Blenderem w koronawirusa!
Nie trzeba chyba tłumaczyć,
co to koronawirus – każdy o nim
słyszał, właśnie z jego powodu
siedzimy
teraz
w
domach,
ograniczamy wyjścia towarzyskie
itd. Przyjrzymy się dzisiaj zatem
faktom dotyczącym tego wirusa.
Czy jest to największa
epidemia w historii? Zdecydowanie
nie. Jedną z plag, która wywołała o
wiele gorsze skutki, była np. grypa
nazywana „hiszpanką” (co prawda
wcale nie wywodzi się ona z
Hiszpanii, lecz stamtąd właśnie
pojawiły się pierwsze doniesienia o
niej w Polsce). Zaraza została
wykryta w 1918 roku. Zabiła ona 50
milionów
ludzi.
Natomiast
potwierdzonych
przypadków
koronawirusa jest na razie ok. 200
tys. Stanowi to niecałą jedną czwartą
mieszkańców Krakowa! Oczywiście
nie wiemy jeszcze, jakie będą
ostateczne skutki obecnej epidemii,
lecz musimy pamiętać, że przez te
100 lat medycyna zaszła bardzo
daleko.
W dzisiejszych czasach ludzie
masowo i często przemieszczają się

po całym świecie, co ułatwia
rozprzestrzenianie się choroby.
Obecna epidemia rozrastałaby się
zdecydowanie wolniej, gdyby miała
miejsce w czasach, gdy podróże nie
były takie szybkie i ogólnodostępne.
Trwająca
zaraza
najprawdopodobniej zmieni nasz
dotychczasowy tryb życia. Mówi się,
że ludzie będą mniej podróżować –
samoloty, które zanieczyszczają
nasze środowisko, są najszybszym
środkiem transportu, także dla
światowej epidemii. Wiele rzeczy
będzie można teraz robić online.
Nasze podejście do higieny, też
niewątpliwie stanie się bardziej
świadome, bo choć każdy zna
podstawowe zasady dbania o siebie,
teraz dopiero uświadamiamy sobie,
jak ważne to jest dla naszego
bezpieczeństwa.
To trudny czas, ale trzeba go
przetrwać w możliwie najlepszej
formie i nastroju. Mamy nadzieję, że
nowy, ulepszony numer „Blendera”
okaże się w tym pomocny!
Matylda Pindel

Wojciech Klimek

Co to znaczy być artystą?
Wiele osób nie dywaguje nad tym, co to
znaczy być artystą. To dość oczywiste,
prawda? Cóż… Nie dla wszystkich. Sztuka
ma wiele różnych aspektów: literatura,
muzyka, malarstwo, rzeźba, aktorstwo, czy
fotografia. Trudne jest ustalenie jednej
definicji dla tych wszystkich rodzajów
„artystów”.
Na samym początku musimy
zdefiniować, co to znaczy być „artystą”.
Powiedziałem już wcześniej, że dziedziny
takie, jak muzyka, literatura, malarstwo itd.
są sztuką, ale co np. z piękną, starą szafą z
mnóstwem detali, zrobioną z pasją przez
utalentowanego
rzemieślnika?
Czy
możemy nazwać to sztuką? A co z
wierszem pełnym metafor i refleksji nad
naszym społeczeństwem, lecz napisanym z
czystej chęci dorobienia się sławy i
fortuny? Czy nadal możemy nazywać to
sztuką? Uważam, że sztuka to coś, co
robimy z pasji, ale to nie jedyne kryterium,
pod które musimy poddać naszą
definicję… Czegoś tu brakuje.
Wielu zapyta: „Co to znaczy robić
coś z ‘pasji’?”. Trudno powiedzieć, ale jest
na to wytłumaczenie. Wierzę, że kiedy
robimy coś z pasją, dajemy w to część
siebie. Inni ludzie mogą z łatwością
ocenić, jakim typem osoby jesteśmy. Na
przykład: Gdy namalujemy scenę, gdzie
widać zapłakaną rodzinę na pogrzebie ich
najbliższego, nieznajomi mogą uznać, że
jesteśmy pesymistami. Z kolei, gdy
opisujemy na obrazie słoneczko, drzewka,
chmurki i pszczółki, a potem nazwiemy to
płótno „arcydziełem”, ludzie pomyślą o
nas jako infantylnych i zdziecinniałych.
Inną sytuacją jest, gdy używamy bardzo
realistycznych stylów malarskich, może
nasunąć się stwierdzenie, że jesteśmy
realistami i nie dajemy łatwo ponieść się
fantazji.

