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OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy!

Witamy Was w nowym już roku! Styczeń według wielu, jest miesiącem nudnym oraz
smutnym, jednak my, chcemy Wam pokazać, że tak wcale nie musi być i dlatego
postanowiliśmy umilić go, kolejnym wydaniem naszego Głosu Uczniowskiego! A na dobry
początek cofniemy się w czasie, by zajrzeć do PRL-owskich szkół, abyście mogli zobaczyć i
porównać, czy ich funkcjonowanie bardzo różni się od tych współczesnych szkół?

Ponieważ zbliżają się ferie, pomyśleliśmy, że z chęcią przeczytacie dwa artykuły z
pomysłami, jak spędzić ciekawie wolny czas, którego raczej w tym momencie nie zabraknie.
A jako, że sport jest jednym z na to sposobów, polecamy tekst o niedawnych Mistrzostwach
Świata w piłce nożnej rozegranych w Katarze, które były niezwykle zaskakujące w wielu
aspektach!

Odstawmy na chwilę ponurą zimową rzeczywistość, którą wymalowała dla nas
niesprzyjająca aura i zakopmy się w dziełach literackich naszych uczniów. Zaparzmy przy
tym rozgrzewającą, aromatyczną herbatę, gdyż lektura ich zajmie nam chwilę -
zgromadziliśmy bowiem, aż osiem wierszy naszych koleżanek (z czego połowa dotyczy
aspektu miłości, wprowadzając nas w czas walentynek!) oraz kontynuację książki, której
początek przeczytać możecie w poprzednim wydaniu.

Głośno było ostatnio o pewnej premierze filmowej, która nominowana jest oczywiście
do Oscara… Przeczytamy o niej więcej w tym wydaniu gazetki, aby dowiedzieć się co
Avatar: Istota wody ma nam do zaoferowania, aby zachęcić Was do wyjścia, do kina? Gdy
nadal będziecie czuć niedosyt seansów filmowych, to z myślą o Was przygotowaliśmy listę
takich filmów, których możemy wyczekiwać w tym roku!
Na koniec tego wydania polecamy obejrzeć w zachwycie, jak my, barwne zdjęcia, rysunki,

szkice naszych utalentowanych koleżanek i kolegów, których jest tak wiele, że kolejne
pokażemy w następnym wydaniu gazetki.

Bez zbędnego przedłużania, zapraszamy Was do przeczytania nowego wydania Głosu
Uczniowskiego. Mamy nadzieję, że w ten sposób ocieplimy Wam te zimowe dni!

Ciepło,
Redakcja Głosu Uczniowskiego
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JAK WYGLĄDAŁY SZKOŁY W PRL-u?
Zapewne nie raz słyszeliście, że życie w PRL-u nie należało do najłatwiejszych. Brak

towarów w sklepach, cenzura, wieczne kolejki z kartkami na żywność, marzenia o wyjeździe na
Zachód. A jak wśród tego wszystkiego przedstawiała się sytuacja szkolnictwa? Czy szkoły z czasów
Polski Ludowej znacznie różniły się od tych dzisiejszych?

System oświatowy w PRL-u był oparty
na 8-klasowej szkole podstawowej. Po niej - do
wyboru - były licea (4 lata), szkoły zawodowe
(2- i 3-letnie) lub technika (5 lat). Klasy liczyły
po 40 osób i więcej, korytarze i podwórka były
zatłoczone. Było też mniej nauczycieli, przez co
niektóre klasy zaczynały lekcje po południu.
Wychowanków dawnych szkół wyróżniały
obowiązkowe mundurki, a później fartuszki,
dla chłopców krótkie, dla dziewczyn dłuższe, w
jednolitym kolorze granatowym lub niebieskim.
Wykonane z ordynarnego poliestru, z
odpinanymi na guziki białymi kołnierzykami. Na
prawym ramieniu przyszywano tarczę szkolną.

Jeśli chodzi o nauczane przedmioty, była ich podobna ilość. Oczywiście, zamiast języka
angielskiego obowiązkowy był język rosyjski. Istniał również taki przedmiot jak ZPT- zajęcia
praktyczno-techniczne, na których robiło się dosłownie wszystko. Poza tym, podobnie jak obecnie,
szkoła uczyła matematyki, biologii czy fizyki. Jednak nauczyciele zupełnie inaczej przekazywali
wiedzę i budowali swoje relacje z uczniami.

Każdy nauczyciel był traktowany jak
autorytet, nie można było z nim dyskutować.
Normalne było stosowanie przez niego kar
fizycznych, takich jak ciągnięcie za ucho czy
uderzenie w dłoń linijką. Dyscyplina i ślepe
posłuszeństwo to były podstawy metod
wychowawczych nauczycieli w PRL-u. Do innych
kar należało też postawienie nieposłusznego ucznia
do kąta, mógł zostać też wyproszony z sali. W
niektórych szkołach praktykowano tzw. ośle ławki.
Ten, kto zawinił, był sadzany z tyłu, nieco dalej niż
cała klasa. Kary za ściąganie lub przeszkadzanie
podczas lekcji były jeszcze gorsze - często uczeń
musiał przepisać do zeszytu wskazane przez
nauczyciela zdanie sto razy.
Co ze sprawdzaniem czystości wśród uczniów?

Niektórym do tej pory śni się po nocach szkolna higienistka. Dlaczego dla wielu spotkanie z nią było
tak traumatyczne? W okresie Polski Ludowej przykładano dość dużą uwagę do higieny, niestety nikt
wtedy nie przejmował się prywatnością młodych ludzi. Pielęgniarka przychodziła do klasy i przy
wszystkich sprawdzała czystość uszu, stan paznokci oraz czy na włosach nie zagnieździły się
przypadkiem wszy. To, co budziło jej zastrzeżenia, głośno komentowała. Odbywała się też
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regularna i obowiązkowa fluoryzacja zębów. Często
przeprowadzano też szczepienia- wszyscy uczniowie ustawiali
się wtedy w kolejce, bez obecności rodziców. Sprawdzano też
stopy, postawę kręgosłupa, gdy było coś nie tak kierowano na
tzw. korektywę, czyli gimnastykę korekcyjną.

Szkoła mogła również zaangażować wszystkie klasy w
tzw. prace społeczne. Repertuar był szeroki. Młodzież musiała
wykonywać prace ogrodnicze, porządkowe, a nawet budowlane.
Młodzi sadzili lasy, a także wyjeżdżali na wykopki ziemniaków.
Podczas takich wyjazdów często organizowane były ogniska, a
wychowankowie dostawali kanapki i zbożową kawę.
W niektórych placówkach obowiązkowe było też grabienie liści
wokół szkoły.

Dzisiejsze pokolenie 50-latków pamięta również
doskonale szkolne apele, które zazwyczaj odbywały się w poniedziałki przed rozpoczęciem lekcji.
Zaczynały się odśpiewaniem patriotycznej pieśni. Potem przedstawiano komunikaty, zarządzenia, a
nawet składano życzenia urodzinowe. Podczas apelu dyrektor lub dyrektorka odczytywali nazwiska
uczniów, którzy „podpadli” lub odnieśli jakiś sukces.

Dużą popularnością w szkole cieszyły się
zajęcia dodatkowe. Najczęściej uczęszczane były
SKS-y. Uczniowie brali udział w biegach
przełajowych, zimą jeździli na łyżwach. Działali też
w różnych kołach zainteresowań, np. w kółkach
zarządzających sklepikiem szkolnym, Szkolnej
Kasie Oszczędzania, czy Związku Harcerstwa
Polskiego.

A jak wyglądały lekcje historii? Były one
zdecydowanie jedną z ciemnych stron PRL-owskiej
codzienności. Dopiero pod koniec lat 80. zaczęto
nieśmiało mówić w szkole o zbrodni katyńskiej, o
17 września 1939 i o wielu innych - dotąd
przemilczanych - faktach historycznych. Wcześniej
za taką „szczerość” wobec uczniów, nauczyciele byli
zwalniani ze szkoły, w dodatku z wilczym biletem.

Na rocznicę rewolucji październikowej organizowano uroczyste apele. 1 maja obowiązkowo trzeba
było pójść w pochodzie pierwszomajowym. Przy każdej okazji wpajano w uczniów propagandowe
hasła i idee.

Źródła:
https://www.dziennikwschodni.pl/
https://www.bryk.pl/
https://businessinsider.com.pl/
https://strefaedukacji.pl/

Oliwia Ogrodnik
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JAK SPĘDZIĆ FERIE?
Na ferie czeka każdy uczeń, niezależnie czy uczęszcza do podstawówki, czy szkoły średniej.

