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Kochani Czytelnicy!
Witajcie w nowym roku szkolnym!
Jeśli jesteście ciekawi, co w szkole się
zmieniło, jakie wydarzenia miały
miejsce i jak wyglądają plany na przyszłe 8 miesięcy, zapraszam do lektury. Mam nadzieję, że nowy skład redakcji sprosta Waszym oczekiwaniom. :)
Redaktor naczelna

Szkoła
Podstawowa
im. Rodziny
Wyleżyńskich
w Wielgolesie

Str. 2

ŚWIDEREK

Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tegoroczne zmiany w szkole —s. 3
Sport —s. 4
Narodowe czytanie —s. 5
Wywiad z przewodniczącą SU —s. 6
Spektakl taneczny —s. 7
Czy tylko agresja? Co powinniśmy wiedzieć o grach komputerowych? — s. 8
Recenzja- „Osobliwy dom pani Peregrine” — s.10
Recenzja- „Anhusz” — s.1 1
Ankietowo wśród uczniów– piłka nożna górą — s. 13
Konkursowo — s. 14
Nasza twórczość — s. 15
Pamiętajmy — s. 17
Uczniowie na medal— s. 18
Niech żyje ojczyzna—s. 19

Akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej

Rok szkolny 2017/18

Str. 19

Niech żyje Ojczyzna
Już niebawem (11 listopada) będziemy obchodzić 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Ten temat jest powszechnie znany, mimo to warto sięgnąć po pozycje
literackie, które poruszają tę kwestię.
Mogą być to np.:
- Wielka wojna i niepodległość Polski Tadeusza A. Kisielewskiego;
- Złowrogi cień Marszałka Rafała A. Ziemkiewicza;
- Wygrać Polskę 1914 – 1918 Tomasza
Schramma;
- Niepodległość Marka Gałęzowskiego i Jana
M. Rumana.
Walki o niepodległość w listopadzie 1918 roku
stały się udziałem polskiego pisarza Władysława Broniewskiego. Oto, co zapisał w swoich
dziennikach 11 listopada
„Chcę napisać coś mądrego na ten temat, ale
w głowie mi się kręci. Wczoraj w nocy prawie
nic nie spałem. Strzały, krzyki. O trzeciej Zenek
przyjechał. Rano lecę do „Koła”. Niemcy bez
broni – gdzie pojawią się z bronią, są natychmiast rozbrajani. Kupuję „Die Rote Fahne Ehemalige Lokalanzaiger”10. Zbiórka w
„Kole”. Pluton. Mundur. Czerwone paski. Immatrykulacja. Zastępca komendanta dzielnicy. Cztery godziny byłem sam tam komendantem11. Urwanie głowy!…” (Przytoczone za: histmag.org)
Zachęcam do przeczytania.
Weronika
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Uczniowie na medal

Tegoroczne zmiany w szkole

Właśnie tacy okazali się wychowankowie pań: Hanny Jaworskiej (kl. I a) i Iwony Prus (kl. I b), którzy 25 października w sali
gimnastycznej naszej szkoły mieli uroczystość pasowania na
ucznia.
Najpierw pierwszoklasiści wystąpili w programie słownomuzycznym, w którym wspierali ich uczniowie klasy czwartej.
Trzeba przyznać, że nasi najmłodsi koledzy czują się na scenie jak
ryba w wodzie. Można było zauważyć kiełkujące talenty recytatorskie i wokalne, które gromkimi
brawami oklaskiwali zgromadzeni
zaproszeni goście, nauczyciele i
uczniowie. Po programie artystycznym uczniowie złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły, powtarzając słowa roty za przewodniczącą SU, Katarzyną Zawadką. Następnie pani dyrektor Roma Piłatkowska dokonała ceremonii pasowania.
Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe medale od
przewodniczącej rady rodziców,
pani Katarzyny Pałdyny. Pani Wiesława Proczka – gminna Inspektor
Oświaty wręczyła pierwszakom
upominki ufundowane przez
Urząd Gminy. O naszych bohaterach pamiętali także uczniowie
klas drugich i trzecich, którzy wraz
z wychowawczyniami przygotowali własnoręcznie przygotowane
prezenciki wypełnione słodkimi niespodziankami.
Redakcja

