
  

 



  

 

Od redakcji! 

Jak z pewnością zauważyliście okładka nowego numeru przy-

wodzi na myśl minione już święto wszystkich zmarłych.  

W tym numerze skupimy się na pozytywniejszych aspektach 

listopada—znajdziecie w niej opowiadanie i dużo  

kulturowych ciekawostek ze świata i kraju.  

Porady architektoniczne pomogą Wam poczuć się lepiej  

w swoich domach, a psychologiczne—z samym sobą.  

Długie, jesienne wieczory z pewnością umili Wam partia  

szachów rozegrana według zawartych w gazetce porad.  

Możecie też  sięgnąć po recenzje książek—a jeśli któraś Was 

zainteresuje, to wziąć  udział w grudniowych Targach Dobrej 

Książki lub innym z wymienionych w numerze wydarzeń  

listopadowo-grudniowych.  

W tych niepewnych czasach nasza wspólna odpowiedzialność 

zadecyduje o najbliższych miesiącach, dlatego pamiętajcie  

o zachowaniu ostrożności i wspieraniu się wzajemnie. 

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego wydania i mamy 

nadzieję, że jeszcze długo będziemy się   widywać :) 

Drodzy Ósemkowicze! 
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That conversation  
 

AGATA PANKROS 

The quiet sound of footsteps on the soft, murky grass. A little sigh she gave off as she sat right 

there, ignoring how her pants would soak wet, due to the still lingering morning dew. 

- Hi. 

- You’re here again. 

- Nice to see you, too. 

- Stop wasting your time already and stop coming here. 

- You know I won’t, though. 

- ...I know. 

- I… feel indebted to you. 

- That I know as well. 

An awkward shift, arms embracing her knees. Big, round eyes glued to ground, maybe from  

embarrassment, maybe from wistfulness. 

- So what brought you here this time? 

- Nothing in particular. I just felt like popping in. It seemed… right. 

- Okay. 

Silence. A comfortable one. 

- I got my degree last month. I can start working soon, if I want. 

- But you won’t. 

A frown full of muse on her face, flawing her pristine complexion. 

- No. I think I won’t. Not yet. 

- Then take time. Decide when you’re ready. 

- Yeah. 

- But you knew that, as well. You didn’t have to come all the way here just to consult it with me. 

- Why wouldn’t I? 

- Because that’s not a place for someone like you. You’re wasting away, girl. You should think 

more about present, not… 

- Not past, I know. But I still wanted to come. 

A shrill chirp of some bird, sitting on the high branch of a tree, whispering soothingly on the wind. 

- Is it feasible? 

- What? 

- You know what. 

- Well… it is, I recon. 

- How so? 

- You don’t have to concern yourself with those petty business out there, you’re exempted from 

rushing like a fool all your life. You have a chance to just… be. And observe. The nature, even 

here, in such a gloomy place, is… inimitable. You might think it’s all the same, but that’s not true. 

Every second, everything changes around you. Birds come and go, insects  

fly and sit on the leafs, and… 

- I get it. I get it, but I find it difficult to enjoy like you do. 

- Don’t beat yourself over it. You’re not me, after all. I wouldn’t want it. 

- You’re not that bad, you know? 

- Huh. 

- What now? 

- You wouldn’t have told me this in my face before, now, would you? 

- ...No, I guess not. But we’ve come a long way. 
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- Yeah. 

A silence, once again. A longer one. 

- You still there? 

- Stupid girl, I won’t be going anywhere. 

- ...I miss you. 

- You’ll get over it soon enough. 

- No, I mean it. I miss you! A lot. 

- I don’t. 

- You’re just saying like that. 

- No. I’m not. If I missed you, that’d mean I’d want you here with me. But I don’t. That’s the last 

thing I desire to happen to you. 

- Hm. 

- Go find work. And a lover. Live. 

- I don’t want to without you. 

- Ha, stupid filly. You have no choice. 

- I know. I know it very well. 

- Then why are you still coming here? 

- Because I don’t want… to say goodbye. 

- But you must. You have to. 

- I know. 

- But you can’t bring yourself to do it. 

- True. 

- Then let me do it for you: goodbye. 

- Hey… 

- I don’t desire to hold you back. That’s the least I want. You have full life ahead of you; you just 

have to take that final step. That final leap. So, now then, bound freely. I don’t want you to come 

here anymore. 

- But… 

- There is no but. You’re just deceiving yourself, and you know it full well.  

And I know it, too, because that whole conversation is all in your head. 
- I… 

- Listen closely, fool. I can’t let you fill your stupid head with those silly thoughts. One could  

suspect that after so much time has passed, you’d finally grow in wisdom, but no! It’s like a fall 

on deaf ears! 

- Wh… 

- There you go again, you’re closing in, you obstinate foal. Acknowledge it! Say it out loud, accept 

it! 

- No…! 

- What did you say? I didn’t hear? 

- I… 

- What? Didn’t hear! 

- Alright! Alright! I admit it! I do! 

- But what? 

- That you’re… you’re actually… 

- Hm? 

- You’re… dead. 
A shiver down her spine, large tears streaming freely down her cheeks, falling silently on the cold, 

cold ground. Mute witnesses. And the only ones, but for one bird, preening its feather 

 on the branch indifferently. 
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- Yes. I am. And you can’t do anything about that. You can only face it. Get a hold of it. And let 

go. 

