaj-
dujące się wyzej od podłoza. Koń-
czyny dolne uginamy w stawie ko-
lanowym i biodrowym tworząc kąt
30-40o, kończyny gorne uginamy w
stawie łokciowym i kolanowym.
* Stajemy swobodnie, wykonujemy
opad tułowia w przod, kończyny
gorne swobodnie zwisają.
Wykonujemy wymachy kończyn
górnych w prawo i w lewo, spowo-
dowane rytmicznymi skrętami tuło-
wia.
-Stajemy na jednej kończynie dol-
nej na nieznacznym podwyzszeniu.
Poprzez krązenie biodrami powo-
dujemy kreślenie małych kołeczek
kończyną dolną bez obciąenia
*Stajemy w lekkim rozkroku, koń-
czyny gorne swobodnie zwisają
wzdłuż tułowia. Skręcamy rytmicz-
nie tułow w lewo i w prawo, równo-
cześnie uginając kończyny dolne i

powodując naprzemienne wyma-
chiwanie kończynami gornymi.

2, Odpowiednia dieta to znakomity

sposob na zmniejszanie stresu,
a także na zapobieganie mu.
Dieta jest wtedy odpowiednia
kiedy jest różnorodna i urozma-
icona. Jeśli jest uboga, nasz or-
ganizm szybciej się męczy i nie
możemy wykorzystywać jego
potencjału. Ważne tez jest, źeby
kazdy dzień zacząc od śniada-
nia, Ono da naszemu organi-
zmowi energię na cały dzień i

pozytywniej nas nastroi,

3. Lekki spoń i zĄęcia pozwala-
jące odenivac się od przytłaczają-
cej rzeczywistości. Na to zawsze
znajdzie się chocby chwilka w
ciągu całego dnia. Dla jednych
może to być jazda na rowerze
albo kopanie piłki na podworku,
a dla innych po prostu słuchanie
muzyki. Fajnie jest jednak robic
tę rzecz na świeżym powietrzu.
Oczywiście w miarę mozliwości.
Ważne, zeby miec w ciąu dnia
czas wyłącznie dla siebie. Moze
to być chwila na spotkanie z
przyjaciółmi, lekturę ksiązki lub
różne formy aktywności ańy-
stycznej.

Zeby pokonać stres wystarczy
odrobina dobrej woli. Naprawdę
wańo pokonać stres. Dla lepsze-
go samopoczucia, ale także dla
zdrowia fizycznego i psychiczne-
go.

kataSzyna

,,TęgQ głowo do myślenio gotowl?" 6otowo!
Oto dlo niej zodonie:

W języku ongielskim sąsłowo, które brzmiQpodobnie, jok używone w jezyku polskim, ale znaczązupełnie cos innego.

Prze'lhlmaczcie no język polski następujące słowo:

blonket

cctuolly

cornofion

9not

Odpowiedzi możecie składać w Redakcji naszego pisma (czyli szkolnej bibliotece) - dla 3 pierwszych

osób, które ,dotrą do prawdy" (czyli udzielą prawidłowych wyjaśnień) przewidujemy nagrodę-

niespodziankę J.

eventuolly

caravon

fobric

camero

rumour

knot
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Morcin Przybyłek-,pranica Rzeczywistości"
No poczqtek wypodo zodoć zasod-
nicze pytonie,Dlaczego akurot ten
outor i to książko? 7prostego po-
wodu. Morci n P rzybyłek wychowoł
się w Pułtusku i co więcej, jest ob-
solwenfem ndszego liceum. Pojowio
się kolejne, ciekowe niczym misko
budyniu, pytonie. Dloczego prowie
nikt nie słyszał o tym, że ktoś toki
istnieje? Eee..,bo tok. Miejmy na-
dzieję, że to się zmieni.