Ten rok szkolny rozpoczął się – ku uciesze uczniów – 4
września. Jak zwykle uroczystość miała swój początek w kościele
parafialnym, gdzie ks. proboszcz modlił się o błogosławieństwo na
nadchodzący czas nauki. Następnie w sali gimnastycznej p. dyrektor przedstawiła zmiany, które nas czekają. Po pierwsze
zmieni się nazwa szkoły –
dotychczas był to Zespół
Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich, a od tego roku uczymy
się już w Szkole Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie (imię
patrona na szczęście się nie
zmieniło). Podajemy pełną
nazwę, bo nasi uczniowie często nie wiedzą lub nie pamiętają, w
jakiej szkole się uczą. Nasza placówka w związku ze zmianą nazwy
ma również nowy sztandar, który na mszy inaugurującej nowy rok
szkolny, został uroczyście wyświęcony przez księdza Dariusza.
Nie ma też (zgodnie z reformą oświaty) klasy I gimnazjum, bo zastąpiła ją VII klasa podstawówki.
Pani dyrektor Roma Piłatkowska zapoznała nas także z nowymi nauczycielami i wychowawcami. Nawiązała również do listu
minister oświaty p. Anny Zalewskiej, szczególną uwagę poświeciła
korzyściom wynikającym z reformy edukacji. Potem odbyłby się
spotkania z wychowawcami, którzy udzielili dodatkowych informacji. Nowy rok szkolny zapowiada się ciekawie i jednocześnie
pracowicie.
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Sport
Miłość uczniów do sportu jest znana nie od dzisiaj. Ma to
odzwierciedlenie w dużej aktywności naszych reprezentantów
na forum gminy, powiatu czy nawet regionu. Ostatnio powodem do dumy całej społeczności szkolnej są zwycięstwa piłkarzy
i to zarówno dziewcząt, jak i chłopców.
Drużyna naszych piłkarzy awansowała do regionu siedleckiego po zaciętych walkach w finałowych rozgrywkach o Mistrzostwo Powiatu Mińskiego w Piłce Nożnej Chłopców. Natomiast
dziewczęta, które również wzięły udział w Finałach Powiatu Mińskiego w Piłce Nożnej, po bardzo wyrównanych i pełnych emocji
meczach zajęły drugie miejsce i awansowały do Mistrzostw Regionu Siedleckiego. Gratulacje należą się zawodnikom i ich opiekunom: pani Marcie Wójtowicz i panu Marcinowi Łobodowskiemu.
A oto skład naszych zwycięskich drużyn:
Dziewczęta:
Natalia Prus, Katarzyna
Zawadka, Izabela Duszyńska, Aleksandra Jaroń, Ada Kwiatkowska, Anna Sabak, Alicja Zajma, Faustyna Łodyga, Angelika Myka, Zuzanna Wieczorek, Aleksandra Bogusz, Julia Chróst, Kamila Zadrożna.
Chłopcy:
Dawid Flis, Karol Kachniarz, Dawid Kostanty, Patryk Królak, Bartosz Miszta, Damian Myka, Kacper Reda, Daniel Zawadka, Kacper
Król, Kamil Rybacki, Mateusz Myka, Bartłomiej Zawadka.
Redakcja
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rzem. Buahahahahahahaha!
-Ale o co….- nie dokończył Danielo, ponieważ dostał prosto w czoło strzałą wymierzoną przez Lecha. Jak to się stało?? Gdy Danielo
mówił, Lechu wziął od PaszyBajcepsa swój łuk, strzałę i wymierzył
prosto w czoło. Po kilku sekundach PaszaBajceps podszedł do
unieszkodliwionego Daniela i spojrzał na komputer.
- E tam. To był prawdziwy burmistrz, ponieważ grał w pasjansapowiedział PaszaBajceps.
- Hahahahahahahahahahhaha!- wszyscy się zaśmiali.
Cdn.
Kuba

Pamiętajmy!
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci"
W. Szymborska