Skoro już wiemy, czym sztuka
dokładnie jest, możemy zdefiniować
prawdziwego artystę, choć to nadal nie
należy do prostych zadań. Artysta to osoba
zajmująca się sztuką, ale… Przewodnik w
muzeum też się nią zajmuje, a nie
koniecznie jest artystą. To trudne pytanie,
więc przyjrzyjmy się bliżej słynnym
dziełom sztuki. „Pan Tadeusz” Adama
Mickiewicza został napisany, by dać
ludziom nadzieję i wiarę, że ich kraj nie
jest stracony. Obraz „Saturn pożerający
swoje dzieci” Francisco Goi posiada wiele
różnych interpretacji, jednak ja uważam, że
chce nam pokazać, jak ludzie „jedzą” się
nawzajem poprzez chowanie uraz, bycie
wrednym, nieuprzejmym, egoistycznym,
wywyższanie się i pogardę wobec innych.
Słynne zdjęcie Roberta Capy „Poległy
żołnierz” ukazywało nam horror wojny, jej
bezsens i brutalność. Co więc te dzieła
mają ze sobą wspólnego? One wszystkie
chciały nam coś pokazać. Ich celem było
pokazanie nam czegoś bądź wyjaśnienie
tego. Pokazywały emocje i intencje
artysty: zaczynając na pełnym nadziei
„Panu Tadeuszu”, kończąc na mrocznym i
pesymistycznym obrazie Goi.
Dochodzę do konkluzji, że bycie
artystą, znaczy coś więcej, niż tworzenie
samej sztuki. Polega ono na tym, że
przekazujemy do dzieła nasze myśli,
emocje i talent. Musimy chcieć zmienić
coś w świecie, by móc posługiwać się
mianem prawdziwego artysty. Autorzy
sztuki sprawiają, że odbiorcy czują to, co
twórcy, podczas powstawania dzieła.
Artyści obdarzają je pasją i wkładają w nie
cząstkę siebie. Autorzy sztuki tworzą ją nie
dla sławy czy pieniędzy, lecz z chęci
pokazania świata takiego, jaki oni widzą
lub pragną zmienić na lepszy.

Kajetan Rybarski

„Wywiadów z Nauczycielami” - Część druga.
Przeprowadziłam ostatni wywiad z nauczycielką geografii i biologii EwąZaporowską Siwiak.
1.Czy to prawda, że pracowała kiedyś Pani naukowo?
To prawda. Po biologicznych studiach magisterskich w UJ i doktoranckich w
Polskiej Akademii Nauk wróciłam do miejsca, w którym robiłam pracę magisterską,
czyli do Instytutu Biologii Molekularnej UJ i tam pracowałam przez ok. 18 lat jako
pracownik naukowy w Zakładzie Biologii Komórki. Napisałam kilka prac naukowych,
które zostały opublikowane w czasopismach naukowych, także tych „światowych”.
Prowadziłam też zajęcia laboratoryjne ze studentami biologii i fizyki medycznej.
2.Jakim problemem zajmowała się Pani w doktoracie?
Studia doktoranckie odbywałam w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii
Nauk w Zakładzie Endokrynologii. Zajmowałam się ogólnie mówiąc hormonami
steroidowymi. Stąd moje „popisywanie się” słowem cyklopentanoperhydrofenantren.
Jest to szkielet węglowy, który jest podstawą struktury cząsteczki np. testosteronu.
3.Czy bliższa jest Pani biologia czy chemia?
Nie ma biologii, a szczególnie biologii molekularnej bez chemii. Jednak
mentalnie jestem biologiem.
4. Co jest według Pani najbardziej fascynujące w geografii?
W geografii pociąga mnie to, co łączy ją z biologią. Geologiczne dzieje Ziemi są
ściśle powiązane z organizmami, które kiedyś na niej żyły a dziś jako skamieniałości
pozwalają na przykład ustalić wiek skał budujących skorupę ziemską. Ciekawe są
także procesy geologiczne, które kształtowały i ciągle kształtują powierzchnię Ziemi.
5.Woli Pani uczyć biologii czy geografii?
Zawsze najbardziej lubiłam uczyć tego, co wciąga moich uczniów tak, że
dzwonek na koniec lekcji jest dla nich zaskoczeniem, że „to już”. I nie ma znaczenia,
czy to jest biologia, geografia czy chemia.