Uczniowie marzą nie tylko o dwóch tygodniach wolnych od nauki, ale także o sankach, łyżwach i
lepieniu bałwana. Jednak nie zawsze pogoda dopisze na zaplanowane aktywności. Jeśli spadnie śnieg
lub wybieramy się w góry, to już połowa sukcesu. Gorzej jeśli pogoda jest raczej jesienna, ale nawet
wtedy można przeżyć wyjątkowe chwile. Więc co robić w ferie zimowe?

1. Wybierzcie się ze znajomymi
na łyżwy!

Super zimowa aktywność, do której nie
potrzebujemy śniegu. Coraz częściej zarówno w
mniejszych, jak i większych miejscowościach
otwierane są lodowiska, na których super możemy
spędzić czas.

2. Zróbcie ze znajomymi
maraton    filmowy!

Wszyscy dobrze wiemy, że nie ma to jak
wspólny wieczór filmowy z najbliższymi.
Wybierzcie filmy, przygotujcie dużo przekąsek i
zacznijcie wasz maraton. Może to być maraton
horrorów, fantastyki, filmów animowanych albo
romansideł – wszystko zależy od was.

3. Wybierzcie się na kulig!
Jeśli mamy taką możliwość to koniecznie

wybierzmy się na kulig! Wspólna przejażdżka
zakończona ogniskiem będzie wspaniałym
wspomnieniem. Warto więc ciepło się ubrać i spędzić
czas w zimowej atmosferze.

4. Umówcie się na wspólne
malowanie!

Kupcie farby, płótna, pędzle, włączcie dobrą
muzykę i malujcie! Dajcie się ponieść wyobraźni, a
gwarantuję Wam, że powstaną prawdziwe dzieła
sztuki. Nie trzeba mieć talentu, najważniejsza jest
dobra zabawa.
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5. Wybierzcie się na zimowe
spacery!

Kiedy ostatnio byliście na spacerze? Jest to
super forma spędzania wolnego czasu. Świeże
powietrze i dobre towarzystwo super wpływa
zarówno na umysł jak i kondycję fizyczną.

6. Zorganizujcie turniej gier
planszowych!

Zbierzcie ekipę, niech każdy weźmie po
jednej planszówce i turnieju czas zacząć! Tylko
pamiętajcie, żeby zapewnić super nagrodę dla
wygranej osoby.

7. Zróbcie ze znajomymi sesję
zdjęciową!

Super sprawa na upamiętnienie wspólnie
spędzonego czasu. Znajdźcie ładne miejsce, weźcie
aparaty i róbcie zdjęcia. Później możecie je wywołać,
włożyć w ramkę lub album – to naprawdę super
pamiątka na kolejne lata.

8. Zorganizujcie wspólny wyjazd ze znajomymi do innego
miasta!

Wsiądźcie do pociągu lub autobusu i udajcie się w podróż do zupełnie nowego dla was
miejsca. Łódź, Kraków, Szczecin, a może Gdańsk? Wybór należy oczywiście do Was!

9. Zróbcie ze znajomymi konkurs kulinarny!
Podzielcie się na drużyny i niech każda przygotuje jeden element obiadu: przystawka, danie

główne i deser. To super zabawa, która zapewni wiele zabawy i wyłoni najlepszego kucharza wśród
Was.

10. Zacznijcie nową pasję!
Rysowanie, szydełkowanie, szycie, a może pisanie? Spróbuj czegoś nowego, a może

znajdziesz sobie nowe hobby! Pamiętaj, że jeśli nie spróbujesz to nie dowiesz się czy coś Cię
interesuje.

Zuzanna Dawid
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JAK WYKORZYSTAĆ WOLNY CZAS?

Czyli lista idealnych hobby na ferie!

Przerwa zimowa jest idealną okazją na odpoczynek oraz samorozwój. Dzięki nowym
zainteresowaniom możemy obie z tych potrzeb zaspokoić! Tylko jak znaleźć te odpowiednie dla
siebie? Na ratunek śpieszy dzisiejsza lista podzielona według waszych oczekiwań co do własnych
pasji!

➢Twórcze!
○ Aktorstwo
○ Akwarele
○ Blogowanie
○ Decoupage
○ Dziennik
○ Dzierganie
○ Fotografia
○ Haftowanie
○ Kaligrafia
○ Makrama
○ Origami
○ Pisanie
○ Programowanie
○ Rysunek
○ Scrapbooking
○ Szycie
○ Tworzenie biżuterii

➢Dla aktywnych!
○ Bieganie
○ Gimnastyka
○ Hip-hop
○ Jazda rowerem
○ Kręgle
○ Narciarstwo
○ Spacerowanie
○ Sztuki walki
○ Taniec towarzyski
○ Tenis stołowy
○ Wędkarstwo
○ Łyżwy
○ Żonglowanie

➢Praktyczne!
○ Bycie eko
○ Cukiernictwo
○ Gotowanie
○ Ogrodnictwo
○ Pieczenie
○ Sprzątanie
○ Wolontariat

➢Z przyjaciółmi!
○ Karty
○ Pisanie listów
○ Planszówki
○ Szachy

➢Odstresowujące!
○ Czytanie
○ Gry komputerowe
○ Joga
○ Kolorowanki
○ Medytacja
○ Puzzle
○ Rozwiązywanie krzyżówek
○ Seriale oraz filmy
○ Sudoku
○ Układanie Lego

➢Muzyczne!
○ Gra na instrumencie
○ Pisanie piosenek
○ Słuchanie muzyki
○ Tworzenie playlist
○ Tworzenie remixów piosenek
○ Śpiewanie

Miłosława Hołowińska
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MIESZANE UCZUCIA - MISTRZOSTWA
ŚWIATA W KATARZE

Wstęp

2022 rok obfituje w wiele wydarzeń godnych uwagi. Nie tylko sportowych, jednak obok
trwającej wojny najpopularniejszym wydarzeniem były zdecydowanie XXII Mistrzostwa Świata w
piłce nożnej, które odbyły się w Katarze. Pod wieloma względami najlepsze, ale też i najgorsze
mistrzostwa jakie zorganizowano.

Biało-Czerwoni

Tytuł odnosi się do całości mundialu, ale idealnie oddaje on przygodę Reprezentacji Polski.
Nasza kadra w Katarze po raz pierwszy od 36 lat wyszła z grupy, pokonując Arabię Saudyjską,
remisując z Meksykiem i przegrywając z Argentyną. Kolejność odnosi się bezpośrednio do postawy
Polaków w grupie. Najlepiej z Arabią, najgorzej z Argentyną, co nie oznacza, że w którymś meczu
było dobrze. Brak płynności w grze i defensywne usposobienie powodowało niechęć do patrzenia.
Mimo sukcesu wielu narzekało na styl gry. Trzeba się zgodzić, że był zły, ale przyniósł sukces w
odróżnieniu do Euro 2020, gdzie styl był, ale wyniki (poza meczem z Hiszpanią) były bardzo złe.
Teraz wynik się nie zgadzał w jednym meczu, ale gra w żadnym.

Po wyjściu w 1/8 finału w meczu z późniejszymi wicemistrzami Francją gra była o niebo
lepsza. Widać, że bez presji wyniku ci zawodnicy coś potrafią w ofensywie, co dobrze prognozuje na
przyszłość. Szczególnie trzeba podkreślić postawę Piotra Zielińskiego, który grał słabo we wszystkich
meczach grupowych, lecz z Francją pokazywał to co naprawdę potrafi. Na osobne wyróżnienie
zasługuje Wojciech Szczęsny, który stał się trzecim bramkarzem po Janie Tomaszewskim i Bradzie
Friedlu, który obronił dwa rzuty karne w meczach mistrzostw świata oraz obronił wiele sytuacji
zagrażających bramce biało-czerwonych.

Po mistrzostwach wybuchła afera z premiami dla reprezentacji w wysokości nawet 50
milionów złotych od rządu obiecanymi przez premiera. W wyniku tej afery pracę stracił selekcjoner
Czesław Michniewicz, który miał być jednym z organizatorów tej akcji. Trwają poszukiwania nowego
trenera.

Mistrzowie

Mistrzami świata zostali Argentyńczycy z duetem Lionelów na czele, Messim na boisku i
Scalonim na ławce trenerskiej. Messi został najlepszym piłkarzem turnieju i jako pierwszy w historii
otrzymał to wyróżnienie drugi raz. Dzięki zdobyciu ostatniego brakującego tytułu, czyli mistrzostwa
świata, z reprezentacją przez wielu kibiców i dziennikarzy został okrzyknięty najlepszym piłkarzem w
historii i trudno się nie zgodzić z tą tezą. Za to trener Scaloni pokazał, że trener nie musi mieć
nazwiska i po raz kolejny w ciągu ostatnich lat opcja tymczasowa okazała się trafiona, gdyż Scaloni
początkowo miał być trenerem do czasu ogłoszenia nowego nazwiska. Udało mu się zdobyć Puchar
Świata jako trener w wieku 44 lat przy pierwszym podejściu do dorosłego futbolu jako główny
szkoleniowiec. Argentyna mimo początkowych problemów pokazała wielkość i w finale na równi
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rywalizowała z Francją, którą ciągnął w górę Kylian Mbappe.