Wielkimi krokami zbliża się
dzień Wszystkich Świętych.
Jak co roku, na pewno część klas uda się z wizytą na wielgoleski cmentarz, by zapalić znicze lub chociażby pomodlić się za
zmarłych. Pierwszy listopada to dzień wolny od zajęć, ale to nie
znaczy, że mamy cały ten czas spędzić odpoczywając w domu.
Należy pamiętać o naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata.
Warto również poświęcić chwilę na sprzątnięcie zaniedbanych
grobów, postawienie świecy czy kilku kwiatów. Taki drobny gest
może zmienić bardzo wiele.
Nie zapominajmy o tych, których wśród nas już nie ma, bo
przecież nie chcielibyśmy, żeby ktoś zapomniał o nas.
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przedziwne budynki. Znienacka ktoś złapał Eskolosa za ramię i
zagadnął.
- Tutejsi ?!
Powoli spojrzeli w tył i zobaczyli policjanta.
-Tutejsi?!- spytał jeszcze raz policjant.
- Nie.- odpowiedział Mazab.
- To do komisariatu !!- wrzasnął policjant.
- Ale co my zrobiliśmy?!- krzyczał podenerwowany PaszaBajceps.
- Dowiecie się- powiedział tajemniczym głosem.
Skuł wszystkich a następnie poprowadził ich w nieznanym kierunku. Ale zamiast do komisariatu, poszli do ratusza. Azornek zauważył to.
- Mieliśmy iść na komisariat. Dlaczego idziemy do ratusza?
Policjant nie odpowiedział. Weszli do ratusza. Przed nimi były
drzwi, a na nich tabliczka, na której był napis „Danio- burmistrz
Głupilandii”
- Kto to jest ten Danio?-spytał WojtaZ.
- Jest przecież napisane, to burmistrz. – odpowiedział policjant.
Otworzyli drzwi. Policjant popchnął ich wszystkich na dywan.
Pierwszy wstał Lechu, a po nim pozostali. Nie mogli uwierzyć własnym oczom. Przy biurku, na kręconym fotelu siedział Danielo.
Ten Danielo, który był właścicielem królika Buysa. Niestety dwa
lata temu przez przypadek zabił go Eskolos. Danielo był zły, ponieważ przeszkodzili mu grać na komputerze. Ale po kilku sekundach
się rozchmurzył, gdy zobaczył Mazaba i przyjaciół. Tylko nie poznał WojtaZa, ponieważ pierwszy raz w życiu go widział.
-Witajcie, moi drodzy.- powiedział tajemniczym głosem Danielo.
- Witaj, Danielo.- odpowiedział Mazab spokojnie.
- Myślicie, że zapomniałem, co zrobiliście. Pamiętam. Przed budynkiem jest grób Buysa. I teraz się na was zemszczę. Zbudowałem te miasto, żeby was tu zwabić. Obok ratusza stoi więzienie.
Teraz jestem ,tak można powiedzieć, sędzią. Ogłoszę teraz wyrok, który przygotowałem już dawno temu : Mazab, Azornek,PaszaBajceps i Lechu mają po 25 lat więzienia, a Eskolos dożywocie. A ten młody- wskazał na WojtaZa- będzie moim sekreta-
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Narodowe Czytanie
14 września w naszej szkole odbyła się coroczna akcja
„Narodowego Czytania” przygotowana przez p. bibliotekarkę –
Ewę Stosio oraz p. polonistkę – Marzannę Braułę.
Tym razem do odczytania mieliśmy „Wesele” znakomitego
polskiego dramaturga – Stanisława Wyspiańskiego. Z powodu występowania licznych archaizmów dzieło nie było zbyt łatwe do
czytania i rozumienia. Mimo to recytatorzy poradzili sobie bezbłędnie. W rolę pary młodej wcielili się Kinga Proczka oraz Bartosz
Miszta. Pozostałe kwestie czytali uczniowie klas V – VII oraz gimnazjum:
Radosław Bontruk kl. II - Czepiec
Bartosz Kaczorek kl. kl. II - Żyd
Iza Duszyńska kl. III b - Rachel
Natalia Duszczyk kl. III a -Maryna
Anna Sabak III b -Klimina
Daria Komorek kl. III a- Radczyni
Aleksandra Bogusz kl. VII Dziennikarz
Oliwia Pieniak kl. V a- Zosia
Olga Domańska kl. V a –Haneczka
Jakub Ciszkowski V b –Jasiek
Bartłomiej Całka kl. V a -Kasper
Jakub Obłoza kl. VI -Ksiądz
Piotr Świątek kl. VII- Poeta
Myślę, że nawet ta jedna godzina lekcyjna wystarczyła, by
zachęcić młodzież do sięgnięcia po tę lekturę.
Weronika
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Wywiad z przewodniczącą SU
W tym numerze wywiad z przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Wielgolesie, Kasią Zawadką z klasy III a gimnazjum