6.Jakie są blaski i cienie pedagoga pracującego w szkole?
Blaskiem jest stwierdzenie moich uczniów, że pomogłam im nauczyć się uczyć,
rozumować, myśleć. Na szczęście słyszę od czasu do czasu takie opinie w rozmowach
z naszymi absolwentami. Cieniem jest opresyjność szkoły jako instytucji, rozumiana
jako nacisk, narzucanie, wymuszanie czegoś. Na uczniach (przez nauczycieli) i na
nauczycielach (przez system oświatowy).
7.Czy żałuje Pani zamknięcia gimnazjum, dlaczego?
Żałuję, jak czegoś, w czego tworzeniu i rozwijaniu uczestniczyłam od początku,
w co byłam zaangażowana, jak wielu nauczycieli, także emocjonalnie i co nagle, po
kilkunastu latach, mi odebrano.
8. Woli Pani uczyć w liceum czy w podstawówce?
Największą przyjemność sprawia mi uczenie tych ludzi, którzy chcą, bym
pomagała się im uczyć i mniejsze znaczenie ma, czy są to uczniowie podstawówki,
licealiści, czy studenci.
9.Jak spędza Pani wolny czas?
Czytam. Beletrystykę, ale także literaturę naukową, zgodnie z zasadą, że
człowiek uczy się przez całe życie. Słucham muzyki. Oglądam niektóre seriale.
10. Jaka jest Pani ulubiona rasa psów?
Taka. To jest Suri. Pies trochę „zmieszany”, w typie amstaffa, adoptowany ze
schroniska.

Natalia Stryczek

TRZECH SHERLOCKÓW

Gdy pomyślimy teraz o tym, że
obecnie fani mają duży wpływ na
autora i losy bohaterów książkowych,
wydaje nam się to całkiem normalne i
powszechne. Co innego, gdy działo się
to pod koniec XIX wieku, autor
otrzymywał pogróżki, na ulicach widać
było ludzi noszących żałobne opaski, a
to wszystko spowodowane tym, że
historia danego bohatera nie potoczyła
się tak, jak chcieliby tego „fani”.
Pierwszy znany nam przypadek
takiego zachowania miał miejsce w
roku 1893, gdy miłośnicy Sherlocka
Holmesa nie zaakceptowali tego, że

Arthur Conan Doyle postanowił
uśmiercić
swojego
popularnego
książkowego bohatera. Sam we
własnych wspomnieniach pisał, że miał
już go dość, a zakończenie jego życia
przyniosło
mu
ulgę,
natomiast
czytelnicy na rozmaite sposoby
próbowali wskrzesić detektywa. Pisząc
własne kontynuacje historii, nękając
autora nieustającymi listami, po
siedmiu latach udało im się namówić
Arthura Conana Doyle’a do napisania
kolejnych powieści z cyklu o słynnym
Sherlocku Holmesie. W 1901 roku
mieli przyjemność przeczytać powieść
„Pies Baskerville’ów”, dziejącą się

