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OD REDAKCJI

Drodzy!

Czy można zacząć jesień piękniej niż od wieczoru spędzonego z nowym wydaniem
Głosu Uczniowskiego? Może i można, ale… czy naszych miłych czytelników nie skusiłaby
perspektywa wybrania się w oniryczną podróż przez sale szkolne na poddaszu, i po świecie
poezji poskromionej? Przewodnikuje Sebastian Brejnak – nasz absolwent! Jedyna taka
okazja, aż do następnego razu!

Mamy również przyjemność zapowiedzieć obecność artykułu naprawdę milutkiego.
Włóczkowego. Scarlett opowie nam o szydełkowaniu. Potem, poświęcimy chwilę
upamiętnieniu zwyczajów brytyjskiej monarchini; czyli o podróżach, landrynkach i ulubionej
herbacie królowej Elżbiety II.

Zofia przypomni nam dokładną definicję pojęcia feminizm oraz losy Marii
Dulębianki; jakże ważnej postaci dla tego ruchu! Michalina przygotowała kilka logicznych
zagadek. Ot, żeby trochę rozruszać obie półkule. Kilka stron później, popatrzymy razem w
gwiazdy, jak mamy to w zwyczaju. Skupimy się jednak na Księżycu i na ekscytującym
spektaklu, jaki dla nas szykuje! O, a Piotr – niezawodnie – zebrał i dostarczył redakcji letnie
nowinki sportowe!

Miło nam ogłosić, że prężnie rozwija się dział Słowem Malowane; mamy wiersze, a
nawet fragment książki!

A skoro już o książkach mowa, to przygotowaliśmy dla Was spis takich, które
świetnie nadadzą się na dłuższe wieczory. A jak nie książka, to film! I to taki ręcznie
malowany! Pozwólcie, Julia przedstawi Wam Vincenta.

Na tych, którzy uwielbiają dreszcz grozy, czeka solidna porcja kryminału. Tylko
zapnijcie pasy! A potem drzwi i okna… i najlepiej zapalcie światło.

Nasze październikowe wydanie zwieńczymy kilkoma iście leśnymi kadrami. Mamy
nadzieję, że każdemu zdarzy się znaleźć tej jesieni kasztany tak dorodne, jak na załączonym
obrazku.

Cóż, pozostaje nam jedynie życzyć naszym miłym czytelnikom zadowalającej
lektury… Chwyćcie za ucho kubka pełnego herbaty, popełnijcie jakiś słodki deser i cieszcie
się najnowszym wydaniem Waszego ulubionego magazynu! ;)

Jesiennie,
Redakcja Głosu Uczniowskiego

Kinga Pazik
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O szerokościach geograficznych poezji.
Wywiad z Sebastianem Brejnakiem

(prowadzą Kinga Pazik i Daria Wałkuska)
Sebastian Brejnak jest absolwentem naszej szkoły. Jest doktorantem literaturoznawstwa na
Uniwersytecie Jagiellońskim, poetą, wokalistą i autorem książek: Kodeina (Połów. Poetyckie debiuty,
Biuro Literackie 2017), Niepokój. Nowoczesność w świetle anachronicznych konfiguracji
doświadczenia nieswojości (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019), Filo (Wydawnictwo
Literackie 2020), wraz z Ewą Lipską - Wirujący ogon antylopy (Austeria 2021) - oraz artykułów
naukowych (publikowanych m.in. w „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Wielogłosie”). Był
gościem pierwszych dwóch Ostrowiad Literackich. Ponieważ od jakiegoś czasu święci sukcesy
wydawnicze (poprzez prace własne oraz współpracę z Ewą Lipską), nasza gazetka postanowiła
przybliżyć szanownym czytelnikom jego postać. Życzymy miłej lektury.

D.W.: Czy było w szkole coś co ciebie inspirowało? Małe rzeczy, jak na przykład ta sama osoba,
której nie znałeś, ale widywałeś ją codziennie na korytarzu albo ilustracja z podręcznika.

S.B.: Inspirowały mnie zawsze sale ukryte na poddaszu. Miały swój klimat, były furtką do trochę
innego świata, mniej rozwrzeszczanego. Odbywały się tam zwykle zajęcia z wiedzy o kulturze (z
panią Martą Horodok) i filozofii (z panem Arturem Szydlikiem). Sam więc fakt, że mogliśmy
porozmawiać o sztuce, o sprawach estetycznych i ideowych, o Platonie i Vermeerze w biały szkolny
dzień sprawiał, że można się było wyciszyć. Ale powiem szczerze, że najbardziej inspirujące były
jednak lekcje polskiego z panią Izabelą Hryń. To były zajęcia, na które czekałem.

K.P.: Jak twoje pomysły czuły się w szkole? Czy zdarzyło ci się przyjść do szkoły z, powiedzmy,
nieświeżą głową, głową pełną pomysłów i być rozkojarzonym na lekcjach, na przykład u pani Hryń?

S.B.: Oczywiście. Ja jestem sową puchaczem i wszystkie te zajęcia, które zaczynały się o ósmej, były
dla mnie katorgą. Byłem absolutnie normalnym uczniem, któremu zdarzało się przysypiać na lekcji.

K.P.: A jak myślisz, jak zapamiętali cię twoi nauczyciele? I po czym?

S.B.: Z niektórymi nauczycielami utrzymuję kontakt do dziś. Z panią Izą Hryń, z panią dyrektor
Moniką Kuziak, która uczyła mnie historii i łaciny; z panem Szydlikiem (nomen omen, świetnym
rzeźbiarzem, autorem reliefu Mikołaja Kopernika, który wita codziennie każdego koperniczkanina), z
germanistką obdarzoną cudnym poczuciem humoru - panią Małgorzatą Kośnik. Nie wiem, czy pani
Wiesława Karpińska uczy jeszcze niemieckiego, ale trzeba przyznać, że była bardzo wymagająca.
Studiowałem później germanistykę i w zasadzie ona razem z panią Kośnik były głównymi tego
sprawczyniami. Pani Hryń zaś pchnęła mnie w stronę polonistyki, która była moim pierwszym
uniwersyteckim wyborem. To najważniejsza postać w moim uczniowskim życiu. Nigdy później na
studiach nie spotkałem kogoś tak oczytanego, z taką polszczyzną, wiedzą z różnych dziedzin, a przy
tym empatycznego, zaangażowanego w sprawy społeczne, nienagannie moralnego. No, i plastycznie
uzdolnionego! Pani Hryń, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, doskonale rysuje. Mam wielką
przyjemność być niekiedy beneficjentem tego talentu (kiedy dostałem rysunek Saby – głównej
bohaterki Filo - albo kartkę urodzinową; tę otrzymała w tym roku Ewa Lipska).
A jak mnie nauczyciele zapamiętali, to trudno powiedzieć. Oby nie jako klasycznego kujona, to
byłoby straszne.
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D.W.: Nie wiem czy kojarzysz Witka Szabłowskiego, ale był tu rok temu i opowiadał o chodzeniu po
kopernikowskim dachu. Czy jest coś, czym nie wypada ci się chwalić, a co robiłeś w szkole?

S.B.: Chciałbym mieć jakieś historie, ale nie paliłem papierosów, więc niczego nie puściłem z
dymem... wystarczy, że przeprowadziłem się do Krakowa, tu wystarczy wyjść na pole, czyli na dwór, i
ma się tego równowartość. Zdarzało mi się może trochę naciągać usprawiedliwienia, kiedy
występowaliśmy na przykład na akademiach. Trochę wydłużałem sobie czas, na którym miało mnie
nie być zajęciach – kiedy coś śpiewaliśmy, kiedy przygotowywaliśmy jakiś spektakl. Lubiłem
zapewnić sobie parę wolnych godzin lekcyjnych. 

K.P.: Właśnie, występowałeś na wielu akademiach, jesteś na wielu zdjęciach i w wielu archiwach,
śpiewasz i jesteś też muzykiem...

S.B.: Raczej bywam muzykujący (swoją drogą, niebawem w Sieci ukaże się mój, jak to się mówi,
singiel o przewrotnym tytule Człowiek sukcesu...). Ale tak, faktycznie, pamiętam te akademie, były
świetne i to oczywiście nie z mojego powodu. Jedną lub dwie przygotowała też pani Hryń i pamiętam,
że po raz pierwszy wtedy nauczyłem się utworu Gaudeamus igitur. To jest taka łacińska pieśń, którą
śpiewa się zawsze na inauguracji roku akademickiego. Kiedy zapisałem się do chóru Uniwersytetu
Jagiellońskiego, to nauczyliśmy się tego na głosy, ale to pani Hryń była moim pierwszym dyrygentem.
No, ale tak, te akademie były świetne, bo to był jednak element artystyczny w szkole, a ja zawsze tego
wszędzie szukałem, zwłaszcza po świetnej edukacji muzycznej w Dwójce (gdzie rządzi cudna pani
Ula Kikoła), szkole muzycznej. Nie mieliśmy w Koperniczku chóru szkolnego, więc to było zawsze
nieco rozproszone, ale starałem się zawsze brać w czymś takim udział. Bardzo dobrze to wspominam.
Zwłaszcza kiedy mogłem na Dzień Niepodległości, zamiast patetycznej, prawicowo patriotycznej
piosenki, zaśpiewać Imagine Johna Lennona (choć było z tym trochę zamieszania…).

K.P.: Może w takim razie ucieszy cię informacja, że teraz mamy w szkole chórek, a na scenie na starej
sali gimnastycznej stoi pianino.

S.B.: O! I kto prowadzi chórek?

K.P.: Prowadzą go głównie uczniowie. Przygotowują akademie razem z panią Konrad.

S.B.: Pani Magda przygotowywała kiedyś koncert walentynkowy, na którym śpiewałem Belle
z musicalu Notre-Dame de Paris. Wszyscy potem wołali za mną „O, Esmeralda…”. Pani Konrad
zaprosiła mnie też kiedyś na spotkanie z uczniami. To było parę lat temu. Wtedy występowaliśmy
razem z Weroniką Rydzewską, dziś absolwentką gitary klasycznej Akademii Muzycznej w Gdańsku
(również absolwentką Koperniczka). Były też moje wiersze, które recytował, np. Michał Świderski
(studiujący dziś aktorstwo), ale też mały koncercik. Może to się kiedyś powtórzy…

D.W.: Dowiedziałam się od pani Hryń, że brałeś udział w powstawaniu książki Hanny Krall. Jak
wyglądała twoja praca?

S.B.: Od jakiegoś czasu pracuję w Wydawnictwie Literackim, jestem na razie asystentem redaktora,
a ta książka jest w zasadzie pierwszą, w której jestem wymieniony na stronie redakcyjnej. To była
fantastyczna przygoda, ponieważ Hanna Krall to wielka postać polskiej literatury. Miałem okazję być
na spotkaniu z Nią w Teatrze Żydowskim i Nowym Teatrze w Warszawie, współpracować
z Mariuszem Szczygłem, który pisał wstęp do tej książki. To jest zbiór felietonów, które ukazywały się
w „Tygodniku Powszechnym” przez ostatnie lata. Zdecydowaliśmy się na druk zwarty, bo te historie
są niebywale potrzebne. Oczywiście tam też pojawia się, bliski całej twórczości Krall, temat Zagłady,
ale są też wątki współczesne, między innymi wojna w Ukrainie czy walka o prawa rozmaitych
mniejszości rozgrywająca się tu i teraz. Ta książka łączy w sobie perspektywę historii (tej wielkiej
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Historii i małych ludzkich historii) oraz teraźniejszości, najbardziej palących dziś problemów.
A praca redaktora jest żmudna i trudna, bo obejmuje też wszelkie korektorskie zajętości i wymaga
bardzo bliskiego namysłu nad tekstem, takiej benedyktyńskiej roboty. Ale jest też ta warstwa
sprawiająca dużą satysfakcję, czyli burza mózgów, konsultowanie różnych spraw z autorami, myślenie
nad okładką, oprawą graficzną... To jest w tej pracy pociągające, że, z jednej strony, trzeba przysiąść
i mrówczo pracować nad poszczególnymi frazami, ale - z drugiej strony - ma się często wrażenie, że
obcuje się z wielką literaturą.