Niespodzianki

Na tych mistrzostwach było wiele niespodzianek. W fazie grupowej Argentyna przegrała z
Arabią Saudyjską, a Francuzi przegrali, wystawiając rezerwowy skład na zakończenie grupy z
Tunezją. Sensacją było dojście Maroka do półfinału. Nie udało się to nigdy żadnej drużynie z Afryki, a
Maroko grało świetnie w defensywie i dobrze w ofensywie, co pozwoliło na pokonanie takich drużyn,
jak Brazylia czy Portugalia. Zdobyli oni 4 miejsce, przegrywając mały finał z Chorwacją, która
zdobywa drugi medal z rzędu i trzeci w historii. Patrząc na historię niespełna czteromilionowego
kraju, jakim jest Chorwacja, można poczuć zazdrość, że kraj 10 razy większy, taki jak nasz, nie umiał
przez 36 lat wyjść z grupy i po drodze zaliczał wiele kompromitacji, kiedy to Chorwaci w 24 lata
zdobyli 3 medale i zagrali w finale w Rosji w 2018 roku.

Kontrowersje

Przyszła pora na dodanie wiadra dziegciu do tej beczki miodu i nie bez powodu użyłem słowa
"wiadro".

Ten mundial był jedną wielką kontrowersją. Ogłoszenie gospodarza w 2010 roku było
skandalem. Katar przedtem nie posiadał żadnych tradycji piłkarskich i osiągnięć. Łamane są tam
prawa człowieka, szczególnie osób z dalekiego wschodu, czyli Indii i Bangladeszu, którzy pracowali
na budowach. Zginęło ich minimum kilkuset. Więc pytanie: jak taki kraj dostał prawo organizacji? Tak
samo jak Rosja, która to prawo otrzymała na tym samym posiedzeniu, czyli korupcją. Nawet dla
niewprawnego obserwatora było widać, że coś tu jest nie tak. Głównymi orędownikami tej
kandydatury byli Francuzi, a konkretnie prezydent Nicolas Sarkozy i prezydent UEFA Michel Platini.
Dlaczego? Francja zyskiwała na katarskich inwestycjach, w tym tych sportowych, jak zakup przez
państwowy fundusz Kataru klubu Paris Saint Germain, którego kibicem był Sarkozy i jest także
obecny prezydent Macron. Był to prawdopodobnie główny powód przyznania tej organizacji
Katarowi. Było też kilka fatalnie sędziowanych meczów, nie podyktowanych karnych, ale to wszystko
blednie przy aferze z przyznaniem organizacji, której dokładne kulisy poznamy może za kilkadziesiąt
lat. Warto też wspomnieć, że mimo obietnic władz kilka dni przed startem mistrzostw zakazano
sprzedaży piwa w okolicach stadionu, co wywołało wielkie oburzenie. Firma, która dostarczała trunek
obiecała, że całe piwo, które miało być sprzedane w Katarze, będzie przekazane mistrzom świata. Jak
się okazuje, obietnica zostanie dotrzymana i miliony litrów piwa polecą do Argentyny.

Nagrody indywidualne

Jak na każdych mistrzostwach świata od 1982 roku przyznano nagrody dla zawodników. MVP
czyli najlepszym piłkarzem turnieju został Lionel Messi z Argentyny. Najlepszym bramkarzem został
ponownie Argentyńczyk Emiliano Martinez. Najlepszym młodym graczem został rodak poprzedników
Enzo Fernandez. Królem strzelców z 8 golami na koncie został Francuz Kylian Mbappe, który w
wieku 23 lat ma już 12 goli w mundialach w tym 4 w meczach finałowych. Te ostatnie osiągnięcie jest
szczególne, gdyż nikt wcześniej tego nie dokonał. Przyznano również nagrodę fair play, które
otrzymała reprezentacja Anglii.
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Podsumowanie

Pod względem sportowym była to jedna z najlepszych imprez sportowych w historii. Wiele
niespodzianek, emocji, goli i wielkich gladiatorów sportu, jak Messi czy Mbappe. Dla mnie, z
powodów organizacyjnych i moralnych, nie mogą być to najlepsze mistrzostwa w historii, ale
pozostawiając sam sport, zdecydowanie można określić ten mundial mianem jednego z najlepszych w
historii.

Piotr Michalik
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SŁOWEM MALOWANE

Mina

Blady świt
Blady cień nadziei
Że coś się zmieni
A jednak
Możesz zmienić bieg historii
Twojej historii
Myślisz
Kolejne niespełnione marzenie
Kolejny chwiejący się cel
Kolejny taki sam dzień

Ale to twój dzień

Wioletta Skoczeń
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SŁOWEM MALOWANE

Syn Żołnierza
I

Za czasów, gdy jeszcze wielcy bogowie
Oczy ciekawe kierowali na Greków pogłowie
I obserwowali ich wojenne poczynania,
Historia ta bierze swe zarania.

Trudno już stwierdzić, które to wojsko
i na jakiej wojnie poczynało sobie swojsko;
Jacy to wielcy królowie i wodzowie
pozwalali w nagrodę żołnierzom, by używali sobie.

Wiadomo, że podbijali lud, którego skóra i krew Ciemna była, a
krwi tej obfity rozlew
Cieszył bogów srodze znudzonych,
Bo cóż robić mieli na tronach na Olimpie postawionych?

Więc Grecy waleczni ciemną krew z piaskiem złotym Mieczem i dzidą
mieszali, a ciosy spadały jak grzmoty. Bronił się lud zaciekle, broniły
się wioski okoliczne, Lecz padał lud, a wioski zgrabione i spalone
licznie.

II

Nie skąpili sobie żołnierze, bo po cóż by mieli?
Głośnymi śmiechami już z kilometra grzmieli,
Gdy branki ciemnookie do obozu wiedli
I zaraz do łupu dzielenia rozochoceni siedli.

Naturalnie pierwsi w kolejce byli królowie i wodzowie, I choć oczy
chciwe już zdążyły przebadać ciała kobiet, To noc pierwsza należała się
władającym.
Patrz żołnierzu, coś zdobył, a czego będziesz współdzielącym!

Była tam dziewczyna o wyjątkowo dużym, garbatym nosie. Widząc ją,
żołnierze prychali: "ktoś porwał prosie! Dziewkę pomylił z jastrzębiem albo
kogutem!", Ale w ich pozycji trzeba było schować wybredność i butę.

Trafiła się ta branka jednemu wodzowi,
Który brał ją tamtej nocy raz jeden i drugi.
Krwią zbroczona, posiniaczona, kwiczała i orała pazurami. Jak zwierzę
walczyła, zwierzęcymi odznaczając się cechami.

III
Natomiast nie łudźcie się, że niewolnicy krzyczeć wypada. Opornie, ale
nauczyli ją zasad bezwolnego stada.
Dniem gotowała, prała, cerowała, sprzątała;
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Nocą całą żołnierską ciżbę na leżance obsługiwała.

I oto nocy którejś w duszę jej, równie jak skóra ciemną, Wżarły się oczy,
owładnąwszy ją swoją mocą tajemną. Do końca życia śniły jej się w
powtarzającym się koszmarze - Oczy błękitne niczym azuryt, zawsze w parze.

Co się okazało w niedługim potem czasie -
Brzuch jej pęcznieć zaczął i znalazła się w impasie. Gdy wojsko do
Grecji w drogę powrotną się wybrało, W niewolnicy ramionach
dziecko już płakało.

Nie nosiło więcej potomka jej łono zniszczone.
Tylko to dziecko miała, jak ona, na złotym piasku zrodzone. I choć zarówno
skórę, krew i duszę miało tak samo ciemną, Oczy czarne błysnęły czasem
azurytu barwą podniebną.

IV

Rósł szybko chłopiec wśród braci-niewolników.
Matka na dobranoc szeptała mu w ojczystym języku O złotym piasku,
o wiosce, o swoich bogach i wojnie. Robiła to, choć kara śmierci
groziła jej ciągle.

Pracował chłopiec, tak jak i cała reszta,
Lecz gdy tylko nadzorców oczy zamknęła drzemka, Znikał on, aby
obserwować wodza żołnierzy,
Jak na treningach ciało każdego się zgina i pręży.

Napatrzywszy się, brał długi kij do ręki
I powtarzając, co zobaczył, swoje prężył wdzięki.
Pchnięcia, rzuty i uniki wychodziły mu nienagannie, Aż któregoś
razu przyłapany został nagle.