- I have to let go. 

- Yes. There’s no other option. 

- I’m sorry. 

- Don’t be. It’s only right. 

- Then I… have to say goodbye? 

- You have. 

A loud, ugly nasal sniff. Then: 

- Goodbye. 

- …Goodbye. 

… 

She stood slowly, brushing her damp pants with her fingers. The loose straws of grass fell 

 to the ground. She hesitated a bit, peeking that last time at a gray tombstone, sticking silently 

from the turf. There were no flowers on the grave; the one that laid there would only snort 

 in disdain at its temporary beauty and superficiality. 

Hence, no flowers. 

She sniffed and wiped her seeping nose with the back of her hand.  

The air was still cool, the spring sun hadn’t quite warmed it yet. 

She turned around and walked off. 

She didn’t turn around, not even once. 

… 

The tomb looked peaceful. Restful. And there was a soft gust of breeze, almost as if someone 

sighed deeply with relief. 

… 

A bird chirped. 
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Tej jesieni króluje motyw kratki i pepitki. Idealnie podkreśla charakter wnętrza i dodaje  

mu „pazura”. Ten wzór najmodniejszy jest w kolorach bieli i czerni, a właściwie w ich połączeniu. 

Jak go zastosować, z czym połączyć? Najlepiej będzie się prezentował w postaci dywanu  

czy tapicerki na meble, jednak może pojawić się także na dodatkach, np. poduszkach.  

Pepitka i kratka to dość mocny i ciężki element, dlatego dobrze go łączyć z małą liczbą barw. 

 
 
 

Dużo roślin i naturalne materiały - to kolejny must have tego sezonu! Wiosną skupialiśmy  

się na ogrodach oraz balkonach, jesienią postawimy na „domowe” rośliny i zagospodarujemy kwiet-

niki. W naszych wnętrzach zagości dużo zieleni - jakaś miła odskocznia od niezbyt wysokich 

temperatur. Coś, co również znajdzie się w wystroju, to materiały przyjazne środowisku. Zaczniemy 

kupować świadomie coś co jest ekologiczne. 

 

 

Architektura wnętrz / jesień 2021 

1.KRATKA I PEPITKA 

2. NATURA 

PATRYCJA KOPACKA 
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Fotele wyglądające jak ulepione z plasteliny, stoły niczym monolity? To właśnie kolejny trend jesieni, 

gdzie sztuka zaciera się z wzornictwem. Każda forma jest niepowtarzalna i wyjątkowa. Takie elementy  

dodadzą klasy i nonszalancji naszemu wnętrzu. Niestety, ten design jest ciężko dostępny, jest to autorska 

kolekcja Maartena Baasa. Jego kolekcję „Clay” wykonano z gliny syntetycznej, wszystko formuje się ręcz-

nie, a na meblo-rzeźbach widać odciski palców. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Coś, czego nie mogło zabraknąć, czyli barwy tej kolorowej pory roku. Najpopularniejszymi kolorami będą: 

terakota, burgund, greige oraz kolory ziemi. To zdecydowanie jeden z najprostszych trendów, wystarczy 

kupić dodatki w postaci wazonu, poduszek, czy koców w tych oto kolorach. Na pewno dodadzą  

one niezwykłego klimatu i podkreślą jesień. Można również zaszaleć i przemalować ścianę na wybrany 

kolor, ale to już propozycja dla tych odważniejszych.  

 
 
 
 
 

 
 

3. RZEŹBIARSKIE KSZTAŁTY 

4. KOLORY JESIENI 
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Dynie, świeczki, suszone liście - to idealny, ale i prosty dodatek aranżacji wnętrz. Wykorzystując takie 

przedmioty możemy stworzyć niepowtarzalną jesienną dekorację stołu, czy okna. Klimat, jaki zagości  

w naszych pomieszczeniach będzie zjawiskowy, nada ciepła i przytulności. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. MAŁE DODATKI 



9 

 

Większości Dziady kojarzą się głównie z lekcjami polskiego i lekturą natomiast ja postaram  

się przedstawić to święto w bardziej przystępny sposób i napiszę o obyczajach, które kultywowali  

nasi przodkowie a także o tych, które pozostały do dziś. 

 

Słowianie oddawali szacunek przodkom kilka razy w roku. Jednak te najważniejsze obchody urzą-

dzano wiosną i jesienią. Wiosenne święto przypadało 2 maja, a jesienne, na którym się skupię,  

w nocy z 31 października na 1 listopada. Była to pora, kiedy dusze przodków powracały do swoich  

domostw, nawiedzając rodzinę. Obrzędy związane ze świętem nazywano Dziadami. Samo słowo 

„dziad” pochodzi z prasłowiańskiego słowa, które określało przodka. Słowianie wierzyli, że obco-

wanie ze zmarłymi przodkami, zapewni im przychylności i ochroni od złego. Wierzono, że umarli 

odpowiadają za bardzo dużo aspektów życia, na przykład choroby czy urodzaj, dlatego Dziady  

były traktowane bardzo poważnie. Słowianie chcieli ugościć przodków z szacunkiem, dlatego  

w zależności od majątku gospodarza urządzali poczęstunek, niekiedy nawet prawdziwe przyjęcie  

na ich cześć. Rozstawiano stoły w centralnej części wsi, poza nią lub bezpośrednio na cmentarzach 

– w zależności od regionu. Na stołach pojawiały się pieczenie, chleby, kasze, warzywa, a także 

owoce oraz mocne alkohole. 