K.P.: Jaka jest najmniej oczywista rzecz, jaka spotyka książkę na drodze od biurka autora do wydania?

S.B.: Na przykład przy powieściach redaktor może wpłynąć na przebieg akcji, na konstruowanie
bohaterów, na zakończenie – to wszystko jest negocjowalne. Przed pracą w wydawnictwie nie
spodziewałem się, że aż tak można dyskutować z autorem na temat książki. Oczywiście to wszystko
jest po to, żeby i autor był bardziej zadowolony, i wydawnictwo, a czytelnicy dostali książkę
najlepszą, jaka może być. To dotyczy nie tylko autorów mało znanych czy debiutujących, ale też
wielkich nazwisk. W poezji jest trochę inaczej, tam jest większa wolność. W prozie jednak większą
uwagę przykłada się do tego, jak coś jest powiedziane, tak, żeby dotarło do czytelnika, żeby było
klarowne i spójne. Poezja rządzi się innymi prawami.

D.W.: Słuchałam wywiadu, który dałeś Wydawnictwu Literackiemu i chciałam zapytać, o dwie
rzeczy: dlaczego poezja nieliryczna i co ciągnie ciebie do prozy?

S.B.: W zasadzie takich wierszy „poszarpanych” nie pisałem już dawno. Od dwóch lat piszę krótkie
utwory prozatorskie; mam nadzieję, że niebawem uda się to jakoś zebrać. Powiem tak: ostatnio
czytałem esej Adama Zagajewskiego z lat siedemdziesiątych (podrzucony mi zresztą przez Ewę
Lipską), on jest zatytułowany O leniwych poetach. Zagajewski pisze tam, że kiedyś, w starożytności,
poezja była domeną wszystkich gatunków i rodzajów literackich. Poeta musiał być nie tylko kimś, kto
przekazuje swoje emocje w sposób zdawkowy, skondensowany, poruszający, ale też opisuje świat,
wyraża swoje zdanie na temat tego, co dzieje się w rzeczywistości. Musiał być dużo bardziej czujny i
wielozadaniowy. Dziś poezję nazywamy liryką, czyli czymś, co odpowiada głównie za nieznośny
Weltschmerz, burzliwe i deszczowe emocje, filozoficzne refleksje, ale rola poety jako eseisty,
myśliciela, filozofa, epika trochę zanika. Wydaje mi się, że to trochę wpłynęło na niepopularność
poezji; to wydaje nam się trochę za trudne, zbyt dziwnie sformułowane, oderwane od rzeczywistości,
zbyt wyspecjalizowane, hermetyczne. Poezja musi też być (przynajmniej według mnie, miłośnika
lingwizmu) gęsta, ale ja czuję w sobie także pokłady kogoś, kto mógłby trochę inaczej opowiadać,
szerzej. To się nie musi kłócić. Jestem zresztą przede wszystkim czytelnikiem prozy, nie poezji.
Zresztą, Ewa też się do tego przyznaje. W naszych listach wydanych przez wydawnictwo Austeria, pt.
Wirujący ogon antylopy, to też wychodzi, więcej cytujemy fragmentów opowiadań czy powieści,
mniej jest utworów lirycznych. Wyobrażam sobie świat bez Rilkego (choć bardzo go cenię), ale bez
Kafki już nie. Jeśli więc poezja, to ja wolę tę narracyjną, dygresyjną, trochę szerzej opisującą świat. To
nie znaczy, że ta liryczna jest gorsza; wydaje mi się, że po prostu mniej przystaje i do tych czasów, i
do mojego gustu, temperamentu (nużę się szybko, nudzi mnie prawie wszystko). Mnie średnio
interesuje czyjś zachwyt nad jakimś górskim strumyczkiem. Wolę pojechać nad strumyk. Albo
poczytać Kafkę. Albo wypić kawkę w miłym towarzystwie.  

D.W.: Wiem, że w latach szkolnych fascynowała ciebie Wisława Szymborska. Dlaczego ona i czy ktoś
jeszcze?

S.B.: Wisława Szymborska była tak naprawdę powodem, który mnie bardzo przyciągnął do Krakowa.
Niestety, nie udało mi się z Nią spotkać. Mam na szczęście autograf, na rok przed Jej śmiercią udało
się załatwić (chwała Jej dozgonna!) pani Beacie Kaczyńskiej (nauczycielce ostrowskiej Dwójki, mojej
wychowawczyni z lat gimnazjalnych) za pośrednictwem prof. Michała Rusinka (nomen omen autora
posłowia do Wirującego ogona antylopy).
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Byłem też na pogrzebie Wisławy Szymborskiej. Ale to była taka pierwsza faktyczna fascynacja,
jeszcze gimnazjalna, kiedy dostałem Jej tom utworów zebranych - od Mamy na imieniny. I moja
ówczesna polonistyka, cudowna pani Ania Piankowska, potrafiła ze mną o tych wierszach poważnie
porozmawiać. 
Sposób pisania Szymborskiej był właśnie taki szeroki, dający oddech, a zarazem przygważdżający do
tekstu, tak mi się wydawało. Ona była świetnym opowiadaczem. A zarazem te wiersze to takie
koncepty barokowe – każdy jest niepodrabialną, zamkniętą całością; każdy się zapamiętuje. Nie ma
tak, że wszystkie zlewają się nam po lekturze całego tomu. Czyli doskonała harmonia: liryczne -
epickie. To było wielkie olśnienie, do dziś bardzo lubię tę poezję. Później zainteresowałem się poezją
tak zwanej Nowej Fali, z Barańczakiem i Lipską na czele (choć Ewa odżegnuje się od przynależności
do jakiegokolwiek nurtu, i słusznie). Poezja lingwistyczna, ta wcześniejsze, też bardzo mnie
interesowała – Miron Białoszewski czy Tymoteusz Karpowicz to mistrzowie, nie mówiąc już o takich
ojcach-założycielach polskiego współczesnego lingwizmu, jak Leśmian. Dzisiejsza poezja jest trochę
nie w moim guście, więc sięgam, np. do Baudelaire’a czy do innych symbolistów francuskich. Albo
Celana czy Larkina. Dziś interesuje mnie paru polskich poetów najmłodszych: Szymon Słomczyński
albo Paweł Bień (z którym zresztą prowadziłem ostatnio rozmowę w domu Jana Kasprowicza na
zakopiańskiej Harendzie), im o coś chodzi. Jeśli opisujemy rzeczywistość bez koncentracji na języku,
to mnie to nie interesuje. Pana Jarniewicza, tegorocznego laureata Nike, też oczywiście znam, cenię,
jest tłumaczem, przekłada świetnie prozę, np. Joyce’a, ma te rozległe nieleniwe kompetencje. O to
właśnie chodzi, żeby się nie zamykać (a jeśli już, to tylko w sobie). W ogóle można powiedzieć, że
polska poezja rośnie ostatnio w siłę, i to dosłownie, czego przykładem mogą być ostatnie osiągnięcia
Jasia Kapeli…
A tak na poważnie, to weźmy na przykład takiego Miłosza. Pisał eseje, traktaty, rozprawy historyczne,
tłumaczył; to jest ten umysł, który chce się chłonąć. Choć zawsze wolałem Różewicza, on był bardziej
ludzki, bo niespokojny, nie mędrczy, ale dalej „szeroki” - dotykający kosmosu, a nie tylko własnego
podwórka. Odchodzi powoli to pokolenie poetów-myślicieli. Adam Zagajewski zgasł dramatycznie, za
szybko. Na informacji o Jego śmierci kończy się zresztą nasza książka z Ewą. 
Kiedyś, także w tzw. PRL-u, poezja miała oczywiście większe znaczenie – społeczne, polityczne. Dziś
to sztuka dla koneserów. Bunt, czyli sól poezji, literatury, sztuki w ogóle, gdzieś się ulotnił. Bunt, czyli
też ciągła nieufność wobec języka - lingwizm po prostu, jakkolwiek paradoksalnie to by nie brzmiało.
Ale wystarczy poczytać Barańczaka, Krynickiego z tamtych lat, o to tu właśnie chodzi. Nie dandyzm
i pięknoduchostwo, a Camusowską niezgodę na to, co jest. A że jest nie najlepiej, to wiadomo.

K.P.: Jak zareklamowałbyś swoją własną poezję, celując w naszą grupę, w naszych kolegów i
koleżanki z korytarza?

S.B.: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że poezji nie można się bać, że wszystko może być
poezją. Poezja to jest taki szczególny stan skupienia języka, kiedy chcemy dużo powiedzieć w
niewielu słowach i powiedzieć to tak, żeby zatrzymać się na chwilę. Często to doznanie pewnej
dziwności, ekscentryczności, coś nam nie gra, wytrąca nas z codzienności. Ale właśnie o to chodzi,
żeby sprowokować wywołać trochę innych rodzaj myślenia. Poezją może być też post na Facebooku
napisany w jakiś nietypowy, absurdalny na pozór, sposób, niekoniecznie w wersach – może to być
kawałek prozy. Poezja to tworzenie, jak wynika z etymologii, a nie tylko gruszki na wierzbie. Kiedy
przestawi się jakąś przestawkę w mózgu i zacznie się traktować poezję jako normalny tekst (tylko
trochę „kontrolowanie” dziwaczny), a normalny-dziwaczny tekst jako doświadczenie potencjalnie
poetyckie, to można się przekonać do poezji. Otwarcie na inność, dziwność, ale nie poprzez
efekciarstwo, szpanowanie niezrozumialstwem.
Ta szerokość, o której tyle ględziłem, może być traktowana jak najszerzej. Najlepszy poeta to taki,
który byłby zarazem fizykiem, chemikiem astronomem i biologiem, dużo wie, dużo obserwuje, jest
wnikliwy, nie zamyka się w jednej szufladzie. Mnie brakuje do tego talentu, więc staram się łapać
kilka srok za ogon tylko na drzewku literatury, trochę filozofii, trochę muzyki. Mam nadzieję, że w
mojej poezji trochę tej szerokości geograficznej widać. To niech będzie ta autoreklama albo
antyreklama. Ale szerokości mogą być też gdziekolwiek bądź. Trzeba tylko wiedzieć, dokąd się gubić.
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K.P.: Bardzo dziękujemy za wywiad!

Daria Wałkuska, Kinga Pazik, Sebastian Brejnak
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SZYDEŁKOWANIE
Idealna pasja na jesień?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się
czym tak właściwie jest szydełkowanie? A może
po prostu chcielibyście spróbować czegoś nowego?
Jeżeli tak to ten artykuł jest stworzony właśnie dla
Was! Oto wywiad ze Scarlett Równą, uczennicą
klasy 1F.