Zobaczył go stary żołnierz, trener młodych.
Przypatrywał się przez kilka minut dobrych.
W końcu chwycił go za tunikę i zaprowadził przed wodza. Powiedział: "Wiem
wodzu, że za nieróbstwo nie czeka nagroda,

Lecz powiedz słowo, a zrobię z niego żołnierza",
A Wódz już w wyobraźni zbroję na niego przymierza. Gdy matka dowiedziała się o
losie syna, zawyła żałośnie: "Bogowie, lepsze mu było 300 batów, niż na śmierć iść
radośnie!".

V
Równo maszerował na wojnę z całymi zastępami,
Dumny i szczęśliwy, że pług zamienił z dzidami.
Stojąc w szeregu, dowódca podszedł do niego
I zapytał: "Kiedyś niewolniku, dziś kolego

W rzemiośle, jakie to twe imię, co zdobędzie rozgłos?".
Odpowiedział mu na to poważnie: "Zwę się Stratiotos".
Dowódca zaś uśmiechnął się i tak do niego rzecze:
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"Żołnierzu, synu Żołnierza, od teraz kochać będziesz tylko Grecję, dzidy i miecze".

Grecję mam kochać? pomyślał. Miejsce niewoli?
Kraj, w którym każdy krok i oddech boli?
Będę się bił za Ojczyznę, by, gdy do niej wrócę,
Ucałować ją. Każdy dzień opuszczenia jej zwrócę!

Więc bił się Stratiotos jak mąż przystojny,
Aż w ferworze walki, któregoś lata wojny,
Wodzowi uratował życie.
Ten w podzięce darował mu wolność, by miał z niej użycie.

VI

Oto wrócił Stratiotos z wojny, znalazłszy się na swego wodza progu, Wyzwoleńcem będąc, gotów
matkę wykupić z niewoli mroku. Dobiegły go jednak innych niewolników szepty, widział ich
spojrzenia. Bogowie, po co on bił się i tu wracał, skoro nie ma tu jego węgielnego kamienia?!

Zaprowadzili go na matki grób, powiedzieli, że zmarła z żalu.
Nie oczekiwała wcale, że syn jej wróci z walki szału.
Myślał Wróciłem do Ojczyzny, a moja Ojczyzna pogrzebana,
Ani piasku złotego, ani wioski, umarli bogowie, została w ziemi i sercu rana.

Podobno osiadł Stratiotos na ziemi w pobliżu mogiły.
Teraz bowiem tam wszystkie jego obrazy ojczyzny się mieściły. Wziął sobie za
żonę kobietę z bardzo brzydkim nosem
I opowiadał swoim dzieciom o złotym piasku zlanym krwią i potem.

Choć wyzwoleńcem był, pozostał w ziemi i pamięci niewoli;
Choć odejść mógł, pozostał tam, gdzie najbardziej go boli;
Stratiotosie, Synu Żołnierza o oczach błyszczących azurytem,
Czy gdyby losu kości inaczej wypadły, innym cieszyłbyś się bytem?

28.08.2022

Daria Wałkuska
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SŁOWEM MALOWANE

bez znaczenia

choć wszyscy dobrzy
i źli jednocześnie
schemat życia niby prosty
mi po drodze z nim-niekoniecznie

myślę że wszystko już jasne
nic więcej się nie wydarzy
a życie znów miny żałosne
maluje mi na twarzy

już wiatr we włosach
z górki spadanie
a i tak zawsze we łzach
przed metą ustanę

westchnę
i powiem to samo
tak miało być
tak mi pisano

Hormon szczęścia

W dzień serotoniny,
co uśmiech spowoduje,
w nocy melatoniny,
która cierpienie morduje.

Budzę się z nadzieją,
że dziś ktoś, dobry dzień mi namaluje.
Usnę znów z tym samym bólem,
co serca na krok nie odstępuje.

I tak co dzień
o lepsze jutro,
bez lęku nowych zaproszeń
móc spojrzeć w nowe, czyste lustro.

I znowu mieć tę samą nadzieję,
że dziś wszystko się zmieni,
myśli złe- dobre rozwieją,
a los na zawsze odmieni…

Róża Dziak
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WIERSZE WALENTYNKOWE
Dziś dzień miłości, przyjaźni prawdziwej,
Choć niewidzialnej, lecz zawsze żywej,
Więc by pokazać, że taką czuje
Dziś walentynką cię obdaruję.

Trudne to dla mnie do zrozumienia,
Jak bardzo wszystko czas odmienia.
Dobrze, że my się nie zmieniamy
I dalej razem czas spędzamy,
Więc na znak mojej wielkiej przyjaźni
Daje ci cząstkę mej wyobraźni.

Wszędzie prezenty i upominki,
Ach, jak ja kocham walentynki.
Też chcę ci wręczyć dziś upominek
W dniu tych przepięknych walentynek.
Życzę miłości oraz radości,
Niech w twoim sercu ona wciąż gości.
Jestem ci bardzo za wszystko wdzięczna
I życzę szczęścia z całego serca

Wszyscy dziś miłość swą okazują,
Tych których znają za wszystko dziękują.
Ja ci dziękuje, za co – wiesz chyba.
Za twoją miłość, bo jest prawdziwa,
Za to, że wspierasz w największym trudzie,
Przeżyłam z tobą najgorsze burze,
Za twoją radość moim sukcesem,
A przede wszystkim za to, że jesteś.

Maja Rembowska
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PAMIĘTNIK OBCEJ

Fragment #2

Zaraz podbiegły do mnie jakieś kobiety. Dały mi świeże ubrania, zaprowadziły do łazienki,
bym się umyła, i dały mi jedzenie. Gdy wróciłam, wyglądałam zdaniem tych kobiet znacznie lepiej.
Kilka z nich chwaliło moje grube, różowe włosy, inne błękitne ciało świetnie podkreślające moje
fiołkowe oczy. Zostałam przez nie zabrana do pomieszczenia w którym siedziało kilkadziesiąt osób,
w różnym wieku i z różnych planet. Rozglądałam się w poszukiwaniu znajomych twarzy i poznałam
Sarka, chłopaka, którego rodzice należeli do ruchu oporu. Pomachał mi, a ja podeszłam do niego.
— Cześć Wenus, widzę, że też lecisz na inną planetę. Ja się mega cieszę, a ty?
— Ja też, a wiesz w ogóle na jaką planetę lecimy?
— Niby celem tego statku jest planeta Vanel, ale tam jest toksyczne powietrze, więc pewnie czeka nas
przesiadka, a w każdym razie moi rodzice tylko tego się dowiedzieli. A właśnie, gdzie twoi rodzice?

Poczułam się zmieszana. Myślałam, o tym jak bardzo się dla mnie poświęcili i w końcu, mimo
że bardzo się starałam, po moich policzkach zaczęły płynąć łzy.
— Ojej, przepraszam, nie chciałem cię zasmucić.
— Powiedzieli, że muszą zostać, bo bez nich ruch oporu się rozsypie. Teraz pewnie król skazuje ich na
śmierć.
— Wiesz co, nie znam twoich rodziców zbyt dobrze, ale ktoś, kto stworzył ruch oporu, nie może
pozwolić się zabić. Na pewno mają jakiś plan, więc nie masz się o co martwić. Wszystko będzie
dobrze.
— Łatwo ci mówić, twoi rodzice lecą z tobą. Wiesz, że zaczynacie nowe życie razem, będą przy tobie
niezależnie, co się stanie. A moi rodzice tam zostali.
— Wiem, Wenus. Staram się być dobrej myśli, ale dla mnie cała ta sytuacja też nie jest łatwa. Przecież
nawet nie wiem, gdzie wylądujemy — poczułam, że Sark też jest przerażony i potrzebuje pomocy nie
mniej jak ja.

Lot trwał długo, ale w końcu statek się zatrzymał. Kobiety, które wcześniej się mną
zajmowały, rozdawały wszystkim maski gazowe, by mogli bezpiecznie przejść przez planetę Vanel.
Trafiliśmy na kolejny statek, który zabrał nas na planetę Sorin, a tam czekała nas następna przesiadka.
Zaczęłam się już niecierpliwić, ale gdy minęło już 5 godzin od czasu, gdy wsiadłam do statku z
planety Sorin, podszedł do mnie szczęśliwy Sark.
— Została już tylko jedna planeta i będziemy na miejscu. Już wiadomo, gdzie wylądujemy.
— Fajnie, no to na jakiej planecie?
— Na planecie o nazwie… Ziemia. Dziwna nazwa, ale z tego co wiem, jest to fajne miejsce.
Mieszkańcy Ziemi nazywają się człowieki.
— Nie chcę się wtrącać, ale jeden mieszkaniec Ziemi to człowiek, a wielu to ludzie - powiedziała
jedna z kobiet, które zajmowały się pasażerami.
— A jak wyglądają ci ludzie?
— Cóż, ich wygląd jest dość zróżnicowany, ale kolory skóry obejmują odcienie brązu, głównie jasne.
Włosy są w odcieniach brązu, blondu i czerni, choć niektórzy ludzie zmieniają je. Co do oczu, to mają
ich parę, są niebieskie, zielone lub brązowe.