Wiemy, że jesteś przewodniczącą samorządu, od kiedy pełnisz tę funkcję?
Przewodniczącą zostałam w klasie I
gimnazjum od II semestru, byłam wtedy bardzo niedoświadczona i nie wiedziałam, co mnie czeka. Ale dzięki
wsparciu opiekunów- pani Magdaleny
Rutkowskiej i pana Radosława Piskorza
-jakoś podołałam obowiązkom.
No właśnie, a co należy do Twoich obowiązków?
Przede wszystkim jest to reprezentowanie interesów uczniów naszej szkoły,
organizowanie różnych akcji i imprez okolicznościowych, czasem
jest to opiniowanie ustaleń rady pedagogicznej lub współpraca z
nauczycielami. Czasem występuję w roli negocjatora między
uczniami i nauczycielami.
Jakie akcje samorząd uczniowski zaplanował na ten rok?
Zaplanowaliśmy ich dużo, m.in. udział w akcji WOŚP, zbieranie
karmy dla schroniska w Celestynowie, Dzień Wiosny. Oprócz tego
mamy zamiar zorganizować kilka dyskotek.
Jakie są Twoje plany związane z wyborem nowej szkoły?
Coraz częściej się nad tym zastanawiam, ale nie mam jeszcze konkretnych planów. Myślałam, że mogłabym iść do klasy o profilu
pożarniczym, a może będzie to specjalność: technik żywienia.
Uwierzcie mi, decyzję podjąć trudno. Cieszcie się, że jesteście do-
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Nasza twórczość
Kuba postanowił kontynuować swoją powieść. Jego bohaterów
mieliśmy okazję poznać przed wakacjami, a oto ich dalsze przygody.
Rozdział 1—Dziwne miasto
Minęły niemal dwa lata, a nasi przyjaciele nie mogą się otrząsnąć po tym, co się stało. Sługa Herobrine’a uciekł przed śmiercią, więc są w niebezpieczeństwie. Nie mogą w ogóle zasnąć w
nocy, bo myślą, że ktoś stoi nad ich łóżkami. Po kolejnej nieprzespanej nocy Mazab zapowiedział:
- Musimy na chwilę wyjechać. Na kilka dni.
Na to Eskolos:
- A musimy coś brać?
- No oczywiście. Bierzemy miecze, łuki, ubrania… no i co tam jeszcze?
- Jedzenie?- spytał Lecha.
- Właśnie, jedzenie! Dobry pomysł, Lechu!
- Ano właśnie! Kto będzie nosił broń?- spytał Pasza Bajceps.
- No, oczywiście, że ty. Jesteś najsilniejszy.- powiedział Azornek
- OK - rzekł nieco zawiedziony PaszaBajceps
-To kiedy wyruszamy?- spytał WojtaZ.
-Możemy teraz- odpowiedział Mazab – To czekam na zewnątrz.
Po tych słowach wyszedł z domu. Po Mazabie ruszył WojtaZ. Po
nim Lechu, Eskolos, Azornek i PaszaBajceps na ostatnim miejscu.
- Ile będziemy szli? - marudził PaszaBajceps.
- Z kilka godzin na pewno.- odpowiedział Mazab.
- No to zacznijmy podróż!- krzyknął Azornek.
Po kilku godzinach doszli do równiny. Spocili się niemiłosiernie.
Nagle Azornek krzyknął :
- Patrzcie!
Spojrzeli w stronę wskazana przez Azornka. Nie mogli uwierzyć.
Przed nimi stało miasto. Dziwne miasto. Weszli na ulicę i zobaczyli
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Konkursowo
W tym roku, jak zawsze, odbędzie się wiele konkursów,
turniejów. Jest to wielki obowiązek dla nauczycieli, aby nas dobrze przygotować, ale jeszcze większy dla uczniów. Odbył się już
szkolny test z wiedzy o Borach Tucholskich (eliminacje do etapu
powiatowego). Nasza szkoła wzięła też udział w konkursie organizowanym przez salony Empik, aby wspomóc naszą placówkę - należało do 22 października głosować na stronie www.empik.com/
biblioteki , a nagrodą jest 1000 książek ufundowanych właśnie
przez ten sklep. W planowanych konkursach znalazły się tak jak co roku:
konkursy kuratoryjne, m.in. z historii
i języka polskiego, olimpiada franciszkańska dotycząca życia świętego
Maksymiliana Marii Kolbe oraz siedemnasty powiatowy konkurs ekologiczny pod nazwą „Okaż kulturę i
chroń naturę”, który polega na napisaniu krótkiego wiersza lub rymowanki i wykonaniu ilustracji na ten temat. Planujemy też wziąć
udział w nowym teście wiedzy o Matce Bożej Częstochowskiej
organizowanym z okazji 300-lecia koronacji obrazu jasnogórskiego. Wiosną odbędą się dwa powiatowe konkursy: jeden dotyczy
kultury języka polskiego, a drugi poezji obcojęzycznej. Aby niczego nie przeoczyć, należy śledzić informacje na stronie internetowej naszej szkoły