Jest wiele pasji popularnych wśród
młodych ludzi, preferujących wygodne siedzenie w
domu. Od czytania książek, składania modeli
samochodów i tworzenia sztuki aż po…? No
właśnie, po szydełkowanie. Przy tych wszystkich
zainteresowaniach szydełkowanie może wydawać
się nieprzydatne, a wręcz nudne. (nawet może kojarzyć się ze starszymi paniami siedzącymi wraz z
dziewięcioma kotami). Nic bardziej mylnego! Na ten temat, oraz wiele innych ciekawych informacji
została przeprowadzona rozmowa ze Scarlett Równą.

O: Czym jest dla ciebie szydełkowanie?

S: Dla mnie szydełkowanie jest po prostu formą relaksu, wyciszenia i odpoczynku, ale także moim
hobby.

O: Czy ktoś/coś zainspirowało cię do tej pasji? Jeżeli tak, to co?

S: Niestety nikt w moim najbliższym gronie nie zajmował się szydełkowaniem, babcia robiła na
drutach, ale to nie to samo. Mój brat znalazł raz gdzieś w internecie zdjęcie pluszaka, który bardzo mu
się spodobał, więc poprosił mnie bym go zrobiła i od tego  wszystko się zaczęło.

O: Jak dużo czasu zajęło ci zrobienie pierwszej pracy?

S: Niedużo. Był to mały żółw, więc nie zajął mi dużo czasu. Oczywiście pierwsze kroki były
niezrozumiałe, ale gdy tylko załapałam podstawy  zajęło mi to ok. 15-20 minut.

O: Co najbardziej lubisz w szydełkowaniu?

S: Najbardziej lubię to, że można przy tym zapomnieć o reszcie świata i skupić się tylko na tym, co
akurat robimy.

O: Czy jest coś czego nie lubisz w szydełkowaniu, jeżeli tak to co? Dlaczego?

S: Nie lubię tylko mojego braku zdecydowania, który projekt wybrać.

O: Jaką pracę najbardziej chciałabyś zrobić w najbliższym czasie?

S: Aktualnie planuję zrobić sukienki mojego projektu. Mam już doświadczenie w ubraniach, lecz to
będzie moja najdłuższa praca.
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O: Z jakiej pracy jesteś najbardziej zadowolona ?

S: Na chwile obecną jest to pluszowa krówka-muchomor, którą mój brat wymyślił, a ja
zmaterializowałam jego pomysł.

O: Jaka praca sprawiła ci najwięcej trudności ?

S: Najwięcej trudności sprawił mi mój pierwszy top – krótka bluzka, która jest dwukolorowa.

O: Jaki jest twój ulubiony kolor włóczki ?

S: Nie mam preferencji co do koloru włóczki, lecz moją ulubioną barwą jest biały.

O: Kto cię najbardziej wspiera w twojej pasji ?

S: Sądzę, że wszyscy są zaintrygowani moim hobby, lecz jedyną aprobatą jakiej potrzebuje to moja
własna.

O: Komu najbardziej poleciłabyś to hobby?

S: Jest to świetne hobby dla osób, które preferują spokój, wolne zajęcia pobudzające kreatywność od
głośnych i pędzących pasji.

O: Czy masz jakieś porady dla osób dopiero zaczynających szydełkować?

S: Nie zrażajcie się na samym początku, początki zwykle bywają trudne. Jeśli coś się nie udaje,
spróbujcie znowu i znowu, aż do skutku, nie poddawajcie się.

p.s. kto wie, może już niedługo wszyscy będziemy chodzić w dzierganych skarpetach i
wełnianych czapkach? Dziękuję za możliwość przeprowadzenia wywiadu ze Scarlett, która
pomogła nam lepiej zrozumieć tę pasję.

Oliwia Kopras
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HALLOWEEN DAWNIEJ
Gdy liście spadają z drzew, ludzie na ulicach zaczynają nosić eleganckie płaszcze i strojne

parasole, popularna staje się kawa cynamonowa, a dzieci zaczynają w przedszkolach robić ludziki z
kasztanów, wiemy wtedy, że zbliża się Halloween! A jak to się wszystko zaczęło?

Jesień oznaczała koniec lata, oznaczała początek srogiej zimy i możliwego głodu; oznaczała
śmierć. Te wydarzenie ,,czczono” niegdyś jako celtyckie święto Samhain, obchodzone w nocy 31
października. Wierzono, iż właśnie wtedy duchy zmarłych odwiedzały Ziemię, a więc by je odpędzić
palono wielkie ogniska, wokół których tańczono w różnobarwnych strojach przypominających
zwierzęta. Palono w ogniu również ofiary żywe i z roślin.

Wraz z przejęciem celtyckich ziem przez Rzymian, połączyli oni z ich świętami te swoje. Tak
właśnie powstała Uroczystość Wszystkich Świętych, którą obchodzimy po dziś dzień pierwszego
listopada. Tradycje święta Halloween nie zniknęły jednak - w praktyce odbywały się często.

W czasach kolonialnych samo święto było zakazane z powodów religijnych, więc zaczęto
kojarzyć te dni z czasem zbiorów. XIX wieczne festyny jesienne obchodzono, opowiadając historie o
duchach, śpiewając i przepowiadając przyszłość. Migracje spowodowały rozpowszechnienie się
Halloween, które znamy dziś w Ameryce Północnej. Właśnie wtedy święto zostało przygarnięte przez
wszystkich, nie tylko jako dzień strachów, ale  jako dzień wspólnoty sąsiedzkiej.

Halloween w naszych czasach zachwyca i dzieci, i dorosłych. Przebieranie się za różne
postacie czy ,,cukierek albo psikus” to zabawa dla każdego. Warto więc znać początki święta, które
jest tak znane!

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samhain
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halloween
https://www.tampabay.com/resizer//l61Ahn0_hb5l3WZJqCtPRBZwzXQ=/900x506/smart/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/tbt/GVWRM4HSKFH
UNOSTXHEBT63S6A.JPG

N.M.M
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CO JADŁA KRÓLOWA ELŻBIETA II?
Królowa Elżbieta II miała bardzo racjonalne podejście do kwestii żywieniowej. Mimo, że

miała dostęp do najlepszych i najbardziej wyselekcjonowanych produktów, stawiała na prostotę; czyli
na takie dania, na które może pozwolić sobie każdy z nas.

Wieloletni szef pałacowej kuchni Darren McGrady, zdradził niegdyś, jak wyglądało
menu królowej…

Śniadania
Monarchini preferowała głównie posiłki węglowodanowe (owsianki, płatki zbożowe), które

uzupełniała orzechami bądź suszonymi owocami. Do tego nie mogło zabraknąć tostów
posmarowanych jej ulubionym dżemem pomarańczowym. Her Majesty jadała śniadania białkowo –
tłuszczowe (jajecznica z dodatkami bądź jajka po benedyktyńsku). Zazwyczaj pierwszy posiłek
królowa konsumowała o 9 rano, ale jeśli odczuła głód wcześniej, sięgała po herbatniki, które popijała
herbatą.

Lun�e
Te posiłki na stole pojawiały się o godzinie 13. Zazwyczaj były to mięsa w doskonałym

gatunku (dziczyzna) lub grillowane ryby z dodatkiem soli – podawane z dużą ilością świeżych
warzyw – bądź łosoś ze szpinakiem i cukinią. Królowa nie przepadała za czosnkiem i cebulą, więc te
nie występowały  w jej potrawach.

Tea time z podwieczorkiem
O 17 królowa zasiadała do podwieczorku z filiżanką herbaty Earl Grey. Podwieczorki jadała

na słodko (ciasta – różne czekoladowe wypieki oraz torty biszkoptowe + kanapeczki z
dżemem/marmoladą malinową) lub na słono (kanapki z wędzonym łososiem lub szynką, uzupełnione
majonezem, musztardą i dodatkami warzywnymi).

Kolacje
Zazwyczaj było to nic innego, jak chude mięso z warzywami. Jeżeli rano preferowała posiłek

węglowodanowy to przy kolacji starała się unikać skrobi – rezygnowała więc potraw z ziemniakami,
kaszą czy ryżem.

Królowa przykładała dużą uwagę do tego, co jadała. Bardzo lubiła owoce, a najbardziej te
sezonowe. Tymi, które mogła spożywać cały rok, były banany. Jadła je z pomocą sztućców – odcinała
końcówki, owoc kroiła w plasterki i zjadała widelcem. Unikała potraw ciężkostrawnych, ale od czasu
do czasu dała się skusić na specjalnego burgera bez bułki, który przykryty był z góry i z dołu kotletami
z dziczyzny.

Jak głosi wieść dworska, Elżbieta II wyznawała zasadę "jeść, by żyć", natomiast
książe Filip (jej mąż) "żył po to, by jeść".

Oliwia Ochman
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NIEOCZYWISTOŚCI HER MAJESTY
Nawyki królowej Elżbiety II w podróży

Brytyjska monarchini zapisała się na kartach historii, jako najczęściej podróżująca głowa
państwa na świecie. W ciągu 91 lat brytyjska królowa odwiedziła, aż 128 krajów. Co więcej, podróże
dookoła świata odbyła 42 razy. Przepisem monarchini na płynną i przyjemną podróż było
przestrzeganie kilku zasad.

1. Odręcznie napisany plan podróży – wizyty w innych państwach są logistycznymi koszmarami,
zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie czasem. Gdy korzystamy z odręcznego harmonogramu jest
większa pewność, że plan nie zawiedzie. Dlatego ani królowa, ani jej najbliższe otoczenie podczas
zagranicznych wizyt, nie korzystało z najnowszych technologii, takich jak na przykład kalendarz
Google.

2. Ulubiona herbata i dzbanuszek. – Elżbieta II nie wybierała się w żadną podróż bez swojej
ulubionej herbaty, a mianowicie Earl Grey firmy Twinings. Ceremonia picia napoju nie mogła odbyć
się bez czajniczka z monogramem królowej.

3. Landrynki – cukierki, które można kupić za około 2 funtów w każdym sklepie w Wielkiej Brytanii,
były antidotum królowej na syndrom nagłej zmiany strefy czasowej.

4. Jak walizka, to tylko ta z Globe-Trotter – Elżbieta II od lat była wierna jednej brytyjskiej firmie,
z której pochodziły walizki – Globe Trotter. Królowa posiadała walizki tej firmy od czasu miesiąca
miodowego z księciem Filipem.

5. Coś na ząb – kucharze w krajach, do których podróżowała brytyjska królowa, musieli przestrzegać
pewnych zasad. Elżbieta II nie jadała potraw bardzo przyprawionych i z dodatkiem czosnku. Podczas
podróży nie spożywała też egzotycznych dań lub takich, od których mogłaby nabawić się
niestrawności. Nigdy nie zdradziła też, która z potraw jest jej ulubioną. "Gdybym to powiedziała, już
nigdy nie serwowano by mi niczego innego” – twierdziła Elżbieta II.

6. Musi być gin – ulubionym napojem królowej był gin, zmieszany z odrobiną aperitifu Dubonnet i
plasterkiem cytryny. Królowa raczyła się tym drinkiem podobno każdego dnia, dlatego „narzędzia” do
produkcji tego napoju zawsze zabierane były w jej podróż.

7. Garderoba – krawcowa królowej, Angela Kelly, wyjeżdżała za granicę kilka tygodni lub nawet
miesięcy wcześniej niż Elżbieta II, aby mieć pewność, że stroje, które przygotowała dla monarchini
nie będą kolidować z tłem. W sukienki królowej były również wszywane specjalne ciężarki, co miało
uniemożliwić niespodziewanym podmuchom podwianie sukienek.