Dziwił mnie wygląd Ziemian i nie za bardzo wyobrażałam sobie siebie jako człowieka, ale po
czasie przywykłam do tego. Na następnym statku czekały na nas ubrania noszone przez ludzi,
opakowania tego co sprawia, że mogą zmieniać wygląd swoich włosów oraz specjalny barwnik
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zmieniający odcień skóry. Wybrałam sobie dość jasny odcień skóry. Mimo, że nie byłam przekonana
do swojego wyglądu, Sark stwierdził, że wyglądam bardzo dobrze.

On wybrał włosy w kolorze blond i wpadł też na pomysł, by lekko ochlapać się ciemnym
brązem, dzięki czemu zyskał to, co ludzie na Ziemi nazywają piegami. Następnie przyszedł czas na
ubrania. Wybrałam sobie szeroką neonowo różową spódnicę, bardzo dużą granatową koszulkę z
różowym napisem Coca-Cola. Do tego znalazłam czarną bluzę, która według kobiet zajmujących się
nami na Ziemi była zakładana przez motorzystów. Uznałam, że będzie to świetnym symbolem mojej
ucieczki z Xarius. Sark założył zielone jeansy, czarną koszulkę, a na to rozpiętą koszulę w panterkę.
Gdy skończyłam zachwycać się swoim nowym strojem, podbiegł do mnie Sark.
— Hej Wenus, co powiesz na Steve?
— O co ci chodzi?
— Dobieramy sobie Ziemskie imiona. Każdy dostał listę i musi wybrać jedno.
— No cóż, Steve do ciebie pasuje, a gdzie lista dla mnie?
— Masz, prosili żebym ci przekazał.
— Willi, Vanessa, Wandy.
— Jak dla mnie najbardziej pasuje ci Wendy.
— Szanowni pasażerowie, za chwilę wylądujemy na Ziemi, prosimy o udanie się do punktu zbiórki,
aby odebrać dokumenty. — odezwał się dźwięk z głośników przerywając nam rozmowę.

W punkcie zbiórki zapanował nieopisany chaos, wszyscy podawali imiona, które sobie
wybrali i dostawali dokumenty do uzupełnienia swoimi podpisami. Mimo tego zgiełku zastanawiałam
się, co tak właściwie zrobię, gdy drzwi transportowca się otworzą i będę zdana tylko na siebie.

Maja Rembowska
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AVATAR: ISTOTA WODY
"Avatar: Istota Wody" to sequel światowego hitu "Avatar" z roku 2009 reżyserstwa Jamesa

Camerona. Światowa premiera filmu miała miejsce 6 grudnia 2022, a w Polsce i w USA pojawił się
dziesięć dni później. Najnowsza produkcja o niebieskich Na'vi z planety Pandory szybko stała się
popularna i wychwalana pod względem wizualnym przez krytyków. Zarobiła 1,901 miliarda dolarów i
stała się najbardziej dochodowym filmem roku 2022.

Około dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części, główny bohater Jake Sully jako wódz
klanu Omaticaya wychowuje dzieci wraz ze swoją żoną - Neytiri. Ma dwóch synów, najstarszego
Neteyama, następnie młodszego Lo'aka oraz najmłodszą córkę o imieniu Tuktirey, w skrócie Tuk. Jake
adoptował również Kiri - córkę avatara doktor Grace Augustine. Poznajemy także ludzkiego chłopca o
przezwisku Pająk. Przyjaźni się z dziećmi Sully'ego, ale nie jest mile widziany przez Neytiri.

Po pewnym czasie ludzie z nieba ponownie atakują i choć cały klan Omaticaya broni się przez
następny rok, to i tak wódz Toruk Makto, czyli Jake, jest zmuszony uciekać wraz z rodziną na
wschodnie wybrzeże Pandory - do siedziby klanu Metkayina, gdzie szanowanym wodzem jest
Tonowari, a jego żoną jest Ronal. Antagonista poprzedniej produkcji - Miles Quaritch - został
wskrzeszony jako Avatar i teraz jego celem jest odnaleźć Jake'a i zabić go, aby cała Pandora została
skolonizowana i przystosowana dla ludzi.

Większość filmu skupia się na pięknie morza, kulturze klanu Metkayina i ich zwyczajach.
Poznajemy nowe, niesamowite stworzenia, takie jak Ilu, albo Tulkuny, które są duchowymi braćmi i
siostrami morskich Na'vi. Jest również wątek o ciężkich początkach dla dzieci Jake'a, gdzie muszą
znosić prześladowania ze strony swoich nowych kolegów.

Lo'ak jako chłopiec z lasu tworzy więź z Tulkunem o imieniu Payakan, który został wygnany
przez klan i oskarżony o zabójstwo. Jest to wyraźnie niepochwalana relacja przez cały klan Metkayina,
lecz niesamowicie głęboka i cudowna. Neteyam zaś za wszelką cenę próbuje chronić brata i wyciąga
go z wszelkich kłopotów. Kiri odkrywa w sobie magiczne połączenie z Eywą - Wszechmatką, a Tuk
towarzyszy wszystkim, ucząc się, jak każdy, nowego trybu życia zgodnie z wodą. Quaritch zbliża się
coraz szybciej, a Jake i Neytiri muszą go powstrzymać, zanim będzie za późno.
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"Avatar: Istota wody" to film, który skupia się na kolonializmie, na tym, jak bardzo jest zły,
niepoprawny, okropny i przede wszystkim niezmiernie smutny. Gdy widzimy, jak niewinnym osobom
zostaje odebrany dom, surowce albo inni ludzie, których kochają, można się wzruszyć. Kiedy giną
Tulkuny, albo kiedy palone są wioski w imię strasznych idei.

Nasz świat jest Pandorą, ale tego nie widzimy. Wszystkie te piękne rzeczy, które możemy
zobaczyć w filmie, mamy także u siebie. I my, jako ludzie, odbieramy sami sobie naszą Pandorę.
Wszyscy znamy temat globalnego ocieplenia, wycinek lasów, zwierząt, które wyginęły. Z historii też
wiemy, czym jest kolonializm. Jak bardzo przyczynił się do utraty wielu wspaniałych kultur. Także do
ludzkiej krzywdy.

https://www.imdb.com/title/tt1630029/
https://www.filmweb.pl/film/Avatar%3A+Istota+wody-2022-558178
https://pl.wikipedia.org/wiki/Avatar:_Istota_wody

Julia Piędziak
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FILMY 2023

● Asterix i Obelix: Imperium Smoka
Premiera: 1 lutego (w Polsce 10 lutego)
Reżyser: Guillaume Canet
Scenariusz: Guillaume Canet, Julien Hervé
Gatunek: Familijny, Komedia, Przygodowy

● Ant Man i Osa: Kwantomania
Premiera: 15 lutego (w Polsce 17 lutego)
Reżyser: Peyton Reed
Scenariusz: Jeff Loveness
Gatunek: Akcja, Sci-Fi

● Guardians of the galaxy Vol. 3
Premiera: 4 maja (w Polsce 5 maja)
Reżyser: James Gunn
Scenariusz: James Gunn
Gatunek: Akcja, Sci-Fi

● The Marvels
Premiera: 28 lipca (w Polsce 28 lipca)
Reżyser: Nia DaCosta
Scenariusz: Megan Mc Donnell
Gatunek: Akcja, Sci-Fi

● Mała Syrenka
Premiera: maj (w Polsce 26 maja)
Reżyser: Rob Marshall
Scenariusz: Jane Goldman, David Magee
Gatunek: Familijny, Fantasy, Musical

● Indiana Jones 5
Premiera: 30 czerwca (w Polsce 30 czerwca)
Reżyser: James Mangold
Scenariusz: James Mangold, Jez Butterworth
Gatunek: Przygodowy

● Shazam! Gniew Bogów
Premiera: 16 marca
Reżyser: David F. Sandberg
Scenariusz: Henry Gayden, Chris Morgan
Gatunek: Fantazy, Akcja

● Szybcy i Wściekli 10
Premiera: 17 maja (Światowa premiera )
Reżyser: Louis Leterrier
Scenariusz: Chris Morgan
Gatunek: Akcja
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● The Flash
Premiera: 23 czerwca
Reżyser: Andy Muschietti
Scenariusz: Christina Hodson
Gatunek: Akcja, Sci-Fi

● Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One
Premiera: 12 lipca
Reżyser: Christopher McQuarrie
Scenariusz: Christopher McQuarrie
Gatunek: Sensacyjny

● The Equalizer 3
Premiera: 1 września
Reżyser: Antoine Fuqua
Scenariusz: Richard Wenk
Gatunek: Thriller, Akcja

● Aquaman i Zaginione Królestwo
Premiera: 25 grudnia
Reżyser: James Wan
Scenariusz: David Leslie Johnson - McGoldrick
Gatunek: Akcja, Sci-Fi

● Dungeons & Dragons: Złodziejski Honor
Premiera: 2 marca (w Polsce 3 marca)
Reżyser: Jonathan Goldstein, John Francis Daley
Scenariusz: Jonathan Goldstein, John Francis Daley
Gatunek: Fantasy, Przygodowy

● The Super Mario Bros.  Movie
Premiera: 24 marca (Światowa premiera)
Reżyser: Aaron Horvath, Michael Jelenic
Scenariusz: Matthew Fogel
Gatunek: Animacja, Przygodowy

Źródła:
https://www.filmweb.pl/
https://pl.wikipedia.org
https://www.imdb.com/

Michalina Wysocka
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ZAGADKA KRYMINALNA

Czerwone Koszulki
Jessika Amy Chapman i Holly Mery Wells przyszły na świat w 1991 roku. Obie mieszkały w

Soham w Anglii. Były najlepszymi przyjaciółkami i niemal wszystko robiły razem. Chodziły do tej
samej klasy, wspólnie spędzały wolny czas po szkole. Bawiły się, grały w gry komputerowe lub
spacerowały uliczkami miasteczka, w którym mieszkały. Soham było uważane za wyjątkowo
bezpieczne miejsce, dlatego też rodzice dziewczynek pozwalali, by te oddalały się od domu bez
nadzoru dorosłych. Były tylko dwie zasady, których dziesięciolatki musiały przestrzegać: miały nie
rozmawiać z nieznajomymi i wrócić do godziny 20:30.

Ulubionym miejscem dziewczynek było miejskie centrum sportowe, znajdowało się przy
szkole podstawowej, do której chodziły. Zaledwie kilka minut piechotą od domu Holly. W tym
właśnie centrum znajdował się automat ze słodyczami, na które dziewczynki przeznaczały znaczną
część swojego kieszonkowego. 4 sierpnia 2002 roku w domu Holly organizowany był grill, więc
Jessika udała się w odwiedziny do przyjaciółki. Dziewczynki grały w gry komputerowe i świetnie się
bawiły. Obie były ubrane w koszulki swojego ulubionego zespołu Manchester United. To właśnie
wtedy matka Holly zrobiła im charakterystyczne zdjęcie, które stało się później symbolem tej sprawy.

Kilka minut po godzinie 18:00 przyjaciółki opuściły dom i
nikomu nie mówiąc gdzie idą, oddaliły się od domu. Udały się
wówczas do miejskiego centrum sportowego. 10 minut później
znajdująca się w tym miejscu kamera przemysłowa zarejestrowała
dziewczynki kupujące słodycze. Po zakupie słodkości Holly i Jessika
oddaliły się w stronę pobliskiej rzeczki. Dochodziła 18:30, od tego
momentu wszelki słuch po nich zaginął. Punktualnie o godzinie 20
matka Holly weszła do pokoju córki, aby poinformować
dziewczynki, żeby poszły pożegnać wychodzących z domu gości.
Gdy weszła do pokoju Holly z przerażeniem zorientowała się, że
pokój jest pusty. Od razu zaalarmowała o tym swojego męża, który
w przeciwieństwie do niej, starał się nie panikować. Jednak minuty
mijały, a przyjaciółki dalej nie zjawiły się w domu. Gdy minęła
wyznaczona przez państwa Wells godzina powrotu do domu ich
córki, a ona nadal się w nim nie zjawiła, zaczęli się naprawdę
martwić.

Martwili się też państwo Chapman, ponieważ ich córka nie zjawiła się w domu o wyznaczonej
godzinie. Krótko przed godziną 22.00 rodzice Holly, jako pierwsi zgłosili zaginięcie córki. Zaczęły się
więc poszukiwania, w których brało udział setki wolontariuszy oraz funkcjonariuszy. Zrobione tego
wieczoru zdjęcie dziewczynek zostało opublikowane w mediach tego samego dnia. Policja dokładnie
sprawdziła blisko 300 zarejestrowanych w okolicy przestępców seksualnych, jednak z powodu braku
dowodów wszyscy zostali skreśleni z listy podejrzanych. Znalazło się kilka świadków, którzy
twierdzili, że widzieli idące chodnikiem rękę w rękę dziewczynki. Zapamiętali je ze względu na takie
same koszulki. Najbardziej wiarygodnym świadkiem okazał się 28-letni Ian Huntley – szkolny
dozorca pobliskiego liceum. Mężczyzna mieszkał w niewielkim domu, blisko Centrum Sportowego,
przed którym zaginione 10-latki były widziane po raz ostatni.

Wszystko wskazywało na to, że Huntley był ostatnią osobą, która widziała zaginione. Nic
więc dziwnego, że mężczyzną zainteresowała się policja. Jedną z tych osób, która twierdziła, że nawet
rozmawiała chwilę z dziewczynkami, był właśnie Ian Huntley. Zaginione znały go, ponieważ jego
partnerka, Maxine Carr, była nauczycielką w szkole podstawowej, do której chodziły. Ian twierdził, że
dziewczynki zagadały go, a chwilę później zniknęły za zakrętem.
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Zeznania mężczyzny pewnie nie zostałyby uznane za podejrzane, gdyby nie jego zachowanie.
Ian był, aż za bardzo zaangażowany w śledztwo, dopytywał się policji o rzeczy, których nie udzielali
ze względu na dobro śledztwa. Zlecono przeszukanie jego domu. Mimo, że nie znaleziono dowodów
bezpośrednio łączących go ze sprawą to już na pierwszy rzut oka coś wydawało się nie tak. Dom
wyglądał jakby ktoś niedawno bardzo dokładnie go wysprzątał, a na zewnątrz wisiało pranie, mimo
tego że na dworze padało. Mężczyzna powiedział, że dom niedawno został zalany, dlatego wszystkie
podłogi są mokre. Ze względu na brak podstaw do zatrzymania nie został aresztowany, jednak nie
został też wykreślony z listy podejrzanych. Sąsiad Iana przypomniał sobie o dziwnej sytuacji, której
był świadkiem 6 sierpnia, czyli dwa dni po zaginięciu Holly i Jessiki. Twierdził, że widział wtedy
swojego sąsiada razem z jego partnerką, którzy wpatrywali się w otwarty bagażnik samochodu
mężczyzny. Ian był bardzo spokojny, jednak kobieta wydawała się wyraźne roztrzęsiona i płakała. Gdy
para zorientowała się, że jest obserwowana szybko zamknęli bagażnik. Gdy zostało to zgłoszone na
policje, Huntley i Carr zostali poddani 7 godzinnym przesłuchaniom.

17 sierpnia pewien mężczyzna znalazł 2 ciała w
rowie w Lakenheath. Były one w stanie tragicznym
dlatego nie można było zidentyfikować ich na miejscu.
Dopiero 21 sierpnia potwierdzono, że zwłoki należą do
zaginionej Holly Wells i Jessiki Chapman. Badania
wykazały, że zostały one zabite poprzez uduszenie. Dzień
przed odkryciem ciał, znaleziono czerwone koszulki, które
dziewczynki miały na sobie w dniu zaginięcia. Znajdowały
się one w koszu na śmieci przy szkole w której pracował
Huntley.

Następnie przeszukano jego samochód. Niestety nic tam nie znaleziono. Lecz podobnie jak w
przypadku domu widać było, że samochód był ostatnio bardzo dokładnie wysprzątany. W śledztwo
zaangażowała się także biolożka sądowa Patricia Wiltshire. Odkryła, że na dróżce prowadzącej do
rowu, znajdowała się pokrzywa, która niedawno wypuściła nowe pędy boczne. Dzieje się tak tylko
wtedy, gdy roślina zostaje zadeptana. Po ponownym przeszukaniu samochodu podejrzanego, na
nadkolach i pedałach, znaleziono ślady pyłu ceglanego, betonu i kredy. Dokładnie z takiej mieszanki
była wykonana droga, która prowadziła do miejsca porzucenia zwłok. Dzięki tym poszlakom
mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem zamordowania dwóch uczennic.