Morci n P rzybyłek jest już
dość znonym pisorzem science-
fiction. Jego g}ówne osiqgnięcie (w

dzi edzinie pi sorstwo o crywi ś ci e,

nikomu w życie prywotne nie zaglq-
domy;)) jok na razieło cykl
,§amedec". Świot w nim przedsto-
wiony jest dość specyficzny. Akcjo
mo miejsce naZiemi, pod koniec
XXrr wieku. Okozuje się, że przez
te200 lot od noszych czasów gry
komputerowe wyewoluowĄ z oglę
donych no ekronie monitoro inte-
roktywnych obrozków w cołkowicie
odrębne świoĘ, które,jeśli Ęlko
ich twórcy tok sobie zażyczq mogQ
być ideolnym odwzorowoniem no-
szej rzeczywistości. Jednok okozu-
je się, żetdm gdzia pojowio się
nowy świot, tom też pojowiojłsie
nowe problemy. W tym momencie
włośnie potrzebny jest gomedec-
Torkil Aymore- gierczany detek-
tyw,gotowy rozwiqzać kożdy pro-
blem w wirtuolnych świotoch.

To Ęle jeśli chodzi o ogą,
bo przecież zebroliśmy się tu po

to, by poznoć pierwszqksiążkę o

przygodoch Torki lo. Przejdźmy
więc do rzeczy.

,,Grani ca rzeczywi st ości " to
zbiór opowiodoń powiązonych ze
sobąfobulornie. Akcjo mo miejsce
w Worsow City, wielkiej metropolii.
stolicy zjednoczonej Europy. Coraz
więcej ludzi zaglębio się w niereal-
ne świoĘ poszukujoc w nich odpo-
czynku, ukojenia, o nowet miłości
czy perwersyjnej rozkoszy, Torkil
mo pełne ręceroboty. Jednąpo
drugiej rozwiązuje skompl i kowone

zo9adki, klóre, swojądrogą sąbor-
dzo interesujcce i ciekowie zbudowa-
ne.

Właśnie, Torkil. Postoć,
t r zebą pr zy znać, bord zo nomoco l no.

Nie jest to heros, który precyzyjnie
wycelowonym gazem, wypuszczonym
z nojbordziej mięsistej części ple-
ców, powolo legiony przeciwników. Z
wrogomi wolczy przy pomocą (nie

zawsze czystych) intryg. Jest ludz-
ki, mo swoje grzeszki, ole czosomi
potrof i by ć też niebywole heroiczny
w swoich poczynonioch. Z nieukrywa-
ną rodością' rozluźnia się' sporymi
ilościami whisky, nie mo też oporów
przed żonglowani em portnerkomi...

Cóż,itu dochodzimy do czę-
ści, której zobroknąć nie mogło: wąt-
ku miłosnego. Szczerze powiem, że
fanem miłosnych uniesień glównego
bohotero w jokiej ko lw i ek ksiĘce
nie jestern. Wychodzę z założenią, że
zjowisko miłości nie sposób opisoć i

te frogmenty mnie nieco nudzą ole
jednok występują i zosługuje no

wzmionkę. Wątek miłosny więc mo-

my,.. potrójny (kto przeczytaten
zrozumie). Ni ektórych denerwowoć
może dosyć luźna postowo Torkilo
wobec kobiet, ole przedstowicielki
płci pięknej nizch zrozumiejc- nie-
stetY, tacy już jesteŚmy, o brzydszo
część społeczeństwa niech się nie
oszukuje- oniołomi nos nie stworzono.

Aulor z wyksztołcenio jest
psychiotrią i to widoć. Trudno nie
zauważyć,że cdła treść zbioru opor-
to jest no zosodach psychiotrii, psy-
chologi i, bqdź t eż ewentuolnie tilozo-
fii. Mimo że ksiqżko jest prosto w

odbiorze, potrofi dać do myślenio.
Nic nie jest wyłożone bezpośrednio,
jednok czyt elnik z pewnościqbędzi e
zostonowicł nad wielomo problemomi,
jokie spotkoć mogą cywi lizacię przy-
sńości. Czy można z progromu kom-
pul er ow ego slw or zy ć człowi eka? Cl1
my, ludzie, momy prowo przejmowoć
role notury lub Bo9o i powĄwoć do
życio innych ludzi, ksztottowo ich
psychikę, formowoć charakter? czy

życie wirtuolne może być w prl1-
szłości populorniejsze od renlnego?
No żadne ztych pytać nie mo pro-
stej odpowiedzi.