8. Zapas własnej krwi – podczas każdej wyprawy Elżbiecie II towarzyszył lekarz Royal Navy.
Medyk przed podróżą sprawdzał osobiście najbliższe szpitale na trasie wizyty królowej.

9. Co ciekawe… – najdłuższa podróż królowej (70 811,136 km) odbyła się w 1953 roku, Elżbieta II
zabrała wówczas, aż 12 ton bagażu.

Oliwia Ogrodnik
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FEMINIZM

Co właściwie oznacza?

Pewnie większość z was słyszała taki termin jak feminizm, lecz niestety wiele osób źle go
rozumie czy interpretuje. Feminizm to szereg ruchów społecznych i politycznych, które łączy wspólny
cel, czyli uzyskanie i utrzymywanie równości płci pod względem politycznym, ekonomicznym,
osobistym i społecznym. Feministki też mówią o problemach mężczyzn, jak przemoc wobec nich, czy
o ,,toksycznej męskości”, co jest równie ważnym i często pomijanym tematem.
W tym krótkim artykule, chciałabym przedstawić trochę mojej wiedzy o ruchach feministycznych,
lecz zachęcam was również do sięgnięcia po książki lub artykuły w internecie, mówiące o tym nieco
więcej, aby poszerzyć wiedzę na ten temat.

Aktywiści feministyczni w Polsce
Feminizm gra szczególnie ważną rolę dla kobiet, ponieważ dzięki niemu mają więcej praw.

Dużo można zawdzięczać aktywistce Marii Dulębiance, która została nazwana przedstawicielką
pierwszej fali feminizmu. Walczyła, m.in o możliwość studiowania przez kobiety w krakowskiej
Szkole Sztuk Pięknych, podjęła starania na rzecz utworzenia gimnazjum żeńskiego we Lwowie, a
także wygłosiła w Krakowie odczyt O twórczości kobiet. Kandydowała do Sejmu Krajowego, we
Lwowie z ramienia Komitetu Równouprawnienia Kobiet, jednak jej kandydatura została odrzucona, a
później stanęła na czele Związku Uprawnienia Kobiet we Lwowie.

Innymi aktywistkami, były np.: Róża Melcerowa, która także mówiła o dyskryminacji Żydów
w Polsce, Irena Krzywicka (m.in. wspólnie z mężem, Tadeuszem Boyem-Żeleńskim otworzyła w
Warszawie, Poradnię Świadomego Macierzyństwa) i obecnie Sylwia Iwona Spurek, która jest polską
prawniczką oraz działaczką społeczną i polityczną, która mówi też o obronie praw zwierząt, a także
używa feminatywów, czyli żeńskich końcówek w zawodach, które wykonuje.
Należy również pamiętać, że nie tylko kobiety były (i są) feministkami. Mężczyźni również
przyczynili się do rozwoju feminizmu, równości płci, a także brali czynny udział jako feminiści, jak
chociażby wcześniej wspomniany, Tadeusz Boy-Żeleński.

To tylko garstka osób, które grały lub grają pewną rolę w historii feminizmu. Gdybym miała
wymienić każdego, kto odegrał znaczącą rolę na tym polu działania, to nie starczyłoby miejsca, bo
tych osób jest naprawdę wiele.

Mam nadzieję, że zachęciłam was do zaczerpnięcia większej wiedzy na ten temat, ponieważ
jest on istotny i im więcej osób będzie działać w różnych ruchach feministycznych, tym więcej
będziemy zwracać uwagę na równość płci i złe zachowania, które do jakiegoś czasu były niestety w
pełni akceptowane.

Źródła:
Maria Dulębianka – Wikipedia, wolna encyklopedia
Feminizm w Polsce – Wikipedia, wolna encyklopedia
Sylwia Spurek – Wikipedia, wolna encyklopedia
Irena Krzywicka – Wikipedia, wolna encyklopedia

Zofia Marczewska
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ZAGADKI LOGICZNE

“Nudny wstęp”

Zagadki logiczne to świetna zabawa, niezależnie od tego, czy jest nią po prostu zagadka,
puzzle, krzyżówka, drewniana łamigłówka, czy coś innego, ponieważ każda taka łamigłówka ma
jedno kluczowe zadanie, którym jest trening mózgu.

Jest siedem najważniejszych sposobów, jakie zagadki logiczne są dobre dla twojego mózgu,
którymi są:

→ Rozwijanie obu półkuli mózgu – Przy łamigłówkach potrzebujemy w tym samym stopniu
myślenia logicznego, jak kreatywności. Więc kiedy pracujesz nad łamigłówkami angażujesz
obie strony i dajesz prawdziwy mentalny trening swojemu mózgowi.

→ Poprawianie pamięci – Praca nad łamigłówkami wzmacnia połączenia między naszymi
komórkami mózgowymi oraz tworzy nowe, więc są one świetnym sposobem na poprawą
pamięci. Używamy pamięci, kiedy zapamiętujemy kształty, rozmiary i elementy oraz
wizualizujemy, gdzie pasują.

→ Poprawienie twoich umiejętności rozwiązywania problemów – Łamigłówki wymagają od nas
różnych podejść do ich rozwiązania, uczymy się jak pracować metodą prób i błędów,
formułować i testować teorie oraz jak zmieniać ścieżki, jeśli się nie uda. Takie umiejętności są
przydatne w prawie każdej sytuacji życiowej.

→ Poprawianie rozumowania wizualnego i przestrzennego – Przy łamigłówkach musisz spojrzeć
na poszczególne części układanki lub dostępne miejsca w krzyżówce i dowiedzieć się, jak
dopasować elementy lub słowa do ich przestrzeni.

→ Poprawianie nastroju – Łamigłówki zwiększają produkcję dopaminy, neuroprzekaźnika, który
reguluje nastrój, pamięć i koncentrację. Dopamina jest uwalniana z każdym sukcesem, gdy
rozwiązujemy zagadkę. Dlatego łamigłówki są tak zabawne.

→ Obniżanie poziomu stresu – Podczas gdy my koncentrujemy się na rozwiązaniu łamigłówki
nasze umysły zajmują się tylko jednym zadaniem, co zachęca nasze mózgi do przejścia w stan
medytacji. Prowadzi to do lepszego sposobu myślenia i lepszych umiejętności radzenia sobie
ze stresem.

→ Poprawienie wyniku IQ – Ponieważ łamigłówki mogą poprawić naszą pamięć, koncentrację,
słownictwo i umiejętności rozumowania, nie trzeba być naukowcem, aby zobaczyć, że
podnoszą one również nasze IQ.

Więc jeśli zależy ci na dobrej pamięci lub rozumowaniu wizualnym, zacznij już dziś
rozwiązywać takie zagadki!!!
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Zagadki na dziś

1. Usiądźmy w tym przyklasztornym ogrodzie, tam przy tej pięknej kwiatowej rabacie.
Spójrzcie, na rabacie jedną trzecią stanowią goździki, jedną czwartą lewkonie, jedną piątą
nagietki, jedną szóstą rezeda i sześć słoneczników, które stanowią jedną piątą lewkonii. Ile
kwiatów łącznie rośnie na rabacie?

2. Co to jest? Bogacze tego nie potrzebują, biedacy tego nie mają, jednak kiedy tego nie jedzą,
umierają.

3. Podziel ten kwadrat na cztery części o takim samym kształcie. Liczby w każdej części
powinny dawać tę samą sumę.

13 9 10 8

4 5 12 11

1 7 3 20

19 2 14 6

4. Liczby od 1 do 5 powinny jeden raz wystąpić w każdym z sześciu górnych wierszy, tak aby
dwie jednakowe liczby nigdy nie sąsiadowały - nawet po przekątnej. Sumy liczb w kolumnach
są podane w siódmym wierszu.

5 4 2

5 2 1

2 5

3 2

5

18 21 16 19 16

5. Pięciu rozbójników zastąpiło nam drogę i teraz stoją jeden obok drugiego. Mężczyzna z siwą
brodą stoi w takiej samej odległości od mężczyzny w czerwonym kapeluszu jak od
jasnowłosego mężczyzny. Odstęp między mężczyzną z krzywymi zębami a mężczyzną z siwą
brodą jest taki sam jak jego odstęp od mężczyzny w czerwonym kapeluszu. Hersztem bandy
jest mężczyzna z wystającą szczęką. Czy wiesz, pomiędzy którymi rozbójnikami stoi?
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Odpowiedzi:

1. Na rabacie rośnie 120 kwiatów. Jedna trzecia z tego wynosi 40, jedna czwarta - 30, jedna piąta
- 24, jedna szósta - 20. Teraz sumujemy: 40+30+24+20+6=120

2. Rozwiązanie zagadki: nic

3.

13 9 10 8

4 5 12 11

1 7 3 20

19 2 14 6

4.

5 4 3 2 1

3 2 1 4 5

4 5 3 2 1

2 1 4 5 3

3 5 2 1 4

1 4 3 5 2

18 21 16 19 16

5. Mężczyzna z wystającą szczęką stoi między mężczyzną z siwą brodą a mężczyzną z jasnymi
włosami. Tylko w ten sposób mogą być zachowane odstępy:
czerwony kapelusz - krzywe zęby - siwa broda - wystająca szczęka - jasne włosy

Źródła:
logiczne zagadki.pl
ŚREDNIOWIECZE ZAGADKI LOGICZNE – ,,Brat William i tajemne wrota wiedzy”

Michalina Wysocka
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ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA

Historia zaćmień

Historia księżycowych zaćmień sięga w daleką przeszłość. Pierwsze pełne zaćmienie księżyca
zarejestrowano w starochińskich kronikach. Dzięki obliczeniom udało się wyznaczyć, że miało ono
miejsce 29.01.1136 roku przed naszą erą.

Dopóki ludzie nie zrozumieli "krwawych księżyców", to zjawisko budziło w nich strach, który
był spowodowany wierzeniami i religią. Nasi przodkowie uważali, że w tym czasie jest atakowany
przez złe duchy. W Chinach ludzie myśleli, że w czasie zaćmienia smok pożera księżyc. W Egipcie
uważano, że z zaćmieniem ma coś wspólnego zły bóg Set.

Najbliższe zaćmienie

Najbliższe zaćmienie jest zapowiadane na 08.11.2022. Będzie częściowo widoczne dla
mieszkańców Europy i obu Ameryk. Za to w USA , Kanadzie, Rosji, Australii i Nowej Zelandii
spektakl ukaże się w całej okazałości. Kulminacja zjawiska nastąpi około 3⁰³ czasu pacyficznego, czyli
12⁰³ czasu polskiego. Zaćmienie będzie trwało około 40 minut, tym samym kończąc rok pełen atrakcji
dla entuzjastów turystyki astronomicznej.

Kacper Mierzejewski

18



PRZEGLĄD SPORTOWY
Lipiec - październik 2022

Siatkówka
Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn zdobyła srebrny medal Mistrzostw Świata 2022

w Polsce i Słowenii. Pierwotnie turniej miał być rozgrywany w Rosji lecz został on przeniesiony z
powodu sankcji nałożonych na Federację Rosyjską po inwazji na Ukrainę. Polacy przegrali finał z
Włochami 1:3 w Katowickim Spodku. Brąz zdobyli Brazylijczycy, a 4 miejsce zajęli Słoweńcy
współgospodarze turnieju. MVP turnieju został rozgrywający Włoch Simone Giannelli, najlepszym
atakującym został Bartosz Kurek, najlepszymi środkowymi zostali Mateusz Bieniek i Gianluca
Galassi, najlepszymi przyjmującymi zostali Brazylijczyk Joandry Leal i Polak Kamil Semeniuk a
najlepszym libero został Fabio Balaso z Włoch. Reprezentacja Polski kobiet po raz pierwszy od 60 lat
dotarła do fazy pucharowej Mistrzostw Świata, w ćwierćfinale po zaciętym spotkaniu przegrały z
Serbią 2:3 w tie-breaku przegrywając 14:16. Serbki są aktualnymi mistrzyniami i faworytkami do
obrony tytułu. Finał odbędzie się 15 października.