Został także ułożony prawdopodobny plan zdarzeń. 4 sierpnia dziewczynki poszły do sklepu.
W drodze powrotnej przechodziły obok mieszkania Huntley’a. On wtedy zatrzymał je i zagadał.
Zaprosił je do domu, pod pretekstem, że ich nauczycielka jest w środku i chętnie się z nimi przywita.
W rzeczywistości Carr tego dnia wyjechała z miasta. Gdy Holly i Jesssika znalazły się w budynku, on
je zamordował a następnie przeniósł ciała do samochodu. Dwa dni potem jego sąsiad zgłosił na
policję, że mężczyzna pokazywał narzeczonej zwłoki dziewczynek w bagażniku. Ciała zostały
wywiezione i porzucone w rowie 16 km od jego domu. Huntley przyznał się, że potem wrócił jeszcze
raz i podpalił ciała w celu zniszczenia dowodów.

17 grudnia 2003 roku Ian Huntley został oskarżony o dwa morderstwa. Dostał karę
dożywotniego pozbawienia wolności ze zwolnieniem warunkowym po 40 latach. Maxine Carr została
oskarżona o dwa zarzuty: asystowania w dokonaniu przestępstwa oraz postawiono jej zarzut
zakłócania śledztwa. Kobieta nie przyznała się do zarzutu asystowania w morderstwie, lecz
powiedziała, że kłamała podczas składania zeznań ponieważ wierzyła, że jej narzeczony jest niewinny.
Ostatecznie została skazana na 3,5 roku więzienia za zakłócanie funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości.

https://zaginieniprzedlaty.com/
https://www.youtube.com/@KarolinaAnnaYT

Zuzanna Dawid, Oliwia Wyszomierska
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MOJE PASJE

WSZYSTKIE KOLORY NATURY

Karolina Świerżewska, Oliwia Mocarska
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MOJE PASJE

Aleksandra Mieczkowska, Karol Figat

27



MOJE PASJE

Róża Dziak, Martyna Stefańczuk
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HOROSKOP NA LUTY 
♈ Baran w lutym (21 marca - 19 kwietnia) 
Baran może liczyć na dobry miesiąc. Będzie czuł się niesamowicie – pełen energii, ciekawych
pomysłów i zapału do pracy. Nieco gorzej będzie pod względem finansowym. Wydasz zbyt dużo
pieniędzy na przedmioty, które w Twoim mniemaniu zapewnią Ci szczęście. Jednak spokojnie,
odnotowane braki w gotówce nie będą trwały długo. Osoby spod znaku barana mają duże potrzeby
poznawcze oraz wiele zainteresowań. Są utalentowane, a ich wiedza często wychodzi poza program.
Twój szczęśliwy przedmiot na luty to geografia. Porady dotyczące lutego 2023 roku: z przyjaciółmi nie
wchodzi się w interesy, bo można stracić nie tylko pieniądze, ale i przyjaciół. Słuchaj głosu rozsądku,
kiedy serce zachęca do podjęcia ryzyka.
Twoje szczęśliwe dni lutego: 8, 16, 21.
RADY WRÓŻKI: brak marchewki w spożywczym przyprawi cię o poczucie wewnętrznego
zaniepokojenia, które ukoi dopiero wszechobecny groszek konserwowy. To jest głębsze niż może się
wydawać.
 
♉ Byk w lutym (20 kwietnia - 22 maja) 
Ten miesiąc rozpocznie się z hukiem. Byk nie tylko będzie świetnie się czuł, ale będzie też
zmotywowany, by realizować swoje cele. Krok po kroku zaczniesz spełniać swoje marzenia. W tym
miesiącu warto także poświęcić więcej czasu najbliższym. Osoby spod znaku byka nie posiadają
umiejętności swobodnego przyswajania wiedzy, ale w szkole radzą sobie bardzo dobrze.
Solidnie pracują na swoje sukcesy. Twój szczęśliwy przedmiot na luty to  język obcy. Porady
dotyczące lutego 2023 roku: bez względu na to, co dzieje się w życiu człowieka, przyszłość może
przynieść jeszcze lepsze dni. Nie daj się omamić osobom o dużej charyzmie.
Twoje szczęśliwe dni lutego: 1, 17, 26. 
RADY WRÓŻKI: wybierzesz się do teatru. spotkasz tam dużo ciekawych osób, jednak z nikim nie
wymienisz uprzejmości. Powtórzysz to znów i po miesiącu będziesz z wszystkimi po imieniu.

♊ Bliźnięta w lutym (23 maja - 21 czerwca)
Jeżeli Bliźnięta są samotne, w lutym 2023 roku mają ogromną szansę na spotkanie swojej bratniej
duszy. Uważnie się rozglądaj. Bliźnięta znajdą także czas na rozwój osobisty i nieważne czy dlatego,
bo chcą komuś zaimponować, liczy się praca nad sobą. Ona zawsze popłaca. Osoby spod znaku
Bliźniąt wyróżniają się dużą zmiennością w osiągnięciach szkolnych. Jednego dnia mogą dostać
najlepszą ocenę w klasie, a kolejnego dnia -  najgorszą. Twój szczęśliwy przedmiot na luty to język
polski. Porady dotyczące lutego 2023 roku: nie chowaj się przed ludźmi, ponieważ to właśnie oni są
esencją prawdziwego szczęścia. Chcąc robić postępy, musisz się otworzyć na niewygodę.
Twoje szczęśliwe dni lutego: 7, 15, 25.
RADY WRÓŻKI: spakujesz namiot i wyruszysz w podróż życia, z której wrócisz po półgodzinnym
spacerze wokół starego miasta. Nie czas na spontaniczność.
 

♋ Rak w lutym (22 czerwca - 22 lipca) 
Niech Rak nie ignoruje otrzymanych rad – są bezcennymi wskazówkami na drodze do sukcesu. Warto
też pamiętać o tym, by podziękować za udzieloną pomoc. Okazywanie wdzięczności jest równie
ważne jak przyjmowanie wsparcia. Rak będzie zaskoczony tym, jak wiele może teraz osiągnąć. Stanie
się bardziej energiczny i zachowa w swoim postępowaniu pełen profesjonalizm. 
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Osoby spod znaku Raka są obdarzone wielką wyobraźnią, jednak rzadko są wybitnymi uczniami.
Często stoją na czele klasy i wszyscy go podziwiają, a swoją energią zarażają innych. Twój szczęśliwy
przedmiot na luty to chemia. Porady dotyczące lutego 2023 roku: każde przedsięwzięcie wymaga
przygotowania. Staraj się przyciągać do siebie ludzi pozytywnie myślących.
Twoje szczęśliwe dni lutego: 2, 18, 22. 
RADY WRÓŻKI: znajdziesz promocje życia i kupisz tyle paczek makaronu, że będziesz musiał/a
trzymać je nawet w szufladzie z bielizna.

♌ Lew w lutym (23 lipca - 23 sierpnia) 
Lew od samego początku lutego zapragnie uporać się z brakiem równowagi w swoim życiu. Przejmie
inicjatywę i doprowadzi do rozwiązania najbardziej palących problemów. Szczerość i okazywanie
zrozumienia okażą się kluczowymi czynnikami umożliwiającymi dalsze działanie. Osoby spod znaku
Lwa bywają bardzo ambitne. Lwy nie znoszą porażek, więc przedmioty, z których nie idzie im za
dobrze odkładają na bok. Swoją uwagę skupiają na przedmiotach, w których odnoszą sukcesy i chcą
doprowadzić je do perfekcji. Twój szczęśliwy przedmiot na luty to fizyka. Porady dotyczące lutego
2023 roku: kto narzeka, ten nie działa. Kto nie działa, nie może liczyć na odniesienie sukcesu. Nie
żałuj sobie drobnych przyjemności.
Twoje szczęśliwe dni lutego: 8, 19, 27.
RADY WRÓŻKI: rozbijesz butelkę wina w supermarkecie. Kamień spadnie ci z serca, jak wcześnie
ta butelka z regału, gdy okaże się, że tylko stało na wyższej półce, ale nie było z niej.

♍ Panna w lutym (24 sierpnia - 22 września) 
Najważniejszym atutem w tym miesiącu będą przyjaciele Panny. Można śmiało opowiedzieć im o
swoich problemach, a oni z pewnością coś doradzą i pomogą, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dzięki temu
Panna może zrealizować teraz więcej planów, niż się spodziewa. Jeżeli nie zamknie się w sobie, ma
szansę na bardzo udany miesiąc. Osoby spod znaku Panny w szkole są poukładane i spokojne. Dobrze
się uczą, są bystre i potrafią logicznie myśleć. Sumiennie wykonują swoje obowiązki i często i są
zawsze przygotowane do lekcji. Twój szczęśliwy przedmiot na luty to matematyka. Porady dotyczące
lutego 2023 roku: warto mieć kogoś, na kim można polegać. Pielęgnuj więc przyjaźń, a przyniesie ci
ona radość i szczęście. Prawdziwe szczęście zależy od tego, co masz w sobie.
Twoje szczęśliwe dni lutego: 3, 20, 30. 
RADY WRÓŻKI: odwiedzając znajomych zapomnisz przynieść czegoś ze sobą, nie będą
zadowoleni, jednak nie dadzą tego po sobie poznać. Więcej już cię nie zaproszą.