O i le czytoj qc pierwsze t ek-
sĘ możno nieco obowioć się, że
książko będzie odpowiedni kiem
schematycznych serioli policyjnych
(zogodko- rozwiązywonie- przełom-
rozwiązanie), o ł|e kolejne opowio-
danio rozwiewająte obowy- sącoroz
dłuższe i ściślej ze sobąpowiqzane.
Jeśli książkę możnc do czegoś po-
równać, fo nojbordziej trofne bę-
dzi e por ównoni e jaj hol lywoodzki ch
produkcji, tyle że bez choroktery-
siycznej płytkości postoci i fobĘ w
nich występujecych. Akcjo jest bor-
dzo zwięzła, nie znajdziemy tu nud-
nych momenłów (może oprócz wątku
miłosnego, ole to mojo bordzo su-
biektywno opinio).

Książko wydona jest dobrze,
Nie przypominom sobie żodnej lite-
rówki, czcionko jest sporo i czytel-
no. Popier nie jest może nojwyższej
jokości, ale to okurot rozumiem, bo

no czymś trzebabyło zaoszczędzić,
by 3ó4-stronicowc pozycjo koszto-
woło Ęlko nieco ponod 22 zł.Poza
Ęm, jok no mój gust, okłodko nie
jest zbyt estetyczna - niby trzymo
k|imot i raczej posuje dotreści,ale
jest nieco niedoprocowono. No po-
cieszenie mogę powied zieć, że okłod-
ki kolejnych części cyklu sąo wiele
lepsze (o okłodko ,,Burzy", któro ma

ukozoć się w lutym, jest wręcz re-
welocyjno).

Nie mo9ę zrobić nic innego,
jok polecić tę książkę. Jeśli czyłanie
nie jest dlo ciebie kotorgą o no

dźwi ęk słów .,science-f i ction" nie
dostojesz otoku epilepsji, w te pędy
biegnij do księgorni ... tyle, że inter-
netowej, bo z doświodczeniawiem,
że ksiqżki Marcina Przybyłka rzodko
kiedy doznajQ zoszczytu bycio do-
stępnymi w Pułtuskich księgarnioch.
Książkę oceniom no solidne 5 w skoli
szkolnej.

Fę-anor
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Jestem obsolwentkq LO w
puttusku, obecnie studentko molor-
stwa UMCS w Lublinie. Mojo noj-
większqposjąjest bieganie, Już no

wstępie chce zaznaczy ć, że nie
biegom z rozsądku, bo to podobno

zdrowo, nie próbuję pozbyć się
zbędnych kilogromów. Dlo mnie

bieganiejest celem somym w sobie.
Bi egani e j est wyjctkowym

sportem , doje możliwość pozosto-
wonio som na som ze swoimi myślo-
mi, poczucie wolności, pozwolo

spojrzeć no świot z innej perspek-

Ęwy. Nie wymogo przy tym spe-
cjolnej infrostrukfury, jok np. nar-
ciorstwo. 5olo trenin9 owąbiegacza
jest coły świot. Nie SA potrzebne
kilogromy supar drogiego sprzętu.
Wystorczą dobre buty i dres.

Alebieganie to o wiele wię-

nujoce jok pierwszy pocołunek

Niesomowife...ale co?