jeszcze przed rzekomą śmiercią
bohatera, lecz dwa lata później
wreszcie doczekali się upragnionego
powrotu detektywa.
Od tego czasu powstało wiele
bardzo różnych ekranizacji słynnego
cyklu Artura Conana Doyle’a, od „Tom
i Jerry i Sherlock Holmes” do „Młody
Sherlock
Holmes”,
w
którym
poznajemy młodość detektywa. Jest
wiele adaptacji filmowych godnych
uwagi, lecz tymi najpopularniejszymi i
tym samym tymi, którym się
przyjrzymy, są „Sherlock” – serial BBC
z 2010 roku i „Sherlock Holmes”
(2009) , „Sherlock Holmes i Gra cieni”
(2011) – w reżyserii Guya Ritchie’go
ze słynnym aktorem Robertem Downey
Jr. (Sherlock Holmes), znanym między
innymi z Avengersów, w których grał
Iron Mana, lub z najnowszej ekranizacji
„Doktora Dolittle”.
Obie produkcje są bardzo różne,
różnią się też od książki, gdyż
zdarzenia przedstawione w tych
adaptacjach
nie
są
wiernym
odzwierciedleniem
opowiadań.
Podstawową różnicą jest czas – w
oryginalnych powieściach akcja dzieje
się w XIX w. w Londynie, tak jak w
ekranizacji Guya Ritchie’go, natomiast
popularny serial osadza fabułę w XXI
wieku, co zmienia wiele. Jest to np.
dostęp do elektroniki, informacji lub
transport, który stał się o wiele
łatwiejszy z biegiem lat.
Jak już wspomniałam, głównego
bohatera w adaptacji z 2009 roku gra
Robert Downey Jr., który, uważam,
spisał się znakomicie w roli Sherlocka,
tak jak zrobił to Benedict Cumberbatch
w
brytyjskiej
wersji
BBC.
Najprawdopodobniej wszyscy wiemy,

że detektywowi towarzyszy jego
niezawodny przyjaciel John Watson,
który w filmowej odsłonie jest grany
przez Jude’a Law, a w serialowej wersji
odgrywa go Martin Freeman. Obaj
zagrali bardzo dobrze, lecz osobiście
wolę grę aktorską Martina Freemana,
dlatego John w jego wersji podobał mi
się bardziej. Czym byłoby to aktorskie
podsumowanie bez Moriarty’ego –
największego wroga Holmesa. Tutaj
także bardziej przypadł mi do gustu
serialowy
casting,
przeciwnika
Sherlocka gra tu Andrew Scott. Nie
oznacza to, że Jared Harris (Moriarty w
filmie Guya Ritchie’go) nie zagrał też
dobrze.
Ważną rolę w każdym filmie
odgrywa też muzyka, a tym bardziej
jest ona potrzebna w kryminalno –
przygodowej
serii,
takiej
jak
ekranizacje „Sherlocka Holmesa”.
Aktorsko bardziej wolałam serial, lecz
nie powiedziałabym tego o muzyce.
Filmowa muzyka jest autorstwa Hansa
Zimmera. Ta ścieżka dźwiękowa
zdecydowania zapada w pamięć i pod
kątem muzycznym „Sherlock Holmes”
(2009) jest jednym z najlepszych
filmów.
Podsumowując, stwierdzam, że
obie adaptacje, które dziś omówiliśmy,
są znakomite, lecz nieważne jak dobre
byłyby
ekranizacje…
Oryginalne
opowiadania i powieści i tak pod
każdym względem (może oprócz
muzyki) są najlepsze, gdyż sami
możemy sobie wyobrazić wygląd
postaci bądź miejsca, więc gdybym
miała polecić którąś z wszystkich
wersji „Sherlocka Holmesa”, byłyby to
zdecydowanie oryginalne opowiadania.