Tenis
Iga Świątek wygrała turniej US Open! W finale US Open mierzyły się pierwsza w rankingu

Świątek z
piątą w rankingu Tunezyjką Ons Jabeur. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Polki. Świątek przez
cały turniej straciła 2 sety. W sezonie 2022 Iga Świątek docierała do Półfinału Australian Open
wygrywała French Open i US Open. Nie wyszło jej jedynie w Wimbledonie ,gdzie dotarła do 4 rudny
co jak na standardy tego sezonu nie było najlepszym wynikiem.

Piłka Nożna
W Europejskich pucharach Polskie drużyny spisywały się z zmiennym szczęściem. Jedyną

drużyną która gra w fazie grupowej jest Lech Poznań ,który awansował do Ligi Konferencji Europy
(LKE). Tam niemal sprawił niespodziankę przegrywając 3:4 na wyjeździe z półfinalistą ostatniej Ligi
Mistrzów (LM) Villarealem, wygrał z Austrią Wiedeń 4:1 i zremisował z wicemistrzem Izraela
Hapoelem Beer Szewa 0:0. Pozostałe drużyny zakończyły zmagania na kwalifikacjach LKE. Lechia
Gdańsk odpadła w drugiej rundzie z Rapidem Wiedeń, Raków Częstochowa w ostatniej rundzie z
Slavią Praga, a Pogoń Szczecin odpadła w drugiej rundzie z Brondby IF. Reprezentacja Polski w piłce
nożnej na wrześniowym zgrupowania rozegrała dwa mecze Ligi Narodów (LN). 22 września na
Stadionie Narodowym z Holandią i 25 września w Cardiff z Walią. Pierwszy mecz zakończył się
wynikiem 0:2 dla gości, a drugi Polacy wygrali 1:0 co dało naszym piłkarzom utrzymanie w dywizji A
LN. Robert Lewandowski zaliczył kapitalne wejście do nowego klubu. W barwach FC Barcelony
strzelił już 12 bramek w 11 meczach dokładając 2 asysty. Jest liderem klasyfikacji strzelców ligi
hiszpańskiej z 9 trafieniami.

Skoki Narciarskie
Dawid Kubacki najlepszy w historii Letniego Grand Prix (LGP). Kubacki od lat był określany

"królem lata" w tym momencie jest to stwierdzenie potwierdzające się w statystykach. Jest
samodzielnym liderem klasyfikacji wszech czasów pod względem wygranych klasyfikacji
generalnych 4 jak i pojedynczych zawodów 14. W finałowych zawodach w Klingenthal po pierwszej
serii zajmował 3 miejsce, lecz ostatecznie odrobił straty i wygrał 14 zawody w karierze. Warto dodać,
że na 3 miejscu "generalki" zakończył swój udział w LGP 2022 Kamil Stoch ,a na 4 miejscu skończył
Paweł Wąsek.
Żużel Bartosz Zmarzlik po raz 3 w karierze został indywidualnym Mistrzem Świata na żużlu! W
klasyfikacji generalnej Polak wyprzedził Duńczyka Leona Madsena i kolejnego Polaka Macieja
Janowskiego.

Piotr Michalik
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SŁOWEM MALOWANE

Pytanie

Ciepłe smugi światła
Przez wzory delikatnych firanek spływają na mnie;
Łaskoczą po szyi,
Całują czoło,
Na nowo układają włosy rozrzucone wdzięcznie
Po babcinej poduszce.

Łapię je wzrokiem przez rozchylone powieki,
Gdy tylko odwagi nabieram Światu się przeciwstawić.
W gardle jeszcze oddech,
Jeszcze zamysł.

Zacząć żyć
Czy trwać tak dalej?

nie patrz w dół

most chwiejący się nad wstęgą fal wstydliwych,
gdy powtarzam:
nie patrz w dół
jak węże opuszki palców się pną ku górze,
na plecach czuję niespokojny przepływ kropli.
otworzenie się krtani na ciepłe, wilgotne powietrze.

spojrzałem ku wodzie.

N.M.M.
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SŁOWEM MALOWANE

~Czas~

Ja nie rządzę czasem.
To czas rządzi mną.
Sekundy robią z moją istotą, co chcą.
Walczę nieustannie,
wyrywam się z tej niewoli,
ale czas w miejscu nie ustoi.
Wychodzę na tym fatalnie.
Staję w rozpaczy w obowiązków burzy.
Ten zimny deszcz spraw już mnie nuży.
Krople tak ciężko uderzają o moją głowę,
a wszystko pozostaje takie, jakie było,
od dłuższego czasu nie przychodzi nowe.
Ja nie rządzę czasem.
On ma nade mną kontrolę,
coraz bardziej się go boję.

Wioletta Skoczeń
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PAMIĘTNIK OBCEJ

Fragment #1

Cześć – chociaż tak właściwie nie wiem do kogo mówię – ale jeśli to czytasz, to mam
nadzieję, że przeczytasz moją opowieść do końca. Zacznę od początku, czyli od podstaw. Mimo, że
jestem na ziemi dość krótko, to kilku ważnych rzeczy zdążyłam się nauczyć. Między innymi tego, że
żeby dobrze coś zrobić, trzeba zacząć od podstaw.

Nazywam się Wendy, a raczej na Ziemi tak na mnie mówią. Tak naprawdę jestem Wenus i
zanim zapytacie, nie jestem księżniczką z planety o tej samej nazwie i nawet nigdy jej nie widziałam.
Pochodzę z planety, która nazywa się Xarius. Rozmiarowo można ją porównać do Merkurego z
Układu Słonecznego, w którym krąży Ziemia. Na mojej planecie funkcjonowało coś w stylu
monarchii. Był tam król, który ma nieograniczoną władzę. Ten, którego ja pamiętam, to prawdziwy
tyran. Nie mogę określić tego inaczej, bo wszyscy tyrani, o których kiedykolwiek słyszałam, mieli
pewne cechy, które on również posiada. Udawanie wielkiego bohatera, podbijanie kolejnych terenów,
rozprawianie się z przeciwnikami i wiele, wiele innych. Od ziemskich tyranów odróżnia go tylko fakt,
że tamci zajmowali kolejne państwa, a on – ponieważ władał całą planetą – zamiast krajów zdobywał
galaktyki. Najgorsze jest to, że tak jak każdy podbój ten również wymaga żołnierzy i sprzętu który
król musi opłacać. Oczywiście wiązało się to z tym, że pobierał od mieszkańców Xarius coraz
większe podatki na cele wojskowe oraz przymusowo wcielał do wojska wielu mężczyzn. Cała planeta
cierpiała więc niedostatek, tak duży, że wiele osób umierało z głodu. No, może nie wszyscy. Niektórzy
współpracowali z królem i popierali jego poglądy, a on w zamian dawał im dostatnie życie oraz
oszczędzał ich podczas poboru do wojska. Dawał im także mieszkanie w tak zwanym ,,wewnętrznym
kręgu”.

Moi rodzice byli doradcami króla, chociaż król tak właściwie miał doradców tylko z
obowiązku. Sam podejmował wszystkie decyzje, a dla doradców nie robił nawet zebrań. Moi rodzice
byli także twórcami ruchu oporu. To dzięki nim udało mi się uciec. Mimo piastowanych przez nich
stanowisk, nie mieszkaliśmy w wewnętrznym kręgu, ponieważ każde ryzykowne zachowanie od razu
zostałoby przekazane królowi, gdyż wszyscy tam byli jego szpiegami.

Moi rodzice dawno straciliby swoje stanowiska przez ich nieprzydatność, ale również mieli
kontakty wśród ludzi króla.

To od jednego z nich dostali informację, że król ma zamiar wkrótce wcielić mnie do armii. Po
wszczęciu małego śledztwa okazało się, że król już od jakiegoś czasu podejrzewał moich rodziców o
zdradę, ale nie miał na to żadnych dowodów, więc postanowił, wraz z ukończeniem przeze mnie 16
lat, (czyli wieku dorosłości) oskarżyć mnie o bunt i wcielić do armii w ramach kary. Chciał to zrobić,
by potem wyciągnąć ze mnie informacje odnośnie ruchu oporu. Pewnie uważał, że ja prędzej niż moi
rodzice zdradzę mu coś przydatnego i podejrzewam, że miał rację.

Pewnego dnia, lub nocy – właściwie to nie wiem która była godzina, ale to nie ma znaczenia –
zostałam obudzona przez rodziców podczas snu. Po ich głosie domyślałam się, że dzieje się coś złego.
Mimo, że przed oczami miałam mroczki, szybko otrząsnęłam się i skupiłam na ich słowach
— Posłuchaj skarbie, to bardzo ważne. Za dokładnie 17 minut w pobliżu naszej planety będzie
przelatywał statek kosmiczny. Nie wiem, gdzie on leci, ale musisz się na nim znaleźć.
— Po co? Coś się stało? — spytałam nie do końca jeszcze rozbudzona.
— Według naszych źródeł król ma zamiar właśnie dzisiaj oskarżyć cię o bunt. Nie bój się, damy ci
tyle jedzenia, by starczyło na podróż…
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— A co z wami? Przecież to jedzenie
to jedyne co pozwala nam przeżyć, jak
dacie sobie radę bez niego?
— Nie martw się o nas, teraz
najważniejsze jest to, byś ty
bezpiecznie dostała się na inną
planetę. Damy sobie radę, poza tym
część tego jedzenia podarowali nam
członkowie ruchu oporu. Statek będzie
przelatywał na zachód od naszego
domu, będzie tam na ciebie czekał
członek ruchu oporu. Zapyta cię
,,Czego szukasz?’’ Masz mu
odpowiedzieć ,,Spadających gwiazd’’.
Zawiezie cię i kilkoro innych dzieci na
statek. Czy to jasne?
— Tak, ale co będzie z wami?
Przecież jak odkryją, że mnie nie ma,
zorientują się, że pomogliście mi uciec
i nie wiadomo co wam zrobią.
Ucieknijcie ze mną.
— Nie możemy. Bez nas ruch oporu
może się załamać. Poza tym, nie
możemy zostawić tylu potrzebujących
na pastwę losu. Nie bój się, nic nam
nie będzie, mamy już plan jak się
uratować. Dobrze, spakowaliśmy już wszystko co jest ci potrzebne, biegnij szybko bo się spóźnisz.

Pomogli mi przejść przez teren najbardziej strzeżony. Pożegnałam się z nimi i trzymając się
blisko domów, by cały czas być w ich cieniu. Dostałam się na umówione miejsce i rzeczywiście
spotkałam tam mężczyznę z motorem, który udawał, że szykuje się do jazdy. Nigdy nie byłam w takiej
sytuacji i bałam się, że powiem coś źle. Jakby na to nie patrzeć, od tego zależało moje życie. Język
uwiązł mi w gardle, a on zadał mi pytanie:
— Czego szukasz?

Z przerażenia nie mogłam wydusić z siebie słowa i stałam jak sparaliżowana.
— Czego szukasz?! — ponowił pytanie.
— Spadających gwiazd — wydukałam.
— Dobrze, wsiadaj. I nie bój się ze mną jesteś bezpieczna — powiedział, a ja posłusznie wsiadłam na
skuter.