Żeglarstwo||!| ćzasem

piękną kobi nową żo9lówką
A ja chce Wom opowie-

dzieć, co przeqwd prowdziwy

Styl życia
cej niż sport, to styl życia. Co,
dzi enny wys iłek wynogrod zojc
postępy, jokich możno dokonoć,
poczucie, że przełamuje się titłło-

sne słobości i ograniczenio. Swojc
przygodę z biegoniem zaczęłamw
drugiej klosie 9imnozjum, ole
dopiero gdy rozpoczęłom studio
miołom okozję poznać ludzi, dlo
których codzienne treningi są
sposobem na życle. Sześć razy w

tygodniu spotykom się z 9rupq
studentów z różnych wydziołów w

porku okodemickim lub no stodio-
n i e. PO pr zebi egni ęciu pi erw szego
morotonu ( a2 km.) dołączyłom do

nief ormolne9o klubu biegowego

Tamaraton. W kqżda niedzielęo
9, 30 nod Zalewem Zemborzy ckim
zbiera się 9rupo kilkunostu osób,

by wspólnie pokonać dystons 12,5

skoli Beauforto.... .

No tokąłódź w pojedyn-
kę wchodzą tylko szaleni ryzy-

dlotego wymogo stołej czujności i
koncentrocji. Utrzymywoni e ste-
ru i szotów (lin do żogli),groto

do 32 kilometrów. Do klubu noleżq
zorówno doświodczeni zowodnicy,
mający zo sobąkilkonoście maroto-
nów, jak i ci,którzy dopiero prTygo,
towująsiQ do pokononio

,,kr ól ew ski ego dysto ns u ",

O czywi ś ci e bi egani e wymo-

9o wielu wyrzeczeń, bo no treningi
wychodzi siębezwzględu no pogodę.

Trzeba pogodzić się z myślą że cza,
sem się zmoknie lub zmorznie.?rzy,
gotowonie się do zowodów oznacza
cołkowitą rezygnację z tak zwanego

,iycia studenckiego". Ale to nic w

porównoniu z wielką sotysfokcjc po

przebiegnięciu moratonu. Mom no-

dzieję, że przekonałarn ni ektórych z
wc's, żebieganie to świetny spośób

no zdrowie i dobry nostrój każdego
dnio.

Kosio Krystoszyk

podczas deszczu. Mojo zoło-

9a obsługiwoło szoĘ foko (żagiel
przedni) i było bolostem ( kilogramy,
któreprzerzucomy no prowo lub le-

wo). Bezpieczeństwo załogi zalezy od

sterniko. To on musi ponowoć nod sy-
tuacjąna pokłodzie i załogo.( biedne

9ordło sterników...)
O mega jest łód ką wywrotną

dlotego teżtak woż no jest dobro
współproco załogi podczos rejsu.Co
czuje toki żeglarz?

?o pierwsze to wolność i nie-

ogroniczone możliwości, Tym uczu-

ciom toworzyszy również stroch. To

zdrowo reokcjo, bo ci, którzy się w

ogólne nie bojc wody i wiatru na ogół

prędze czy później mojc kłopoty.

Wrogiem żeglarza jest poniko, której

możno łotwo ulec w trudnych sytu-

acjach, zŃaszcza,9dy łódko osiqgo

dużą prędko ść, Często wodo w|ewo się

do kokpitu, ole posjonatom to nie

przeszkadza. Mo smok wsponiołej

przygody.

Żeglarstwo
,,Pierwszy raz przy pełnym takie- dzieć, co przezywa prąw,

lunku dziwy posjonot żeglorstwo, zmo-

Biorę słer i trzymam kurs na gojący się z połężnymi żywiołomi,

wiatr. jakimi sąwodo i wiotr.
I jest jak przy pierwszym poca- Ten sport to nie siedze-

łunku nie no wygodnej kobince eksklu-

W ustach sól, gorącej wody smak" zywnejłodzi, tok wyposożonej w

To jest jok w słowoch tej sprzęI,że do je1 obsfugi wystar-
szonty. Niezapomnio ne, wst rzy- czy 1 osobo. Prowdziwo przygoda

mujcce oddech w piersioch, eks- zc'czyna się wtedy,gdy jesteśmy

cytujcce ( jok przystojny mężczy- no żaglówce odkrytopokładowej

zno lub piękno kobieto,..). Foscy- (Omega, Optimist) i powieje 3 w

uważone jest zo sport dlo znudzo- konci. Potrzebno jest załogo, noj-

nych życiem snobów. r owszem. Po lepiej toko, któro już mioło kon-

Mozuroch tokich omatorów Ąwo tokt z żaglomi i nie sąto wspomi-

mnóstwo, ole o nich nie worto noni wcześniej amotorzy.