Matylda Pindel

Czy Oscary 2020 spełniły nasze
oczekiwania?
Dziewiątego Lutego tego
roku w słynnym Dolby Theatre
odbyła się już Dziewiędziesiąta
druga gala wręczenia Oscarów
w historii. Zastanowimy się dziś
wspólnie czy wydarzenie to
spełniło oczekiwania widzów, a
dokładniej przyjrzymy się paru
najistotniejszym kategoriom w
których wręczana jest nagroda.
Zacznijmy jednak od
głównej nagrody którą otrzymał
film pod tytułem Parasite w
reżyserii Joon-ho Bonga który
oprócz wyżej podanej produkcji
wydał na świat chociażby takie
dzieło jak Okja. Jest to moim
zdaniem pozycja w pełni
zasłużona mimo faktu iż Jocker
otrzymał najwięcej nominacji a
Jojo Rabbit dosłownie rozkleił
serca publiczności i przedstawił
nam zupełnie nowe spojrzenie
na wojenny świat. Parasite
oprócz Oscara otrzymało także
Złotą Palmę w Cannes uważaną
za co prawda mniej znaną ale
również prestiżową nagrodę
filmową.

Kolejna kategoria to rola
męska pierwszoplanowa, którą
otrzymał Joaquin Phoenix za
rolę Jockera w filmie Jocker. Po
otrzymaniu statuetki wygłosił
on przepiękną przemowę do
której
przesłuchania
jak
najbardziej zachęcam, jest ona
dostępna w internecie traktuje
ona bowiem o ważnych i
bieżących tematach. Pozostali
Nominowani w tej kategorii byli

również chociażby Leonardo
DiCaprio za rolę w produkcji
Quentina Tarantino Pewnego
razu… w Hollywood oraz nieco
mniej znany Jonathan Pryce za
rolę Franciszka w filmie Dwóch
Papierzy z którą moim zdaniem
poradził sobie wyśmienicie

Na wyróżnienie zasługuje
także nagroda za najlepszą
piosenkę
która
została
przyznana Eltonowi Johnowi za
piosenkę Love Me Again z

filmu Rocketman, który jest w
ogólnie rzecz biorąc biografią
samego Eltona.
Podsumowując tegoroczne
wyniki wyścigu o złotego
ludzika spotkały się raczej z
ogólnym uznaniem mimo iż
wiele filmów zasługujących na
wyróżnienie nie otrzymało nic.
Świetnym tego przykładem jest
chociażby
Kraina
miodu
naprawdę piękny i niedoceniony
film. Przed nami jednak cały
rok pełen premier które, miejmy
nadzieję wypadną wyśmienicie.