Częstym zwyczajem było rozrzucanie resztek jedzenia dookoła siebie tak, by ucztujące dusze  

mogły skosztować serwowanych na stołach dań. Po zakończeniu imprezy nigdy nie sprzątano  

stołów, pozostawiając resztki jedzenia i picia dla zmarłych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dziady 
AMELIA NOWAK 
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Kolejnym obrzędem związanym z Dziadami było rozpalanie ognisk wokół wsi. Miało to pomóc 

zmarłym odnaleźć drogę do domu i pozwolić im się ogrzać.  

Ogniska na rozstajach dróg lub w miejscach, gdzie według słowiańskich wierzeń działała  

zła magia (miejsca samobójstw, utonięć, mordów) miały uniemożliwić wyjście demonów.  

Na Podhalu, w miejscu czyjejś nagłej śmierci każdy przechodzący musiał rzucić gałązkę  

na stos, który co roku palono. Wierzono, że podczas Dziadów szczególnie aktywnymi demonami 

były Strzyga, Topielica czy Wąpierz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak jak wcześniej wspomniałam, jesienne obrzędy miały miejsce w nocy z 31 października  

na 1 listopada. Przywodzi to na myśl współczesne Halloween. Czy jest to jednak faktycznie  

związane z dzisiejszymi świętami? Halloween ma swoje korzenie w tradycji celtyckiej, dokładniej 

w Samhein, natomiast sama wigilia Święta Zmarłych nie ma współcześnie wiele wspólnego  

z obrzędami przodków, ponieważ opiera się ono na zabawie, niekoniecznie na poważnych zwycza-

jach. 
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 Jesień. Czas klimatycznych i chłodnych wieczorów, gorących herbat, długich rozmyślań, nostalgicznych-

wspmnień… Takie dni stwarzają idealną okazję do sięgnięcia po wciągające i tajemnicze książki, które  

na długo zostaną w pamięci. Co zatem warto wybrać?  

1. „Cień wiatru”  Carlos Ruiz Zafon 

Lepszej książki na jesień nie umiem sobie wyobrazić. Nieprzewidywalna 

 i zaskakująca powieść o miłości do książek, zagłębianiu się w tajemnice 

sprzed lat, ryzykowaniu, przeżywaniu niesamowitych przygód, poznawa-

niu samego siebie, doświadczaniu przyjaźni i miłości. W tej książce każdy 

znajdzie coś dla siebie. Czytając ją, zapominamy o całym świecie  

i nie możemy się od niej oderwać. Styl pisania Zafona jest dosłownie  

poezją pisaną prozą. Polecam każdemu zacząć przygodę z jego powieścia-

mi, bo jest to wspaniała literatura warta uwagi każdego. 

 Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej ~ „Cień wiatru”  

 

 

 

2. „I nie było już nikogo” Aghata Christie 

Myślę, że autorki tej propozycji nie trzeba nikomu przedstawiać. Najbardziej 

znana brytyjska pisarka powieści kryminalnych we własnej osobie. Jesień  

jest dla wielu równoznaczna z czytaniem kryminałów i ja sama się do takich 

osób zaliczam. Jako przykład świetnej lektury ze zbrodnią w tle polecam 

wszystkim tę mrożącą krew w żyłach książkę, którą dosłownie przeczytałam  

w jeden wieczór. Do ostatnich stron nie wiemy, jakie jest rozwiązanie  

i to najbardziej lubię w kryminałach Christie. Nigdy nie wiem, czego się spo-

dziewać. Klimat jesiennych wieczorów idealnie pasuje do tego typu literatury. 

 Jak to dobrze czasami, że nie zna się swej przyszłości. ~ „I nie było już nikogo”  

 

 

 

3. „Stowarzyszenie umarłych poetów” N.H. Kleinbaum 

Nie mogę pominąć w tym zestawieniu mojej ulubionej książki, do której 

zawsze wracam z wielkim sentymentem. Panuje w niej niepowtarzalny kli-

mat tradycyjnej angielskiej szkoły, w której grupa młodych bohaterów dzięki 

mądremu nauczycielowi zaczyna odkrywać swoje prawdziwe „ja”, pozna-

wać piękno literatury i poezji,  doceniać siłę przyjaźni.  

Ta powieść jest jedyna w swoim rodzaju i na zawsze pozostanie w mojej 

 pamięci. Idealnie nadaje się na długi jesienny wieczór dzięki klimatowi, który w niej panuje.  

Carpe diem - wyszeptał Keating niskim głosem. - Chwytajcie dzień. Uczyńcie wasze życie niezwykłym. ~ 

„Stowarzyszenie umarłych poetów” 

 

Zachęcam was do czytania jesienią, jak i cały rok. Każda powieść to okazja do niesamowitej przygody i 

miłego spędzenia czasu :) 

Literatura na jesień 
MAŁGORZATA KANT 
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Mało znany, lecz często występujący termin w społeczeństwie -  „people-pleaser” -  odnosi się przede 

wszystkim do osób wybierających ponad własne dobro pomoc innym, co wiąże się z niezwykle silną  

|potrzebą akceptacji przez otoczenie. Jednostki te, zwane „zadowalaczami” cechuje niskie poczucie własnej 

wartości oraz ciągłe poczucie winy. Z zewnątrz „zadowalacz” wygląda na osobę miłą,  

empatyczną, pogodną, pomocną, ugodową; wewnątrz jednak, skrywając głęboko zakorzenioną potrzebę 

uznania, niezwykle cierpi zużywając resztki swojej energii dla innych ludzi, zamiast pomóc samemu sobie. 