wspominoć, bo ich jedynym celem WyĄwamylWybierom
jest pochwolenie się przed swojc Omegę, Jest bordzo zwrotno,

pasjonot żeglorstwo, zmogojccy ( główny żagiel) dlo sterniko mo-

się z potężnvmi żywiołomi, jokimi jej postury nie było rzeczqpro-
sąwodo i wiatr. stą. Czosem bez rękawi czek si ę

Tensporttoniesiedzenle_ nig.qbe§"zło,Ł§3_c.zeqólnęŚęi .*..... _.. _, --. . -*
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Jok zostoć żeglarzem
Dobrze jest zacząć od kursu nażeglarzajochtowago. To spory wydotek.

ole warto zainwestowoć. Nie polecom nauki na własną rękę, bo bywo to niebez-
pieczne dlo innych. Dlcczego nie mówię o Twoim bezpieczeństwią? Bo skoro je-
steś no tylebeztroski,żąbez przygotowonia,bez umiejętnoŚcl chcesz som pĘ-
wać żaglówka,to nie warto się o Ciebie mortwić.,.,

Po ukończeniu kursu worto zdoć potent, o potem już tylko Ąwoć, Ą-
woć.,..

Wbrew pozorom egzamin nie jest toki trudny. Zdałam, choć wioł bordzo
silny wiatr i jestem z tego bardzo dumna.

Żeglarsłwo to wsponiĄ sport. Polącom|
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N\\ -

Wdleśkiewicz,p, Agnieszko _ -,-------- , a\ /)Szojewsko, * \W /
opiekol Morto Juzepczuk, '\ 0J (
Agnieszka Burczyńsko / ",\ 
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Carpe diem /-//' \ ft',-' ,

/' \ |*"'l r.-

' ./ _, \Ą l i-_-l

'1 \ (:ł r_.ł\ł ,'l - \1 '' j r \,l l :--L\jŃ ,(}-J:r. .1 ł..ó2,{-ĘJl]ffi
Z życia szkoĘ

1.09.2008 Wreszcie lekcje wf mo9csie odbywać nq nowym pułiuskim bosenie.

1.09.2008 Rodiowęzeł po klosie II F zo ciekawe piątkowe oudycje

?.Og.?OO8 DzieńTnłegrocyjny - uczniowie klos pierwsrych spotkoli się z Dyrektorem SzkĄ- P. LidiąZiemiecką
wychowowcomi, pedagog i em, psycho lo gi em, zwi edzo l i s zkołę.

18.09.2008 Wspólnie wybroliśmy nosz somorząd

6.10.2008 odbyły się w noszej szkole warsztoĘ polonisĘczne -,.Humonistyczne wortości w poezji Zbigniewa
Herberta"

7.!0.2008 Drużyno naszej szkĄ zajęła I miejsca w Misfrzostwoch Powiotu Pułtuskiego w Piłce Nożnej Cllłopców

Szkół Ponodgimnozjolnych. 6rotulujemy.

16.10.2008 Chwilo zodumy i modlitwy w Kościele Szkolnym z okazji Dnio Popieskiego

t7.10.2008 odbyłsię I stopiań Okręgowej Olimpiody Historycznej- 6rotulujemy Ani Bortołd, Sylwi Kobuszew-
skiaj i Łukaszowi Skorżyńskiemu

t7.!0.2008 odbyły się eliminocj e do 7 edycji Olimiody Wiedzy o Unii Europejskiej - Gratulujemy Notalii Meredyk
przejścia do drugiego etopu

29J0.?088 braliśmy udzioł w sesji - Europejskie szloki poezji Herberto

15.11,2008 Konkurs Pieśni Potriotycznej

t.l2.?008 Konkurs Wiedzy o AIDS
?.I2.?O08 Olimpiodo Wiedzy o Przedsiębiorczości i Regionie

ł ...Keep 5niling...ł
@gM