Ignacy Korta

„Łowca talentów” – część druga
Godzina 15:15, sala gimnastyczna. Uczniowie klasy trzeciej liceum
Buckingama właśnie rozpoczynali swą popołudniową lekcję wychowania fizycznego.
Nauczyciel wyznaczył jednego z uczniów, by poprowadził rozgrzewkę, podczas gdy
opiekun wyszedł na chwilę do kantorka. Odpowiedzialnością został obarczony
William Caraway – przewodniczący klubu sportowego. Lider tego stowarzyszenia był
energiczny, szorstki i wybuchowy. Niewiele osób za nim przepadało.
- Zaczniemy od biegania wokół sali, a potem… - rozporządził William, gdy nagle
przerwał mu pewien głos.
- Odwołuję dzisiejszą lekcję z powodu apelu – powiedziała dyrektorka liceum, która
właśnie weszła na salę – Giorgina Domali.
Gdyby trzeba było wybrać w całym liceum najbardziej szanowaną osobę, z całą
pewnością byłaby to dyrektorka. Jedni ją uwielbiali za świetne poczucie humoru, inni
– drżeli na sam widok pani Domali. Włoskie korzenie obdarowały Giorginę
temperamentem i akcentem, z którego była bardzo dumna.
- Proszę przebrać się. Za dziesięć minut rozpoczynamy – oznajmiła dyrektorka.
Zaraz za nią na salę weszła Alice, Casper, Matilda i Micheal. Przewodniczący klubu
mieli przedstawić swoje plany na ten miesiąc.
- Matilda? Wszystko w porządku? – spytał Casper.
- Tak… Znaczy… Wciąż myślę o tym potwornym morderstwie sprzed miesiąca…
Tyle krwi… - Matilda zbladła. – Co, jeśli morderca uderzy ponownie? Elisa była mi
tak bliska…
- Hej! Uspokój się. Miejmy nadzieję, że była to pierwsza i ostatnia zbrodnia –
pocieszyła ją Alice.
- Jestem pewien, że pani Domali dołoży wszelkich starań, by to się nie powtórzyło –
dopowiedział Micheal.
- Mnie zastanawiałoby, dlaczego policja nie znalazła żadnego narzędzia zbrodni –
powiedziała Natalie, która nagle pojawiła się za czwórką przyjaciół.
- Jak miło Cię widzieć… - przewróciła oczami Alice.
- Już dajcie sobie spokój… - zaczęła Matilda.
- Przestańcie naprawdę. Mam dosyć tych wszystkich kłótni i waszych intryg – do
konwersacji dołączył William. – Elisa umarła. To prawda. Ale co z tego? Nie ma
sensu tego roztrząsać. Naprawdę – odpowiedział zły i wyruszył w kierunku kulis
sceny, która znajdowała się w sali gimnastycznej. To właśnie na deskach tego miejsca
klub Caspera co roku wystawiał najznamienitsze sztuki.
- Chodźmy, Mike – powiedziała Natalie, chwyciła swojego chłopaka za rękę i
zaciągnęła go za kulisy.
Wtedy do trójki przyjaciół dobiegł ostatni z liderów klubów, na którego czekano –
Matt Brushwood.
- Cześć Matt – przywitała go Matilda.

On rozejrzał się niespokojnie po sali, jakby kogoś wypatrywał, co wprawiło jego
znajomych w zakłopotanie.
- Czy coś się… - zaczęła Matilda.
- Nie tutaj. Chodźmy za kulisy – powiedział Matt i zaczął iść w stronę sceny.
Matilda, Casper i Alice spojrzeli po sobie skonsternowani. O co chodziło Mattowi?
Chwilę później do sali wtoczyła się chmara uczniów, a pozostali liderzy klubu
pobiegli w stronę kulis.
Po paru minutach wszyscy uczniowie zajęli miejsca na widowni. Rozmawiali i śmiali
się, a nauczyciele niewiele sobie z tego robili. Wtedy na scenę wyszła pani Giorgina
Domali, a wszyscy ucichli.
- Witam wszystkich na marcowym apelu. W tym miesiącu… - zaczęła przemawiać
dyrektorka szkoły.
W tym samym czasie liderzy klubów siedzieli za kulisami. Jako że tydzień temu
zepsuło się tam światło, ciemność ogarnęła tę część sceny, a innych z trudem można
było dostrzec. Natalie rozmawiała z Michealem na uboczu, William sprawdzał coś na
telefonie, a Casper, Alice i Matilda stali wokół Matta. Intrygowało ich, co on ma do
powiedzenia.
- Co się stało? – spytała Matilda.
Matt jeszcze raz rozejrzał się wkoło – To, co wam teraz powiem, jest ściśle tajne.
Może to ważyć na naszym… życiu…
Wszyscy zbledli.
- Co to takiego? – wyszeptała Alice.
- Tylko wam na tyle ufam, by móc się tym podzielić… - zaczął Matt. – Chodzi o
morderstwo… Elisy…
- Dowiedziałeś się czegoś? – spytał Casper z ciekawością w głosie.
- Tak… Gdy pobrałem krew Elisy… Chciałem sprawdzić, czemu jej tyle tam jest…
Odkryłem, że… Zawartość wody w krwi… Przekroczyła normę pięciokrotnie! –
wyszeptał Matt niespokojnie.
- I? – spytała Alice. – Nawet jeśli, to co? Nie mówi nam to nic o jej morderstwie.
- Nie! Mówi nam to bardzo dużo. Policja nie znalazła żadnego narzędzia zbrodni, tak?
Co się stało z nią? Zniknęła. W takim razie, moja teoria mówi, że… Nóż którym
zabito Elisę, zrobiony był z… - mówił Matt.
- … z lodu… - skończyła Matilda.
Casper i Alice spojrzeli po Matildzie.
- Dobrze, ale czy to mówi nam coś więcej o mordercy? – spytał Casper.
- Do pracowni fizyczno - chemicznej ostatnio została zamówiona przez panią Domali
specjalna zamrażarka. Po włożeniu do niej formy z wodą stwarzała wybrany kształt…
To wciąż tylko teoria, ale… Może mordercą jest jeden z uczniów? – powiedział Matt.
Wszyscy spojrzeli na niego z niedowierzaniem.
- Pomyślcie! Gdy Elisa została zamordowana, nikt do szkoły nie wchodził. Monitoring
to potwierdza. Według tej teorii, jedyne osoby w szkole w szkole, które miały
możliwość morderstwa to… - kontynuował Matt.
- Czekaj, czekaj… Skąd ty masz dostęp do monitoringu? – spytała podejrzliwa Alice.
- Moja mama jest sekretarką pani Domali. „Pożyczyłem” od niej klucz do gabinetu i…
posprawdzałem parę rzeczy… - odpowiedział Matt.
- Cóż… Kontynuuj – nalegał Casper.