Można stwierdzić, iż people-pleaser jest zazwyczaj nie do końca świadomy ponadprzeciętnego altruizmu, 

uważając pomoc otoczeniu za wybór oczywisty. Oczywiście, bycie miłym i łagodnym to dobre cechy, 

jeżeli tylko nie odbijają się negatywnie na naszym zdrowiu psychicznym i fizycznym.  

Kiedy możemy zauważyć, że pomaganie powoli staje się dla nas niebezpiecznie? 

Warto spojrzeć na relacje z osobami z bliższego, jak i dalszego otoczenia oraz 

 na to, czy nie jest się wykorzystywanym przez swoją uczynność. Istotną kwestią jest umiejętność  

odmawiania, przede wszystkim bez tłumaczenia się, usprawiedliwiania i kłamania, by wykręcić się z 

podjętego zobowiązania. Silne odczuwanie emocji innych osób, nawet nie dotyczących danej jednostki 

bezpośrednio, objawia się w sytuacji takiej jak kłótnia obcych ludzi. Inne objawy tego syndromu to na 

przykład:  uzależnienie  od aprobaty i tendencja do wchodzenia w relacje o charakterze współzależnym, 

niska odporność na nawet najlżejszą krytykę, spowodowana obawą przed odrzuceniem i swoją beznad-

ziejnością,  

niechęć do jakichkolwiek spięć i kłótni, wyrazista ustępliwość oraz chęć bycia lubianym przez wszystkich.  

Prawdopodobnie każda jednostka będzie posiadała przynajmniej kilka wyżej wymienionych cech,  

aczkolwiek nie zawsze wskazuje to na people-pleasing syndrome. Jeśli jednak czujesz się zagubiony,  

nie pasujący do otoczenia i chcący zasłużyć na uwagę, pamiętaj, iż nie jesteś  

sam. Pamiętaj, że nie musisz niczego nikomu udowadniać. Nie obawiaj się swojej prawdziwej tożsamości  

i tego, czy zostanie ona zaakceptowana przez innych. Ważne jest, byś ty sam potrafił ją polubić  

lub pokochać, ponieważ to jest twoje, i tylko twoje życie. Nie żyjesz, by zadowalać innych ludzi,  

a by doświadczać co dzień nowych rzeczy, podziwiać wschody i zachody słońca, słuchać szumu wiatru 

oraz czuć promienie słońca  na swojej twarzy. Nie zamykaj się w klatce, daj sobie szansę pokochać samego 

siebie bez udowadniania swojej użyteczności reszcie społeczeństwu.  

Nie pokochasz naprawdę innych ludzi, jeżeli nie zaakceptujesz tego, jaki naprawdę jesteś. Pozwól sobie  

na wyrażanie swoich emocji, nawet tych negatywnych: złości, smutku lub zmęczenia. 

 Jesteś mieszanką wielu, niesamowitych kolorów, nie musisz ciągle pokazywać tylko jednego wygodnego  

i bezpiecznego. Każda z twoich barw jest piękna, wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju.  

 

 

People-pleasing Syndrome 
KATARZYNA MISZCZAK 

 

Przemyśl to, i tym razem pomóż samemu sobie. Odpocznij, proszę, zasłużyłeś na to.  



13 

 

 The British culture is unique in many ways. It is well known throughout the world that the British 

drive on the left, love fish and chips, don’t use metric system etc. Although we are aware of these facts, 

little do we know about the origins of these traditions and customs. Thus, let’s take a look at those peculiar-

ities and find out why they have been present up to this day. 

Driving on the left and Napoleon 

 To solve “the driving on the left riddle” we have to move back in history as far as the Middle Ages. 

In Europe during that time it was normal for swordsmen to ride a horse on the left side of the road.  

As the majority of people tend to be right-handed, a knight could better defend on the left side against  

a sudden attack. Later on this custom probably passed on to aristocrats who were walking on the left unlike 

the commoners. 

 And then came the French Revolution which, at least officially, claimed to bring: liberty, equality  

and fraternity. That’s why aristocrats switched to the right side to walk like everyone else (whether they 

wanted or not). The revolutionary ideas were quickly spread across Europe by Napoleon during  

his campaigns. For that reason The Netherlands, Switzerland, Germany, Poland and Russia have become 

the supporters of right-hand traffic ever since. However, left-hand traffic remained in Britain and its colo-

nies which later gained independence. The only exception are the United States which gave up driving  

on the left after cutting ties with Britain. Today in 76 countries in the world there is the left-hand driving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

British Peculiarities  
Kacper Konieczny 
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A national dish 

 A slice of lemon, garnish of parsley, fried fish in crispy 

batter served with chips stand for one of the most famous British 

dishes – fish and chips. In fact, this meal is a truly British inven-

tion. It resulted from a fusion of the ingredients often consumed 

by foreigners: a battered fish (the specialty of Jews from  

Holland) and French Fries. The mix proved to be one of the first 

fast-foods in history. First fish and chip shops appeared in the 

UK in the 1860s. By 1910 there were 25 000 of them. The popu-

larity of the meal among working classes in Midlands 

 was the consequence of the rise of trawl fishing in the North Sea 

in the second half of the 19th century. Fresh fish would then be 

transported from ports by railway to industrial towns 

(manufacturing cotton and wool) in the heart of the country.  