Na usta cisnęło mi się pytanie o to, jak ma zamiar dostarczyć mnie na statek kosmiczny, skoro
statek nie będzie się zatrzymywał. Jednak szybko dostałam odpowiedź na to pytanie, bo skuter uniósł
się w powietrze i zaczął z zawrotną szybkością lecieć w stronę wielkiego transportowca, który
przelatywał akurat obok nas. Nim się obejrzałam znalazłam się na tyle blisko transportowca, by go
dotknąć. Wtedy drzwi do niego się uchyliły, skuter gwałtownie zahamował, a ja wylądowałam w
środku obok skrzyń, beczek i worków.

Maja Rembowska
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KSIĄŻKI NA JESIENNE WIECZORY
Szukacie książek, które pochłoną was bez granic w te długie, jesienne wieczory? To artykuł

specjalnie dla was! Jako stała czytelniczka kryminałów i horrorów, przy okazji zbliżającego się
Halloween, przygotowałam kilka ciekawych i mrożących krew w żyłach propozycji do przeczytania.

,,TO”
Na początek jedno z najbardziej popularnych dzieł

niekwestionowanego mistrza horrorów, bo czym ta lista
byłaby bez niego? Myślę, że większość z Was widziała już
ekranizację powieści “It” (“To”) Stephena Kinga, albo
przynajmniej kojarzy postać tańczącego klauna z rudą
czupryną. Ale czy myśleliście kiedyś o przeczytaniu samej
książki? Historia opowiada o grupie przyjaciół, którzy stają
do walki z okrutną postacią, sprowadzającą na ich
miasteczko falę wypadków i morderstw. “To” pojawią się
pod różną postacią- klauna, wielkiego ptaka, czy głosu w
rurach. Tylko dzieci mogą go dostrzec i tylko oni mogą
stawić mu czoła. Szczegółowe opisy postaci i ich
przemyśleń, a także niesamowite ukazanie sytuacji i
otaczającego świata, to tylko część elementów, które
spotkacie w tym utworze. Liczba stron, choć początkowo
może sama w sobie przerażać (1200 stron), sprawi jedynie,
że zżyjecie się z bohaterami po uszy, będziecie przeżywali
wszystkie historie razem z nimi, a na koniec nie będziecie w
stanie odłożyć powieści na półkę.

,,NAWIEDZONY DOM NA
WZGÓRZU”

Teraz czas na gotycki klasyk z 1959 roku, wprost od
Shirley Jackson. “Nawiedzony dom na wzgórzu”, to horror,
który również doczekał się wielu ekranizacji filmowych, a
nawet luźnej adaptacji w formie serialu, którą znajdziecie na
Netflixie. Do owianego złą sławą Domu na Wzgórzu
przybywają cztery osoby: doktor Montaque- badacz
okultyzmu, Theodora oraz Eleanor, dwie kobiety które mają
za sobą już pewne doświadczenia parapsychiczne oraz
przyszły spadkobierca samej rezydencji- Luke. Zamierzają
rozwiązać tajemnicę willi, a także udowodnić, że
rzeczywiście jest nawiedzona. Śmiałkowie nie będą musieli
jednak długo szukać odpowiedzi, nie zdają sobie sprawy też,
że dom tylko gromadzi siły, aby spośród nich wybrać swoją
ofiarę.
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Autorka bazuje przede wszystkim na tajemniczym klimacie książki. Sprawia, że każde
skrzypnięcie drzwi czy niewytłumaczalny odgłos daje nam jasno do zrozumienia, że coś kryje się w
tym budynku. Przez minimalistyczne opisy bohaterów, czy nagłe, niespodziewane przeskoczenia w
fabule zaczynamy się zastanawiać, co w powieści jest rzeczywistością, a co urojeniem.

Zdecydowanie nie jest to dzieło, w którym doświadczycie zapierającej dech w piersiach akcji.
Wręcz przeciwnie- powolne tempo historii jest w tym przypadku wielką zaletą. Buduje to jedynie
atmosferę niepokoju i tajemniczości. Shirley nie podaje nam na tacy jasnych odpowiedzi, autor sam
musi doszukać się drugiego dna, poznać głębszy sens. Pisarka ma na swoim koncie również kilka
innych świetnych powieści, jak “Zawsze mieszkałyśmy w zamku”, czy “Loteria”, które są już na
mojej liście do przeczytania!

,,PACJENTKA”
Jeśli nie horrory, to może kryminały?

“Pacjentka”, debiut autorstwa Alexa
Michaelidesa, to jedna wielka zagadka
psychologiczna z niewiarygodnym zwrotem
akcji. Głównym jej bohaterem, ale też
narratorem jest Theo Faber- psychoterapeuta
rozpoczynający nową pracę w szpitalu
psychiatrycznym. Zaciekawiła go historia
jednej z pacjentek szpitala, którą jest Alicia
Berenson. Malarka po zabiciu własnego męża
pogrąża się w milczeniu, jako jedyną
odpowiedź pozostawiając obraz-autoportret.
Co skłoniło ją do morderstwa miłości jej
życia? Dlaczego kobieta milczy? Ile
podejrzanych jest zamieszanych w tę sprawę?
Czy Theo będzie pierwszą osobą, do której
przemówi po tragedii? Na wszystkie te
pytania znajdziecie odpowiedź właśnie w tej
książce, która udowadnia też, że zabić można
nie tylko fizycznie. Przeniesie was w świat,
gdzie nikt nie jest godny zaufania, tajemnica
ciągnie za sobą tajemnicę, którą może
zdradzić tylko jedna osoba- ona. Oryginalna i
intrygująca opowieść z niespodziewanym
zakończeniem, wciągnie każdego już po
pierwszej stronie.

25



,,POD KLUCZEM”

Kolejnym godnym polecenia thrillerem jest
“Pod kluczem”, napisanym przez Ruth Ware.
Młoda dziewczyna, Rowan, znajduje ogłoszenie
oferty pracy jako niania w domu Elincourtów.
Na pozór idealna, zapracowana rodzina z
czwórką dzieci mieszkająca w pięknym,
położonym na uboczu domu, ale… coś tu nie
pasuje. Jak się później okazuje, wokół willi
krąży wiele niepokojących plotek oraz historii, a
cztery ostatnie nianie zrezygnowały dość szybko
z pracy w tym miejscu. O co więc chodzi? Mimo
wszystko, Rowan podejmuje się wyzwania.
Atmosfera w domu robi się coraz bardziej
niepokojąca, a każdy zachowuje się jakby…
podejrzanie. Na każdym rogu czyhają nowe
tajemnice, które są nowymi zadaniami dla
bohaterki, jak i dla czytelnika.

Autorka od pierwszego rozdziału buduje
niesamowite napięcie powieści, a sam jej
mroczny klimat zaskakuje. Wywoła w was
strach nie tylko o życie niani, ale też dzieci
będących pod jej opieką. Przeczytaj i odkryj
tajemnicę wiktoriańskiej budowli w środku lasu!

Źródła: https://www.empik.com/
Oliwia Ogrodnik
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TWÓJ VINCENT

Według wielu Vincent Van Gogh był wariatem. Przerażającym mężczyzną o morderczym
spojrzeniu. Ale jaki był naprawdę?

"Twój Vincent" to brytyjsko-polski film pełnometrażowy wypuszczony w 2017 i zrealizowany
techniką malarską. Warto dodać, że jest pierwszą pełnometrażówką na świecie, która w całości została
namalowana ręcznie. Film powstał pod reżyserią Doroty Kobieli oraz Hugha Welchmana, jego
produkcja trwała siedem lat.

Opowiada on o tragicznej śmierci Vincenta, jego smutnych losach i poszukiwaniu prawdy, co
tak właściwie się z nim stało. Fakty z życia Van Gogha zostały ustalone na podstawie 800 listów
napisanych przez niego.

Armand Roulin to syn przyjaciela Van Gogha, dostaje od ojca zadanie, aby dostarczyć
rodzinie malarza jego ostatni list. Chociaż pogardzając tym pozornie bezsensownym obowiązkiem,
Armand udaje się do Auvers-sur-Oise, gdzie mieszka rzekomo bliski towarzysz Vincenta, dr. Gachet.
Czekając, aż lekarz wróci z biznesu, Armand spotyka wielu mieszkańców tej wioski, którzy nie tylko
znali Vincenta, ale podobno byli także wzorami i inspiracją dla jego sztuki. W ten sposób Armand
staje się coraz bardziej zafascynowany psychiką i losem Van Gogha. Jednak, gdy chłopak zagłębia się
dalej, zdaje sobie sprawę, że niespokojne życie Vincenta jest tak samo kwestią interpretacji, jak jego
obrazy, i nie ma łatwych odpowiedzi dla człowieka, którego praca i tragedie będą naprawdę doceniane
w przyszłości.

Ten film jest jednym z piękniejszych hołdów, jakie oddano Vincentowi. Ukazuje go, jako
chorego człowieka, pragnącego niczego więcej, niż zrozumienia, akceptacji oraz wsparcia. Wszyscy
uważali go za niespełna rozumu, jedynie jego brat, Theo, bezgranicznie w niego wierzył, stale
fundując mu przybory do malowania.

Nigdy się nie dowiemy, jak zginął malarz, czy faktycznie popełnił samobójstwo, czy może
ktoś mu pomógł. Film roztrząsa obie wersje, finalnie nie podając prawidłowej, ponieważ nie istnieje.
Vincent Van Gogh jest inspiracją dla wielu ludzi, cierpiał przez całe swoje życie, wiecznie szukając
własnej drogi, był szykanowany, wyśmiewany i wytykany. Jednak jego dzieła były pełne życia,
kolorowe, tętniące radością. Jako jedyny potrafił zamienić swój ból w arcydzieło. Mękę łatwo jest
zobrazować, jednak Vincent użył ją oraz swoją wielką pasję, by przedstawić wspaniałość naszego
świata. Nikomu się to wcześniej nie udało i prawdopodobnie już nikt więcej tego nie powtórzy. Dla
mnie, ale i dla wielu innych osób, ten zdziczały, straszny mężczyzna był nie tylko najwybitniejszym
artystą, ale był także wspaniałym człowiekiem.

Chciałabym, aby wiedział, jak ważny i kochany jest w obecnym świecie, ile osób wciąż
podziwia jego prace, ile osób wciąż admiruje jego samego. Jego ostatnie słowa brzmiały "Smutek
będzie trwał wiecznie", ale nie zgadzam się z tym. Gdziekolwiek teraz by nie był, mam nadzieję, że
jest szczęśliwy, obserwując nocne niebo.
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„Kim jestem w oczach większości ludzi — nicością, ekscentrykiem lub nieprzyjemną osobą —
kimś, kto nie ma pozycji w społeczeństwie i nigdy nie będzie miał; krótko mówiąc, najniższy z
najniższych. No dobrze — nawet gdyby to była absolutna prawda, to chciałbym kiedyś
pokazać swoją pracą, co taki ekscentryk, taki nikt ma w sercu."