Natalia
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piero w czwartej klasie, jeszcze macie czas na takie plany. Trochę
wam zazdroszczę.
Skoro tak, to zmieniamy temat – jaką muzykę lubisz najbardziej?
Lubię różne rodzaje muzyki, między innymi pop i rap. W dużej
mierze moje upodobania zależą od nastroju, sytuacji i jakości danego utworu.
Dziękujemy za poświęcony nam czas. Powodzenia.
Alicja Biernat, Janek Galej
(Wsparcie: opiekunka redakcji)

Spektakl taneczny
Trzeciego października 2017 roku w naszej szkole mieliśmy
przyjemność gościć teatr tańca dziecięcego „Kwieciste gwiazdy”.
Tancerze pokazali nam bardzo wiele typów tańca, np. współczesny, ludowy czy balet. Wywarli niemałe wrażenie na wszystkich obserwatorach. Każdemu pokazowi towarzyszyła krótka historia danego tańca.
Zachęcam do wspierania ich dalszego rozwoju przez polubienie strony
na Facebooku: Dziecięce Artystyczne
Koncerty Integracyjne -Teatr Tańca –
Kwieciste Gwiazdy.
Plakat z: http://www.chck.pl/teatr-tanca
-kwieciste-gwiazdy-2181

Weronika
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Czy tylko agresja?
Co powinniśmy wiedzieć o grach
Często w różnych mediach pojawiają się artykuły opisujące napady agresji, pobicia lub kradzieże dokonane przez młodzież. I wtedy najczęściej winę składa się na gry komputerowe, bardzo brutalne i niemoralne. Na pewno wiele gier ma taki charakter, ale nie
wszystkie. A z drugiej strony czy to właśnie jedna z ulubionych
form spędzania czasu przez nastolatków, ale również dorosłych,
uczy nas tak negatywnych zachowań?
W serii moich artykułów chciałbym przedstawić kilka gier komputerowych, które, jak myślę, nie deprawują, ale uczą właściwych
postaw, dają wiedzę i dostarczają dobrej rozrywki. W recenzjach
dotyczących gier video będę próbował ukazać "ludzką" stronę tej
prężnie rozwijającej się branży.
ASSASSIN'S CREED IV: BLACK FLAG
W pierwszej kolejności chciałbym
przedstawić wam "Assassin's Creed IV:
Black Flag", czyli szóstą odsłonę zmagań między assassynami i templariuszami wydaną w 2013 roku. Tym razem wcielamy się w młodego kapitana
Edwarda Kenway'a, który podczas Złotej Ery Piractwa wyrusza na Karaiby w
poszukiwaniu bogactwa i dobrobytu.
Naszą przygodę zaczynamy podczas
abordażu pewnego statku, którym płynął członek bractwa . Jedynie Edward i Duncan wyszli z tej potyczki żywi, jednak to młody pirat ostatecznie zwyciężył, zabijając
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Ankietowo wśród uczniów– piłka
nożna górą
25 września bieżącego roku przeprowadziliśmy ankietę
dotyczącą ulubionego sportu. W naszych badaniach wzięło udział
50 uczniów w różnym przedziale wiekowym (IV-VII klasa). Tak jak
przypuszczaliśmy, najwięcej osób lubi grać w piłkę nożną, jest to
aż 59%, czyli 29 uczniów. 17% badanych uczniów lubi grać w siatkówkę. Mniejszym powodzeniem cieszy się również tenis stołowy
i piłka ręczna , bo jest to 8% uczniów. W naszej grupie znalazło się
też niewielu wielbicieli koszykówki- 4% oraz pływania i gimnastyki
artystycznej- 2%.