A nutritious and affordable meal rapidly became available  

on every street. It is interesting to note that the British Government safeguarded the supply of fish 

 and chips during the wars in 20th century. In the Second World War it was one of the few foods not subject 

to rationing. It is therefore no surprise that Winston Churchill referred to fish and chips as “the good com-

panions”. 

 

Today fish and chips are a common take-away food in the UK, especially popular in seaside resorts.  

However, their popularity has diminished in the last 80 years. Nevertheless, currently there are over 10 500 

special fish and chips shops around the 

UK (it’s a huge number compared to e.g. 

2 000 McDonald’s and KFC outlets 

combined). 

 

 

 

 

 

 

 

That is all for this edition of “British Peculiarities”. Stay tuned for more interesting facts about the UK! 
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Bill Murray jest sławnym amerykańskim aktorem filmowym, pisa-

rzem i komikiem. Występował w takich filmach jak: "Dzień Świ-

staka", "Kosmiczny Mecz", "Między Słowami", czy "Pogromcy 

Duchów". Aktor jest znany ze swojego nietypowego, oraz eleganc-

kiego podejścia do życia, z czego sam co jakiś czas żartuje robiąc 

niepasujące do jego postaci rzeczy. Wielokrotnie widziano go  

podchodzącego do stolików ludzi w różnych restauracjach, aby 

podkraść kilka frytek mówiąc przy tym najczęściej:  

"I tak wam nikt nie uwierzy". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 2012 roku miasto Idyllwild w Kalifornii wybiera jako burmistrza 

zwierzaki zamieszkałe w mieście. Do pierwszych oficjalnych wybo-

rów na burmistrza przystąpiło 14 psów i 2 koty.  

Po głosowaniu zwycięzcą został ogłoszony Golden  

Retriever o imieniu Maks. Głównym celem akcji była promocja akcji 

pomagania organizacjom zajmującym się ochroną i ratowaniem 

zwierząt. Aby zagłosować należało zapłacić 1 dolara. Psi burmistrz 

pojawia się na wszystkich ważniejszych wydarzeniach w mieście, 

a do jego obowiązków należy odwiedzanie szkół, miejsc pracy  

i wiele innych. 

 

 

 

Kacper Powolny 

CIEKAWOSTKI 

I tak wam nikt  nie uwierzy 

Psy rządzą 
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Niedziela 20 października 2002 roku była dniem, w którym 

sześciu kandydatów na prezydenta Warszawy zmierzyło  

się ze sobą w grze "SimCity 3000", polegającej na budowie 

i zarządzaniu wirtualną metropolią. Całą akcję oglądało 

 na żywo kilkanaście tysięcy Polaków, którzy pozostawali 

 w stałym kontakcie z kandydatami, którym mogli zadawać 

pytania. Do komputerów zasiedli m.in. Marek Balicki,  

Zbigniew Bujak, Lech Kaczyński czy Andrzej Olechowski.  

Wszyscy kandydaci przyprowadzili ze sobą ekspertów  

m.in do spraw zarządzania infrastrukturą miejską.  

Ostatecznie najlepszym wirtualnym miastem mógł się  

pochwalić Lech Kaczyński, który zdeklasował swoich rywali. 

 

 

 

 

 

Urzędnicy z sądu religijnego Purbalingga obwieścili, że odnotowali zwiększenie się liczby spraw rozwodo-

wych, w związku z ponownym rozpoczęciem sezonu na wyścigi gołębi. Według sekretarza sądu - Nura 

Aflaha, większość składających papiery rozwodowe to żony mężczyzn chorobliwie uzależnionych  

od obstawiania, hodowania, oraz łapania gołębi. Mają oni popadać w ogromne długi, nieraz tracąc dorobek 

życia, zamiast spędzać czas z rodziną. 

SimCity i wybory na prezydenta Warszawy w 2002 roku 

Wyścigi gołębi odpowiedzialne za zwiększoną liczbę rozwodów, donosi sąd w Indonezji.  
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·W listopadzie m.in.: 

19, 21 i 27 – Faust 

· W grudniu m.in: 

1. i 4.12. Faust - jeśli ktoś nie zdąży wybrać się na spektakl w listopadzie, to ma okazję jeszcze 

 w grudniu :-) 

10.-12. i 14. – 19. a także 21. i 22. grudnia spektakl Dziadek do Orzechów - Opowieść Wigilijna, 

który pomoże nam poczuć świąteczny nastrój. Terminów jest dużo, więc każdy znajdzie jakiś dla siebie.  

Ta, ciesząca się ogromną popularnością wersja klasycznego baletu, nabierze nieco innych barw i kolorów 

dzięki przefiltrowaniu jej przez prozę Charlesa Dickensa, ukazaną z niezwykłym, scenicznym rozmachem, 

charakterystycznym dla stylu Youriego Vámosa, widocznym w bogatych kostiumach, scenografii i wyob-

raźni inscenizacyjnej.  