– Vincent Van Gogh do Theo, The Hague, 21 Lipca 1882

Źródła:
https://vangoghletters.org/vg/letters/let249/letter.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Twój_Vincent
https://arthive.com/de/publications/4748~12_most_famous_paintings_by_vincent_van_gogh

Julia Piędziak
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ZAGADKA KRYMINALNA

Potworny współlokator - sprawa Mirabel Ramos

Urodzona 22 listopada 1976 r. Maribel Ramos, wśród rodziny była zawsze uważana za
,,chłopczycę’’, lubiła bowiem rywalizację i sport. Od dziecka marzyła, aby pomagać ludziom, dlatego
planowała w przyszłości zostać policjantką. W 2000 r. wstąpiła do armii, odbyła ośmioletnią służbę
podczas której uczestniczyła w dwóch misjach w Iraku. Gdy została zwolniona ze służby, zgłosiła się

jako wolontariuszka do pracy z osobami zmagającymi się z
zespołem stresu pourazowego. Chciała dzielić się swoimi
sposobami na radzenie sobie ze stresem, jakiego sama
doświadczyła w wojsku. Jako studentka w Cal State
Fullerton, studiując wymiar sprawiedliwości w sprawach
karnych, mieszkała wraz ze swoją matką. Na studiach
każdy patrzył z podziwem, jak Mirabel przykłada się do
nauki i jak dużo czasu jej poświęcała. W 2009 r. przełomem
w jej życiu była śmierć matki, która chorowała na
nowotwór. Po dłuższym czasie od tej tragedii, Mirabel
czując się samotna postanowiła znaleźć współlokatora.
Dlatego poprosiła swoją młodszą siostrę, aby z nią
zamieszkała. Jednak ta odmówiła, gdyż miała już swoje
mieszkanie i nie chciała się z niego wyprowadzać.
Zapewniła starszą siostrę, że zmieni zdanie, gdy nikt inny
nie zgłosi się na zamieszkanie z nią. Mirabel umieściła w
internecie ogłoszenie o wolnym pokoju. Jedną z osób, która
odpowiedziała na ogłoszenie, był Kwang Choi Joy
nazywany przez przyjaciół ,,K.C.”. Mężczyzna szukał pracy
w Kalifornii dlatego chciał znaleźć również mieszkanie.

Oświadczył, że z pochodzenia jest Koreańczykiem, nie ma problemu z nawiązywaniem znajomości i
nie pali papierosów. Był miły, spokojny, ale też samotny, gdyż nie miał rodziny. Zapewnił Mirabel, że
nikt go nie odwiedza dlatego w spokoju będzie mogła dalej kontynuować naukę. Po pewnym czasie
został wybrany i wprowadził się do jej mieszkania. Jak się okazało, rzeczywiście większość czasu
spędzał sam w swoim pokoju. Mirabel zaczęła coraz częściej zapraszać Joya na imprezy przez co
szybko się zaprzyjaźnili. Miał nawet okazję poznać rodzinę Ramos.

Wiosną 2013 r. Mirabel miała otrzymać dyplom ukończenia studiów. Pod koniec kwietnia
wyjechała na kolejne spotkanie z weteranami, wróciła do domu na początku maja. W piątek 3 maja,
ok. godziny dziesiątej czterdzieści, rodzina Mirabel dostała telefon od Joy’a, że kobieta nie wróciła do
mieszkania poprzedniej nocy. Wydawał się on bardzo zaniepokojony tym zdarzeniem, informując że
już wykonał telefon do służb specjalnych, jednak ci nie przyjęli zgłoszenia, ponieważ nie minęło
dwadzieścia cztery godziny od zaginięcia. Tego dnia Mirabel miała spotkać się ze znajomymi na
meczu softballa oraz przemawiać na kolejnym spotkaniu z weteranami, jednak jak można się
domyślić, na żadnym z tych wydarzeń się nie pojawiła. Jej bliscy byli pewni, że coś się stało, zgłosili
więc zaginięcie na policję. Przyjechali również do jej mieszkania, nie mogli otworzyć drzwi, gdyż
nikogo nie było w środku, otworzyli je funkcjonariusze.
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W mieszkaniu wszystko wydawało się być na swoim miejscu, jedną rzeczą, która odstawała
od normy była jej koszula nocna, która na obu mankietach miała niewielkie ślady krwi. Poza tym nie
było jej torebki, ani telefonu. Wyszło na to, że po prostu wyszła z domu bez informowania
kogokolwiek. To, co dla rodziny budziło wątpliwości, było to, że Mirabel zostawiła bez opieki
swojego najukochańszego psa Mie, która była jej najwierniejsza. Znajomi z pracy, przyjaciele
dołączyli się do poszukiwania zaginionej. Siostra Mirabel wystąpiła w telewizji, założyła też stronę na
Facebooku o nazwie “Find Mirabel Ramos”. Kobieta od momentu zaginięcia nie korzystała ze
swojego telefonu, ani kart bankomatowych. W wieczór swojego zniknięcia okazało się, że rozmawiała
ze swoim chłopakiem Paulem Lopezem, ponieważ chciała mu powiedzieć o tym, że pokłóciła się ze
swoim współlokatorem. Lopez wspomniał również, że na czas tej rozmowy Mirabel schowała się w
swoim pokoju z obawą, że K.C. może ją usłyszeć i coś jej zrobić. Pokłócili się wtedy o czynsz, jakiego
on nie był w stanie zapłacić. Kobieta więc powiedziała mu, aby jak najszybciej się wyprowadził. Na
nagraniach z monitoringu w kompleksie mieszkalnym uchwycono, jak Mirabel płaci czynsz,
wkładając do skrzynki pocztowej ok. dziewiętnastej trzydzieści czek, czyli chwilę po rozmowie ze
swoim chłopakiem. Po tej czynności weszła do mieszkania i to był ostatni raz kiedy ją widziano. W
trakcie przesłuchania, współlokator potwierdził, iż owa sytuacja miała miejsce i oboje się pokłócili,
jednak ok. dwudziestej pierwszej wyszedł z domu, aby się uspokoić, a wychodząc widział, że
wszystko było z nią w porządku. Wrócił godzinę później, ale jej już nie było, pomyślał że wyszła, aby
się uspokoić. Trzy razy do niej dzwonił, jednak nie dostał żadnej odpowiedzi. W kolejnym dniu zaczął
martwić się jeszcze bardziej. Funkcjonariusz, który go przesłuchiwał zauważył, że Kwang miał świeże
zadrapania na ramieniu, na co on odpowiedział, że zadrapał się, gdy wyplątywał żyłkę wędkarską z
ciernistych krzaków w lokalnym parku. Angażował się w poszukiwanie swojej współlokatorki, w
mediach apelował o bezpieczny powrót Maribel do domu. Twierdził, że jest ona mu najbliższą osobą.

Na światło dzienne wyszły nowe fakty. Jak się okazało, jedenaście dni przed zaginięciem,
zadzwoniła ona na numer alarmowy mówiąc, że boi się swojego współlokatora. Upewniła się, że
rozmowa jest nagrywana, aby później były dowody na to, kto sprawił jej krzywdę, gdy coś jej się
stanie. Rodzina Mirabel postanowiła, że gdy kobieta nie zjawi się 15 maja na spotkaniu ze swoimi
siostrami to będzie oficjalne potwierdzenie, że z Mirabel nie żyje. Można się domyślić, że 36-latka nie
zjawiła się na spotkaniu, co zwiastowało tylko najgorsze. Siostra K.C. podczas rozmowy z policją
nazwała swojego brata potworem, bała się go na tyle, że nawet wystąpiła o pozwolenie na zakaz
zbliżania się do niej.

Policji nie umknęło to, że Joy jako jedyny nie umiał przedstawić porządnego alibi na czas
zaginięcia Maribel. Podczas tego, jak jego laptop i telefon zostały poddane sprawdzeniu, on ciągle
udzielał się w internecie korzystając z komputera w lokalnej bibliotece. W swoich postach pisał o
Maribel w czasie przeszłym, co zwróciło uwagę ludzi. W jego historii wyszukiwania odnaleziono
również informacje, jak szukał odpowiedzi na pytania, czy telefon musi być włączony, aby go
namierzyć i ile zajmuje rozłożenie się ciała?. 17 maja 2013 r. nastąpił przełom w sprawie. Kwang
znowu korzystał z komputera w bibliotece i okazało się, że sprawdził także lokalny obszar na mapie,
powiększając konkretną część Kanionu Petersa. Na widoku satelitarnym odnalazł pojedyncze drzewo
rosnące w tamtej okolicy, po czym usunął historię wyszukiwania. Dla służb był to bardzo znaczący
znak. Teren kanionu został przeszukany i po 45 minutach odnaleziono ciało. Już wcześniej tego dnia,
ludzie skarżyli się na odurzający zapach dobiegający z tamtych okolic. Szczątki Maribel leżały u
podnóża drzewa, dokładnie tego które Joy sprawdzał na komputerze. Kobieta posiadała dwa tatuaże
dzięki którym zidentyfikowano ją jako zaginioną – Maribel Ramos. Przez rozkład ciała nie można
było ustalić przyczyny zgonu.
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Uznano, że została zaatakowana podczas
snu. Po odnalezieniu ciała policja pojechała
aresztować K.C. który na widok policji
próbował uciekać, ale teren został otoczony
przez co ucieczka mu się nie powiodła.

3 czerwca 2013 r. odbył się pogrzeb
Mirabel w którym brało udział setki osób,
mieszkańcy miasta, weterani i rodzina.
Podczas nabożeństwa, młodsza siostra - Lucy
wygłosiła wzruszającą mowę o tym, jak bardzo

siostra jej pomagała i dzięki niej czuła, że może osiągnąć wszystko. Po pogrzebie ciało Mirabel
zostało poddane kremacji i pochowano ją. W lipcu 2014 r. K.C. został oskarżony o morderstwo
drugiego stopnia.

Postanowiono, że podczas, gdy współlokatorzy kłócili się o pieniądze, Joy zabił kobietę ze
złości i że była to zbrodnia dokonana w efekcie. Jednak prokuratura uważała, że K.C. miał obsesję na
punkcie Mirabel, podobno kierowało nim przekonanie, że skoro on nie może jej mieć, to nikt inny nie
będzie jej miał. Na jednym spotkaniu rodzinnym powiedział, że chciałby, aby Mirabel za niego wyszła
i była matką jego dzieci, jednak ona od razu uprzedziła go, że nic takiego się nie stanie, chociażby
przez taką różnicę wieku. Dziwne i niepokojące zachowania K.C. jednak bardziej się nasilały, nawet
po tym jak Maribel ostrzegała i tłumaczyła rodzinie, że rozmawiała ze swoim współlokatorem i że
zrozumiał, iż kobieta nie będzie chciała z nim być. Mężczyzna posuwał się do takich kroków, że
zaczął się odmładzać – zmienił styl, częściej wychodził na miasto i imprezy, a nawet podjął się
operacji plastycznej. Obrońcy mężczyzny próbowali przedstawić tę sprawę w innym świetle,
zwracając uwagę na to, że Mirabel zmagała się z objawami stresu pourazowego i miała skłonności
samobójcze oraz spożywała alkohol, więc ich zdaniem mogła popełnić sama samobójstwo, bądź
poddać się atakowi innemu sprawcy. Kwang Choi Joy został uznany oficjalnie za winnego. Rodzina
domagała się od niego przeprosin, jednak ten uważał, że nie może przeprosić za coś czego nie zrobił.
We wrześniu 2014 r. usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. 62-letni Kwang przebywa
aktualnie w areszcie. W jednym z najnowszych wywiadów ogłosił, że chce ponownego procesu, aby
prokuratura pokazała dowody na jego niewinność.