Natalia, Kuba
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dziewczyny? W powieści Martine Madden możemy doszukać się
wielu podobieństw do naszego obecnego życia.
Bardzo spodobało mi się, że nie było to zwykłe romansidło, jakich wiele. Autorka zadbała o to, by po równo opisywać wątek miłości Anhusz i Dżahana oraz to, co działo się w trakcie krwawej wojny. Zastanawiacie
się, jak wiele są w stanie
zrobić zakochani w sobie
ludzie, by odnaleźć szczęście i spokój? Czy decyzje,
które podejmują (a muszą
podjąć ich wiele) okażą się
dobre? Do czego to wszystko doprowadzi? Chciałabym napisać Wam, co czuję po zakończeniu lektury.
Cieszę się, że mogłam przeczytać tę książkę, aczkolwiek... nie spodziewałam
się takiego końca. Nie chcę
jednak spoilerować tym,
którzy zdecydują się w wolnej chwili znaleźć w jakiejś
księgarni czy też bibliotece
historię napisaną przez
Martine Madden i ją przeczytać.
Podsumowując - "Anhusz" trafiła do mojego serca i wiem
już teraz, że zostanie w nim na bardzo długo. Gdy tylko usłyszę to
charakterystyczne imię, przed oczami pojawi mi się historia rozkwitającej, ale tragicznej miłości.
Julia