31.12 Gala Sylwestrowo-Noworoczna  

Koncert kolęd góralskich w różnych terminach 

28.12 Kolędy Świata 

Kilka dni po tradycyjnej wigilijnej wieczerzy świąteczny nastrój zawita również do NFM. Stanie się tak 

 za sprawą wyjątkowego koncertu, podczas którego muzycy przybliżą słuchaczom kolędy pochodzące 

z różnych miejsc i czasów. Zabrzmią zarówno utwory refleksyjne, jak i te o bardziej żywiołowym charak-

terze. 

30.-31.12 Gala Sylwestrowa  

Podczas koncertu z udziałem angielskich śpiewaków królewskich zabrzmią jazzowe i popowe przeboje, 

które wprowadzą świąteczny i noworoczny nastrój. Czy można w lepszy sposób świętować nadejście 

 nowego roku? 

21.12 Moscow City Ballet: Dziadek do Orzechów  

Dziadek do Orzechów nazwany przez The New York Times olśniewającym i zapierającym dech w pier-

siach, to podróż do krainy marzeń. Zachwycające stroje dodają magii i nadają prawdziwie bajkowego  

wyrazu. Spektakl to wyjątkowa gratka dla koneserów sztuki baletowej, ceniących sobie wysoki poziom 

wykonania. 

22.12 Moscow City Ballet: Jezioro Łabędzie  

Jezioro Łabędzie to przedstawienie uwielbiane przez polską publiczność. Dziewczęta zaklęte w łabędzie, 

Zły Duch i uczucia przekraczające granicę życia i śmierci niezmiennie wzruszają widzów na całym świe-

cie. 

 

 

 

 

Wydarzenia we Wrocławiu na listopad i gruzień. 
1. Opera Wrocławska 

2. NFM na grudzień: 

Karolina Klask 
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3. Wrocławski teatr Capitol: 

W listopadzie -Trzej Muszkieterowie 

Znana fabuła w nowej, musicalowej odsłonie, ze świetną muzyką Krzesimira Dębskiego, pełna emocjonu-

jących zwrotów akcji i widowiskowych walk szermierczych. 

4. W tym roku znów ma się odbyć Jarmark Bożonarodzeniowy. Nie mogłoby być inaczej, tradycji 

musi stać się zadość! Myślę, że wszyscy co roku czekamy na jego otwarcie i każdy 

 z nas ma już swoje ulubione stoiska, które lubi odwiedzać i będzie mógł to robić już od 19 listopa-

da do 31 grudnia, w godzinach od 10.00 do 21.00. Jestem pewna, że wszyscy już czekamy 

 na wielkie otwarcie. 

5. 27.11. w Hali Stulecia odbędzie się Gala Stand-up Comedy 
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Mam dla Was parę propozycji i choć może nie są to same nowości, to do wiecznie żywych klasyków 

 też warto wrócić, a wśród książek nie nowych i nie starych mogą znaleźć się pozycje, których jeszcze  

nie czytaliście. Zapraszam do przejrzenia mojej listy.  

 

1.  Moim pierwszym wyborem jest książka “Shadowscent - kwiat mroku” czyli pierwsza część dwutomo-

wej serii. Do jej przeczytania przekonał mnie motyw świata, którym rządzą zapachy. Nie spotkałam się z 

takim pomysłem jeszcze w żadnym innym opowiadaniu fantasy (a czytam ich sporo), więc chciałam prze-

konać się, jak ten wątek zostanie rozwinięty.  

Spodobało mi się wprowadzenie w niezwykły świat, przedstawione w pierwszych rozdziałach. 

 Na horyzoncie pojawiły się pierwsze tajemnice, zaczęłam zadawać sobie pytania, co będzie dalej...  Autor-

ka w oryginalny sposób opisała różnego rodzaju aromaty, tak że miejscami wydawało mi się, że naprawdę 

je czuję. Szybko polubiłam postaci występujące w opowieści, spodobała mi się narracja pierwszoosobowa, 

dla urozmaicenia podzielona między dwóch bohaterów. Pozwalało to na odbieranie wydarzeń z różnych 

punktów widzenia i lepsze zrozumienie uczuć towarzyszących Rakel i Ashowi – głównym postaciom.  

Wątek romantyczny umilał czytanie, ale nie był zanadto rozwinięty, co spodoba się osobom, które wolą 

spokojnie skupić się na, w tym przypadku, bardzo intrygującej treści. 

  Książkę czyta się szybko, a fabuła ma sporo zawiłych zwrotów akcji. Autorka stopniowo  

i z rozmysłem daje odpowiedzi na nasuwające się czytelnikowi pytania, zaspokajając jego ciekawość, 

 a jednocześnie nie odkrywając wszystkiego naraz, pozwalając na to, by samodzielnie próbować dojść  

do prawdy.  

    Książka jest świetna na długie i zimne wieczory. Jest niczym podróż po egzotycznych i niezna-

nych krainach,  urozmaicona dreszczykiem emocji. 

 

 

 

 

 

 

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzje książek 
Karolina Klask 
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2. 

“Noc i ciemność” to zdecydowanie propozycja dla fanów kryminału. Jest to oczywiście 

książka autorstwa Agathy Christie – mistrzyni w tej dziedzinie. 

Choć nie jest to dzieło pokaźnej grubości, nie ma się co martwić 

- z pewnością dostarczy Wam odpowiedniej porcji emocji i rozrywki. 

Zapewniam, że zakończenie jest nieoczywiste i nawet osoby dokładnie 

obeznane ze stylem Christie, będą miały duże trudności  

z odgadnięciem, kto stoi za całą intrygą, a co dość nietypowe  w krymi-

nałach, na morderstwo będziecie musieli trochę poczekać - pojawi  

się dopiero pod sam koniec lektury.  