♎ Waga w lutym (23 września - 22 październik)  
W tym miesiącu największym niebezpieczeństwem będą tajemnice. Jeśli Waga coś ukrywa – przed
kimś lub przed samą sobą – powinna rozważyć przyznanie się do prawdy. Szczerość okaże się nie
tylko wyzwoleniem. Pomoże także wzmocnić więzi z najważniejszymi ludźmi. W życiu Wagi
nadszedł czas ważnych decyzji i zmian. Nie wolno się wahać. To dobry moment, by dokonać
pożądanej transformacji i ruszyć ku lepszemu.
Osoba spod znaku Wagi jest z natury spokojna, ale jak chce to potrafi zaszaleć i złamać przy tym nie
jedną zasadę. Nigdy nie przejdzie obok potrzebującego przyjaciela obojętnie. Twój szczęśliwy
przedmiot na luty to biologia. Porady dotyczące lutego 2023 roku: strach jest złym doradcą, więc go
nie słuchaj. Chyba że od tego zależy twoje życie. Jeśli goni cię tygrys – uciekaj. W takim wypadku
strach jest świetnym doradcą. Kłamstwo jest najgorszą strategią, jaką możesz dla siebie wybrać.
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Twoje szczęśliwe dni lutego: 4, 18, 26. 
RADY WRÓŻKI: zamówisz sobie super szlafroczek na zimowe wieczory, okaże się jednak cały z
plastiku i zacznie się całą procedura zwrotu..
 
♏ Skorpion w lutym (23 października - 21 listopad) 
W lutym Skorpion zapragnie schować się w domu i wyłączyć telefon, byle tylko nie słyszeć jego
dzwonienia. Będzie starał się ograniczyć wszelkie kontakty i choć na chwilę zniknąć. Jednak najbliżsi
Skorpiona będą potrzebować jego pomocy, więc trzeba będzie w końcu wyjść z łóżka, ubrać się i
zacząć pracę nad poprawą codzienności. Co ciekawe, pozytywnie zaskoczysz się tym, co się wydarzy.
Osoba spod znaku Skorpiona jest wybitna, inteligentna, oczytana, z pewnością zajdzie daleko w życiu.
Jednak nie jest grzecznym uczniem. Czasami potrafi sprawiać problemy nauczycielom. Jest typem
ucznia, o którym nauczyciele mówią, że gdyby chciał byłby wzorowy. Twój szczęśliwy przedmiot na
luty to w-f.  Porady dotyczące lutego 2023 roku: nie zamykaj się w sobie i zwracaj uwagę na swoje
otoczenie, a nie przegapisz okazji do pomocy drugiemu człowiekowi. Prawdziwe życie zaczyna się
tam, gdzie pojawiają się wyzwania.
Twoje szczęśliwe dni lutego: 5, 12, 29. 
RADY WRÓŻKI: zrobisz sobie dzień dziecka na poprawę humoru po nieudanym dniu; naleśniki z
nutellą, opakowanie ulubionych lodów i kilka odcinków serialu z dzieciństwa.

♐ Strzelec w lutym (22 listopada - 21 grudnia)  
W tym miesiącu Strzelec powinien uważać na... samego siebie. Niestety życie nie będzie na Ciebie
czekać. Praktycznie od razu rzuci Cię w wir wydarzeń. Trzeba więc szybko zapanować nad własnymi
zachciankami i brać się do roboty. Tym bardziej że teraz nadarzy się okazja do robienia rzeczy
naprawdę ważnych. Takich, z których Strzelec może być dumny. Osoba spod znaku Strzelca jest
bardzo lubiana i rozpoznawalna w szkole. Nauka przychodzi mu łatwo i zazwyczaj ma dobre oceny.
Często angażuje się w życie szkoły. Twój szczęśliwy przedmiot na luty to wiedza o społeczeństwie.
Porady dotyczące lutego 2023 roku: nie warto pomagać osobom, którym wydaje się, że coś im się od
świata należy. Najlepszy czas na realizowanie marzeń jest teraz. Jutro może być już za późno.
Twoje szczęśliwe dni lutego: 6, 13, 23. 
RADY WRÓŻKI: wsłuchasz się w jeden utwór i nie będziesz mógł/mogła przestać go słuchać nawet
podczas snu. sąsiedzi będą wdzięczni za ściszenie odbiornika.

♑ Koziorożec w lutym (22 grudnia - 19 stycznia) 
Ciężka praca naprawdę się opłaca. Właśnie tego dowie się Koziorożec w lutym. Jego wcześniejsze
poświęcenie zacznie przynosić upragnione efekty. Można Koziorożcowi pogratulować dobrze
wykonanej pracy. Wszystkie aktualne sukcesy zawdzięcza on bowiem swojej skrupulatności i
wytrwałości. Osoby spod znaku Koziorożca może nie są wybitnymi uczniami, lecz nadrabiają swoją
ambicją, zapałem i pracowitością. Cechuje ich zdrowy rozsądek i odwaga. Nie podejmuj się zadań,
które przewyższają Twoje możliwości. Twój szczęśliwy przedmiot na luty to historia. Porady
dotyczące lutego 2023 roku: pośpiech nie zaprowadzi do zwycięstwa szybciej niż cierpliwość. Zamiast
tego może być przyczyną porażki. Poważnie podchodź do finansowego bezpieczeństwa.
Twoje szczęśliwe dni lutego: 9, 11, 31. 
RADY WRÓŻKI: kręcąc hula-hopem zakręci ci się, od tego kręcenia, w głowie i zaprzestaniesz tej
czynności już na zawsze.
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♒ Wodnik w lutym (20 stycznia - 18 lutego)  
Na początku tego miesiąca Wodnik będzie czuł się zmęczony. Nie wiadomo, czym jest spowodowany
niski poziom energii, ale to wcale nie jest zła wiadomość. Otóż potrzebujesz odpoczynku, a to jest
idealny czas na zwolnienie tempa. Naładujesz swoje baterie i zyskasz siłę do pracy na następne
miesiące. Osoby spod znaku Wodnika są bardzo zdolne, inteligentne oraz wszechstronne.
Nauczycielom często ciężko jest opanować jego wiedzę i zainteresowania. Wodnik najlepiej odnajduje
się w przedmiotach humanistycznych, chociaż zdarzają się wyjątki. Nie jest jednak typem przywódcy,
ale raczej spokojnego ucznia. Twój szczęśliwy przedmiot na luty to język angielski. Porady dotyczące
lutego 2023 roku: inwestycja w miłość jest najbardziej dochodowym interesem, jaki człowiek może
zrobić w swoim życiu. Nie pytaj, co ludzie mogą zrobić dla ciebie. Pytaj, co ty możesz zrobić dla
innych.
Twoje szczęśliwe dni lutego: 4, 14, 24. 
RADY WRÓŻKI: poranna kawa wyjątkowo nie będzie ci smakować, to zapowiedź pasma sukcesów
w najbliższym czasie!
 
♓ Ryby w lutym (19 lutego - 19 marca) 
Rybom będzie się dobrze pracowało w grupie. Luty upłynie pod znakiem współpracy, mimo że Ryby
raczej wolą działać w pojedynkę. Teraz jednak dostrzegą pozytywne aspekty współdziałania. Okaże
się, że można w ten sposób wykonać więcej pracy, a w dodatku efekty są o wiele lepsze. Dodatkowa
para rąk oraz nowe spojrzenie na problemy dają szersze pole manewru. Ryby to docenią. Osoby spod
znaku Ryb są twórcze, zdolne, pełne zapału a przy tym pracowite. Są osobami spokojnymi, lecz kiedy
coś nie idzie po ich myśli wpadają w gniew i szybko się poddają. Twój szczęśliwy przedmiot na luty to
informatyka. Porady dotyczące lutego 2023 roku: dobre wiadomości przynoszą pozytywne myślenie,
ale mogą też rozleniwić. Nie pozwól, żeby życiowe wyzwania cię sparaliżowały.
Twoje szczęśliwe dni lutego: 2, 10, 28.  
RADY WRÓŻKI: weźmiesz prysznic ale nie zdążysz umyć włosów i będziesz musiał/a kolejny raz
paradować cały dzień w kapeluszu na ryby..

Horoskopy zaczerpnięte z: https://astroweb.pl/
Rady wróżki zaczerpnięte z profilu na Instagramie – https://www.instagram.com/astro.bzdury/

Zuzanna Dawid
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