Źródła:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2530570/Roommate-charged-murder-raised-suspicions-online-writing-posts-missing-woman-past-t
ense-body-hidden-bushes.html
https://www.youtube.com/watch?v=KwMbEXW1ENk
https://www.monstersandcritics.com/tv/maribel-ramos-was-murdered-by-roommate-k-c-joy-web-of-lies
https://thecinemaholic.com/maribel-ramoss-murder-who-killed-her-how-did-she-die/
https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-roommate-charged-maribel-ramos-20130521-story.html
https://news.yahoo.com/video/oc-body-identified-maribel-ramos-053036816.html?guccounter=1

Oliwia Zyśk

31

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2530570/Roommate-charged-murder-raised-suspicions-online-writing-posts-missing-woman-past-tense-body-hidden-bushes.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2530570/Roommate-charged-murder-raised-suspicions-online-writing-posts-missing-woman-past-tense-body-hidden-bushes.html
https://www.youtube.com/watch?v=KwMbEXW1ENk
https://www.monstersandcritics.com/tv/maribel-ramos-was-murdered-by-roommate-k-c-joy-web-of-lies/
https://thecinemaholic.com/maribel-ramoss-murder-who-killed-her-how-did-she-die/
https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-roommate-charged-maribel-ramos-20130521-story.html
https://news.yahoo.com/video/oc-body-identified-maribel-ramos-053036816.html?guccounter=1


MOJE PASJE

OSTRÓW I JEJ OKOLICE JESIENIĄ

Michalina Wysocka
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HOROSKOP NA PAŹDZIERNIK
♈ Baran w październiku (21 marca - 19 kwietnia)
To może się okazać najprzyjemniejszy miesiąc w całym 2022 roku. Większość spraw Barana dobrze
się ułoży i życie nabierze rumieńców. Cokolwiek postanowisz teraz zrobić, możesz liczyć na sukces.
Porady dotyczące października 2022 rok: nawet najbardziej szalona wizja jest warta rozważenia. Być
może okaże się o wiele bardziej realna, niż to wygląda na pierwszy rzut oka. Nie bój się robić rzeczy,
których nikt przed tobą nie próbował.
Twoje szczęśliwe dni października: 5, 20, 31
RADY WRÓŻKI: jeśli czujesz, że to co robisz nie ma sensu, to może naprawdę tak jest?

♉ Byk w październiku (20 kwietnia - 22 maja)
Umysł Byka będzie w tym miesiącu rozproszony pomiędzy kilkoma większymi projektami. Niestety
nie da się tego uniknąć. Zbyt dużo dzieje się w tym samym czasie. Musi dać z siebie wszystko, by
poradzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami. Porady dotyczące października 2022 roku: unikaj
negatywnego myślenia, bo stracisz możliwość skutecznego działania. Nie obawiaj się wykorzystywać
swoich umiejętności w codziennych czynnościach. Nawet jeśli oznacza to pokazanie, że ktoś inny jest
gorszym pracownikiem od ciebie.
Twoje szczęśliwe dni października: 6, 11, 21.
RADY WRÓŻKI: zamówisz talerz owoców morza i nie dostaniesz arbuza ani mango, cóż za
rozczarowanie..

♊ Bliźnięta w październiku (23 maja - 21 czerwca)
Wydarzenia mające miejsce w tym miesiącu mogą bardzo zdenerwować Bliźnięta. Kilka spraw
potoczy się całkowicie innym torem, niż można by się spodziewać. Zaskoczenie będzie duże,
ponieważ wydawało Ci się, że wszystko masz pod całkowitą kontrolą. Porady dotyczące października
2022 roku: nie postępuj impulsywnie. Każda decyzja powinna być dobrze przemyślana. Pilnuj swoich
spraw i unikaj zbytniej dociekliwości, jeśli chodzi o prywatne życie innych ludzi.
Twoje szczęśliwe dni października: 2, 9, 24.
RADY WRÓŻKI: idąc na spacer nie weźmiesz parasola; przekonasz się, że nie jesteś z cukru, a
twój telefon jednak nie jest wodoodporny.

♋ Rak w październiku (22 czerwca - 22 lipca)
To dobry czas, jeśli chodzi o relacje z innymi. Jeśli pragnie dobrze wykorzystać ten miesiąc, Rak
powinien być przyjazny i otwarty. Poczujesz się pewniej, kiedy dostrzeżesz, jak przydatna jest
pozytywna komunikacja – nie tylko w sprawach osobistych, ale także w pracy i szkole. Porady
dotyczące października 2022 roku: bardzo poważnie traktuj opinię innych na temat toczących się
właśnie wydarzeń. Zapanuj nad impulsywnymi zachowaniami..
Twoje szczęśliwe dni października: 10, 12, 13.
RADY WRÓŻKI: znajdziesz promocje życia i kupisz tyle paczek makaronu, że będziesz musiał/a
trzymać je nawet w szufladzie z bielizną.

♌ Lew w październiku (23 lipca - 23 sierpnia)
Nadszedł najspokojniejszy okres w tym roku. Lew nie będzie miał żadnych poważniejszych wyzwań.
Nie znaczy to jednak, że zacznie się nudzić.
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Porady dotyczące października 2022 roku: unikaj zachcianek, które są szkodliwe dla innych. Skup się
na tych pomysłach, które mają prawdziwą wartość.
Twoje szczęśliwe dni października: 1, 7, 23.
RADY WRÓŻKI: skupisz się na czymś przez całe 3 minuty, będzie się opłacało, tylko szkoda tych
trzech minut.

♍ Panna w październiku (24 sierpnia - 22 września)
Ten miesiąc upływa pod znakiem prawdziwej miłości oraz entuzjastycznego podejścia do życia.
Dzięki temu Panna będzie mogła w pełni poświęcić się ukochanej osobie. To będzie iście magiczny
czas. Ciekawość poprowadzi Cię w nowym kierunku. Porady dotyczące października 2022 roku: jeśli
tylko pojawia się odpowiednia okazja, staraj się być pomocną osobą. Trenuj się we właściwym
motywowaniu do podejmowania działania wykraczającego poza twoją strefę komfortu.
Twoje szczęśliwe dni października: 3, 21, 29.
RADY WRÓŻKI: wyłączą ci prąd i to nie z powodu zakłóceń związanych z pogodą.. lepiej sprawdź
rachunki..

♎ Waga w październiku (23 września - 22 październik)
Teraz Waga nadrobi zaległości, które nagromadziły się w poprzednich miesiącach. Dokończy zadania,
które spędzały jej sen z powiek. To doskonała wiadomość, ponieważ właśnie w październiku spotkasz
osobę, która znacząco wpłynie na Twoją przyszłość. Jeśli uda Ci się zrobić na tej osobie dobre
pierwsze wrażenie, wszystko pójdzie o wiele łatwiej. Porady dotyczące października 2022 roku: badaj
swoje lęki tak, jakby to były otwierające się przed tobą możliwości. Dobrze się zastanów, kiedy można
pozwolić sobie na rozrywkę, a kiedy trzeba sumiennie pracować.
Twoje szczęśliwe dni października: 8, 23, 30..
RADY WRÓŻKI: wskoczysz na kanapę, niestety coś zacznie cię uwierać i to nie ziarnko grochu,
tylko płyta, której ktoś nie schował na miejsce. Już raczej z niej niczego nie posłuchacie..

♏ Skorpion w październiku (23 października - 21 listopada)
Początek miesiąca będzie wspaniały, ale później Skorpion doświadczy kilku poważnych kryzysów.
Choć będą to trudne sprawy, z każdym problemem można sobie poradzić. Nie brakuje Ci inteligencji
ani samozaparcia, więc jesteś teraz w stanie pokonać każdą przeciwność losu. Porady dotyczące
października 2022 roku: zawieraj przyjaźnie tylko z tymi ludźmi, którzy grają z tobą w otwarte karty.
Nie szukaj problemów tam, gdzie ich nie ma.
Twoje szczęśliwe dni października: 15, 19, 27.
RADY WRÓŻKI: pójdziesz na basen ale zapomnisz klapek, to znak żeby zjeść naleśniki w bistro
obok siłowni

♐ Strzelec w październiku (22 listopada - 21 grudnia)
W tym miesiącu dla Strzelca prywatność będzie wyjątkowo ważna, więc każda ingerencja w jego
sprawy spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem. Ten miesiąc to doskonały czas na poświęcenie
uwagi własnemu wnętrzu. Porady dotyczące października 2022 roku: nie bagatelizuj swojej
kreatywności. Postaraj się unikać podejmowania decyzji w oparciu o stare nawyki.
Twoje szczęśliwe dni października: 17, 20, 29.
RADY WRÓŻKI: posmakuje ci lemoniada w super kawiarni, niestety za droga żeby pić ją tam
codziennie, ale też zbyt trudna żeby zrobić ją samemu w domu. to dopiero problem..
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♑ Koziorożec w październiku (22 grudnia - 19 stycznia)
W tym raczej spokojnym miesiącu Koziorożec dostanie niezwykle ważne zadanie, które na pierwszy
rzut oka niepozorne, może znacząco wpłynąć na jego przyszłość. To, co się teraz wydarzy, doprowadzi
także do pozytywnych zmian w Twoich relacjach z najbliższymi członkami rodziny. Porady dotyczące
października 2022 roku: unikaj sytuacji, w których dochodzi do izolacji – im więcej masz kontaktów z
innymi, tym lepiej. Nie szukaj idealnej sytuacji do podejmowania się kolejnych zadań. Musisz działać
w takich warunkach, jakie są teraz.
Twoje szczęśliwe dni października: 4, 17, 26.
RADY WRÓŻKI: zapomnisz spakować ładowarkę i przeżyjesz weekend bez dostępu do internetu, to
dopiero będzie odpoczynek!

♒ Wodnik w październiku (20 stycznia - 18 lutego)
W pierwszej połowie miesiąca Wodnik może poczuć się niedoceniony przez otoczenie. Nie powinien
jednak domagać się pozytywnej reakcji na swoje działania. Niech się po prostu skupi na
poszczególnych zadaniach, a nagrody pojawią się we właściwym czasie. Co prawda przyjdzie na nie
jeszcze poczekać, ale cierpliwość jest przecież cnotą. Porady dotyczące października 2022 roku:
postaraj się wziąć pod uwagę potrzeby innych. W przeciwnym razie doprowadzisz do bardzo
niemiłego zdarzenia. Brak wewnętrznej równowagi prowadzi do popełniania błędów.
Twoje szczęśliwe dni października: 10, 29, 30.
RADY WRÓŻKI: dostaniesz bukiet kwiatów od znajomego, okaże się jednak, że nie były dla ciebie,
ale wiecie, kto daje i odbiera…

♓ Ryby w październiku (19 lutego - 19 marca)
Ryby mają duży potencjał w tym miesiącu, więc niech go jak najlepiej wykorzystają. Powinny przede
wszystkim działać w sposób przemyślany. Impulsywne podejmowanie decyzji może się teraz
wyjątkowo źle skończyć. Kluczem do sukcesu jest uważność. Porady dotyczące października 2022
roku: jeśli źle się wyrazisz, ludzie mogą pomyśleć, że oczekujesz czegoś w zamian za swoją pomoc.
Nieuniknione wydarzenia to coś, co musisz zaakceptować. Nie próbuj z nimi walczyć.
Twoje szczęśliwe dni października: 9, 14, 28.
RADY WRÓŻKI: zrobisz taką prezentacje, że wszyscy będą ci bić brawo jak skończysz, serio! Może
czas rozważyć karierę wykładowcy?

Horoskopy zaczerpnięte ze strony – astroweb.pl
Rady wróżki zaczerpnięte z profilu na Instagramie – astro.bzdury

Zuzanna Dawid, Oliwia Wyszomierska
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