Wszystko zaczyna się, gdy główny bohater wchodzi w związek małżeń-

ski, który wzbudza spore kontrowersje i dezaprobatę wśród członków 

rodziny jego żony. Na domiar złego para postanawia zamieszkać  

w domu, do którego nie odważyłby się wejść nikt, kto wierzy w miejsco-

we legendy. Zdecydowanie pozycja warta przeczytania, a dla osób  

zabieganych wprost idealna, bo nie zajmie dużo czasu. 

 

3. 

A na koniec może coś nieoczywistego - “Słońce też jest gwiazdą”. To raczej niestandar-

dowa propozycja i z pozoru może się wydawać romansem, jak każdy inny... Na całe szczęście 

wszyscy wiemy, że pozory mylą! „Słońce też jest gwiazdą” to naprawdę urocza książka, która 

 urzeka swoją atmosferą, a przy okazji porusza ważny problem emigrantów.  

Główna bohaterka urodziła się na Jamajce, ale już jako mała dziewczynka przyjechała 

 z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. To jej prawdziwy dom, ale z powodu miejsca narodzin 

nie przebywa tam legalnie. W książce jest opisany jej ostatni dzień przed deportacją, w którym 

próbuje na wszelkie sposoby znaleźć możliwość na pozostanie w kraju. 

 Bohaterowie są naturalni i niesamowicie prawdziwi, ciężko ich nie polubić. Autorka  

wykorzystała narrację w bardzo nietypowy sposób, mie-

szając różne jej typy. Pokazuje wydarzenia nie tylko  

z perspektywy głównych bohaterów, ale także postaci 

epizodycznych. Uświadamia to czytelnikowi, jak łatwo 

można kogoś błędnie ocenić. Obrazuje też problemy  

innych ludzi oraz to, jak sobie z nimi radzą 

 (albo nie radzą). Jest to bardzo interesujące dopełnienie 

fabuły. Pojawiają się również elementy naukowe albo 

związane z historią, które pomagają zorientować  

się w sytuacji i lepiej zrozumieć wydarzenia. Są także 

wątki skłaniające do zatrzymania się i głębszego zasta-

nowienia nad problemem, a także lepszego wczucia  

się w sytuację.  

Jest to bez wątpienia wartościowa lektura, warto  

na nią poświęcić trochę czasu. A jeśli ktoś woli oglądać 

niż czytać i nie nadwyrężać swojej wyobraźni, to może 

też sięgnąć po film. 
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Odciągnięcie, usunięcie obrony, przesłona 

 W partii szachowej, oprócz w miarę prostych motywów tj. podwójne uderzenie czy związanie, mogą 

występować bardziej złożone kombinacje wymagające dostrzeżenia braku współdziałania wielu figur. 

Czasami zdarza się, że jedna figura ma za dużo obowiązków, tzn. musi bronić inne bierki lub pola  

(np. przed matem). Wystarczy wtedy wykorzystać jej przeciążenie wieloma zadaniami, aby uzyskać prze-

wagę. Mamy wtedy do czynienia z odciągnięciem (diagram). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że czarny ma wszystkie figury bronione. Jednak czarny hetman jest 

 de facto nie broniony, ponieważ jest raz atakowany i raz broniony przez czarnego króla. Zatem król czar-

nych jest przeciążony, ponieważ musi wspierać hetmana i nie może się od niego „odczepić”, dlatego 

 nie jest w stanie bronić pola h8. Białe wykorzystują ten fakt i ofiarą wieży odciągają króla od hetmana:  

1. Wh8+ K:h8 2. H:f7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na szachownicy 
Kacper Konieczny 

Posunięcie białych 

Posunięcie czarnych 
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W pozycji na kolejnym diagramie skoczek i goniec białych są pod atakiem. Goniec białych broni skoczka, 

dlatego czarny usuwa obrońcę, aby zdobyć figurę: 1. … W:e3 2. f:e3 W:d2 i czarne mają przewagę dwóch 

figur za wieżę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy pamiętać, iż nie tylko figury mogą być przeciążone. Za wiele zadań może wykonywać także pion. 

Jak to możliwe? Ilustruje to sytuacja na diagramie, gdzie pion białych na b2 musi bronić drugiego piona  

na a3, a także skoczka (ze względu na możliwy atak z odsłony przez wieżę na c8). Czarny korzysta  

z zaistniałej sytuacji następująco: 1. … S:a3 2. b:a3 W:c3 ze zdobyciem pionka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posunięcie czarnych 

Posunięcie białych 
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W pewnych przypadkach można zniwelować działanie obrońcy za pomocą przesłonięcia odpowiedniej linii 

lub przekątnej. W kolejnej pozycji biały wygania skoczka z placówki na f6 grając 1. e5 Sg4. Czarny  

skoczek ucieka na g4 i jest broniony z daleka jedynie przez hetmana. Białe mają okazję do zdobycia figury  

po 2. e6! (przesłonięcie przekątnej h3-c8) f:e6 3. H:g4. 

 

O ile odciągnięcie można by nazwać rodzajem dywersji, o tyle przesłonę można by porównać  

do przerwania linii komunikacyjnych. Wygląda na to, że szachy są równie skomplikowane jak wojna! 