Rok szkolny 2017/18

przeciwnika. Przywdziewając strój bractwa oraz przejmując listy
od martwego skrytobójcy, nieświadomie wplątuje się w odwieczną walkę dobra ze złem. Podczas swojej podróży po Indiach Zachodnich poznaje wielu przyjaciół, ale również i wrogów. Musi
dokonywać trudnych wyborów, lecz zawsze kieruje się swoim dobrem. Jest typowym piratem, dla którego liczą się pieniądze i alkohol, jednak po wydarzeniach, w których giną jego przyjaciele
oraz ukochana, zmienia się diametralnie. Nagle zauważył, że jego
dotychczasowe życie było puste i nic niewarte. Postanawia odkupić swoje winy, dołączając do bractwa Assasynów i pomaga im
uratować świat przed zachłannymi i brutalnymi Templariuszami.
Gra pokazuje nam, że człowiek uczy się całe życie i dopiero pod
wpływem pewnych wydarzeń dostrzega swoje błędy i chce je naprawiać.
"Czarna Bandera" to świetna gra piracka, lecz bardzo nieudana
część pod względem walki zakonu ze złem. Tak naprawdę pomagamy bractwu w kilku misjach pod koniec fabuły. Jeżeli chodzi o
wygląd świata oraz jego możliwości, to Ubisoft daje nam wszystko, czego trzeba w pirackiej opowieści - otwarte morze, abordaże
statków, połowy wielorybów i wiele innych zadań pobocznych
rozsianych po wielkiej, otwartej mapie Indii Zachodnich, naszpikowanej różnorodnymi sekretami i skarbami. Nie zabrakło również
barwnych postaci, takich jak Czarnobrody oraz ogromnej ilości
ulepszeń zarówno naszego statku, jak i wyposażenia głównego
bohatera. Podczas prowadzenia naszej Kawki przez wody Morza
Karaibskiego towarzyszyć nam będą szanty odśpiewywane przez
załogę naszej łajby.
Jak najbardziej zachęcam do „ogrania” tej jakże rozbudowanej
produkcji oraz do przeczytania książki "Czarna Bandera" Oliviera
Bowdena opisującej wydarzenia z gry.
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Coolturomaniak
„Osobliwy dom pani Peregrine”
Ostatnio miałam przyjemność sięgnąć po thriller, którego
przeczytanie planowałam od dawna, a za sprawą konkursu polonistycznego zostałam niejako do tego
zmuszona. Ta poruszająca lektura to
Osobliwy dom Pani Peregrine autorstwa
Ransoma Riggsa. Wstępnie dzieło miało
być jedynie zwyczajną książką z obrazkami, lecz za radą redaktora pisarz ułożył narrację. Powieść łączy w sobie elementy grozy, tajemniczości, ale również
problemów „normalnego” świata, takich jak nastoletnia miłość czy niedogadywanie się z rodzicami.
Głównym bohaterem jest szesnastoletni Jacob Portman. W dzieciństwie dziadek opowiadał mu o potworach, które pokonywał, o wychowywaniu się w sierocińcu odizolowanym od wszelkiego zła. Stał się autorytetem dla dziecka, ale
przecież każdy wkrótce dorasta, więc i jego wnuk przestał wierzyć w te historie. Czuł się bardzo zawiedziony z powodu własnej
naiwności, złościł się, że ufał dziadkowi. Pewnego dnia Jacob odebrał telefon. Dzwonił zrozpaczony dziadek, który twierdził, że
straszne stwory z opowieści po niego wróciły. Można by było pomyśleć (tak, jak to zrobił Jacob), że staruszkowi pomieszało się w
głowie, ale tego samego wieczoru dziadek umarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Może Jacob widział zabójcę, tego nawet on
sam nie wie. Nikt mu nie wierzy, ale on nie daje za wygraną i rozpoczyna swoją przygodę - wędrówkę ku odkryciu prawdy. Co, jeśli
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potwory z historii dla dziecka naprawdę istniały?
Powieść przez wszystkie strony trzyma w napięciu. Elementom grozy towarzyszą zdjęcia z dzieciństwa dziadka, które są
niezwykle przerażające. Książka R. Riggsa jest ekscentryczna, ale
pochłania bez reszty i nie pozwala zasnąć. Idealna dla nastolatków i dorosłych preferujących takie klimaty.
Historia Jacoba jest bardzo wciągająca, nie mogłam się od
niej oderwać. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się zdobyć
kolejne części. Polecam ksiązę na nudne, szare wieczory, które
natychmiast staną się znacznie bardziej niezwykłe.
Weronika

„Anhusz”
Akcja książki autorstwa Martine Madden „Anhusz” rozpoczyna się w Imperium Osmańskim w roku 1915, gdy trwa I wojna
światowa. Ormianie i Turcy są teraz śmiertelnymi wrogami. Główna, tytułowa bohaterka jest dwudziestoletnią Ormianką mieszkającą na wybrzeżu Morza Czarnego. Jednak równie ważny jest Dżahan- turecki oficer, którego zauroczyła młoda dziewczyna, gdy
zobaczył ją po raz pierwszy (chociaż wolałby poznać ją w innych
okolicznościach). Książka pisana z perspektywy zakochanych w
sobie ludzi, których miłość jest zakazana, przeplatana opowieściami z dziennika amerykańskiego doktora- Charlesa Stewarta, który
dokładnie opisuje wszystko, co działo się na przestrzeni 22 lat.
Przed rozpoczęciem lektury bałam się, że pierwszoplanowa bohaterka znów będzie użalającą się nad sobą, rozkapryszoną młodą
damą, ale w głębi duszy czułam, że nie zawiodę się na tej historii.
Nie pomyliłam się, bo "Anhusz" okazała się naprawdę cudowną
książką. Dziewczyna ma wyjątkowo silny charakter, dlatego jest
gotowa walczyć o miłość. Przeszkodą wydają się tradycje i wierzenia jej rodziny, a szczególnie matki, która zawsze narzeka na swoją córkę. Ale czy tak jest na pewno? Czy kobieta może nie kochać
swojego dziecka i źle mu życzyć? Naprawdę jedyną osobą, która z
miłością opiekuje się Anhusz od najmłodszych lat, jest babka