 

Poniżej znajduje się kilka zadań do samodzielnego rozwiązania na szachownicy. W każdym z zadań jedna 

ze stron uzyskuje przewagę materialną za pomocą odciągnięcia, usunięcia obrońcy lub przesłony.  

Postaraj się, w miarę możliwości, nie przestawiać bierek. Rozwiązania ukażą się w następnym numerze 

gazetki. Powodzenia! 

 

 

 

 

Posunięcie czarnych 

Posunięcie czarnych 

Posunięcie białych 
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Tej jesieni  Filharmonia Narodowa w Warszawie wypełniła się pianistami z całego świata. Zabiło  w niej 

serce Chopina, bo jego utwory z bijącym sercem wykonywali uczestnicy XVIII Konkursu Chopinowskie-

go. Oglądając transmisję, zastanawiałam się, jak ci młodzi ludzie są w stanie opanować drżenie rąk, skon-

centrować się, gdy grają przed tak dużą widownią.   

I wtedy usłyszałam znajome dźwięki. Zagrano balladę g-moll,  a ja  przypomniałam sobie scenę z filmu 

“Pianista” Romana  Polańskiego. Scenę, w której uciekinier z warszawskiego getta wykonuje ten sam 

utwór Fryderyka Chopina na polecenie oficera Wehrmachtu. 

 

”Mieszka pan tu? Pracuje? Czym się pan zajmuje? ”- pyta Niemiec, kiedy znajduje go ukrywającego się w 

wypalonej kamienicy po aryjskiej stronie. “Jestem...byłem pianistą” odpowiada główny bohater. “Więc 

niech pan zagra”- poleca mu oficer, prowadząc go do fortepianu stojącego w opuszczonym mieszkaniu. 

Żyd pochyla się nad klawiaturą. Nie grał od dawna. Obserwujemy jego wychudłe, długie palce,  

poruszające się po klawiszach. Skoro stresujące jest już samo granie przed publicznością, to jakim cudem 

bohaterowi filmu udaje się opanować drżenie rąk, grając przed taką widownią? Przed widownią złożoną z 

oficera Wehrmachtu? A jednak. Głodny, zarośnięty, brudny wydobywa z fortepianu czyste dźwięki. Kła-

dąc dłonie na klawiaturze, zapomina o własnym dramatycznym położeniu. Melodia Chopina rozbrzmiewa  

w zasypanym gruzami zakątku okupowanej Warszawy….  

NIEŚMIERTELNOŚĆ MUZYKI W CZASACH ZAGŁADY 
WERONIKA BONDARUK 

WERONIKA BONDA-
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W tej scenie słyszymy, jak pianista rzeczywiście gra. Jest w filmie także moment, kiedy słyszymy to, czego 

w rzeczywistości nie słychać. “Nikt nie wie, że tu jesteś, więc zachowuj się najciszej, jak to możliwe”- 

 takie instrukcje dostaje pianista, gdy po ucieczce z getta wprowadza się do mieszkania po aryjskiej stronie. 

“W jaskini lwa” jest bowiem najbezpieczniej, nikt nie domyśli się, że w samym centrum aryjskiej dzielnicy 

ukrywa się Żyd, jeśli ten nie zdradzi się ze swoją obecnością. Gdy zatem bohater spostrzega, że w jego  

nowym lokum stoi pianino, wie już, że granie na nim jest wykluczone. A jednak... Z namaszczeniem  

podnosi klapę, pochyla się nad klawiaturą, unosi dłonie... Widzimy jak odbijające się na jego twarzy cier-

pienie ustępuje miejsca artystycznemu uniesieniu i słyszymy pierwsze takty poloneza Chopina... a dopiero 

po chwili orientujemy się, że pianista tylko wyobraża sobie, że gra. Porusza palcami tak, jakby grał,  

ale cały czas trzyma je nad klawiszami. Gra nie dotykając klawiszy, a muzykę słychać tylko  

w jego wyobraźni. 

 

Film “Pianista” opowiada autentyczną historię polskiego kompozytora żydowskiego pochodzenia - Włady-

sława Szpilmana. To z jego perspektywy, z jego kryjówek oglądamy okupowaną Warszawę. Towarzysząc 

mu w  jego walce o przetrwanie, podążamy za nutami utworów Chopina. Są one tłem wydarzeń, które  

widzimy oczami pianisty. Głębokie dźwięki pianina to słowa, które nie zostały wypowiedziane. Są głębsze 

niż jakiekolwiek słowa. Głęboko poruszają. Muzyka w tym filmie nie buduje napięcia. Jest napięciem.  

Jest emocjami bohatera. Jego lękiem, jego poczuciem beznadziei, wreszcie jego wolą życia. 

 Żyje w nim miłość do muzyki, kiedy umierają wszyscy, których kochał. Mógłby się poddać.  

Ale ma dla kogo żyć - dla muzyki.  
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 People-Pleasing Syndrome - kiedy bycie miłym staje się niebezpieczne. — Steemit 

https://www.youtube.com/watch?v=prNWTqOoeBs 

https://www.businessinsider.com/which-countries-drive-on-left-2018-10?IR=T 

https://lazytrips.com/blog/which-countries-drive-on-the-left 

https://www.nfff.co.uk/pages/fish-and-chips 

https://www.britannica.com/video/179997/drive-side-British-road 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fish_and_chips 

https://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-40801328 
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