- Jedyne osoby, które miały możliwość popełnienia morderstwa to pani Domali,
nauczycielka literatury Eve Chlish, nauczyciel matematyki Victor Czerneki i…
wszyscy przewodniczący klubów… - wyszeptał Matt.
- Że co? – powiedziała zła Alice. – Czy ty nas właśnie podejrzewasz, o morderstwo?
- Co? Nie, ja tylko… - Matt próbował się bronić.
- Nie? A co właśnie zasugerowałeś? – kontynuowała Alice.
- Alice ma rację. Co ty sobie myślisz, żeby sugerować, że któreś z nas jest mordercą?
– zawtórował Casper.
- Żałosne. Idę stąd – odpowiedziała Alice i odeszła.
- Są granice, naprawdę – powiedział Casper i również opuścił Matta.
Matilda, zawsze o złotym sercu, pocieszyła Matt’a.
- Spokojnie. Przejdzie im – uśmiechnęła się.
- Powinienem był bardziej uważać na słowa… - powiedział Matt smętnie.
Wtedy właśnie usłyszeli głos pani Domali.
- A teraz zapraszam naszego przewodniczącego szkoły, Micheala Godnessa! –
powiedziała i zeszła za kulisy.
Wtedy z widowni wydobyły się oklaski, a sam Micheal wszedł na scenę i zaczął
mówić.
W międzyczasie za kulisami Matilda usłyszała, jakby ktoś wspinał się po schodach, na
górną rampę sceny. Jako że było ciemno, nikogo nie zauważyła, a akurat siedziała
sama, więc nie mogła być pewna, że się nie przesłyszała.
- Halo, czy ktoś tam jest? – spytała.
Nikt nie odpowiedział.
- Pewnie tylko wiatr… - wyszeptała pod nosem.
Ze sceny słychać było przemowę Micheala… Mówił o Elise.
- Wiem, że wielu z was… Doświadczyło ogromnej straty wraz z śmiercią Elise… Była
wspaniałą przyjaciółką… Artystką… Córką… Ale nie możemy zapominać… Że na
pewno chciała, aby cała nasza społeczność pomagała sobie… Chciała zmienić świat na
lepsze… Gdziekolwiek jej teraz nie ma… Pamięć o niej pozostaje… Możemy
zaświadczyć, że jest to ostatni taki przypadek i zrobimy, co w naszej mocy, by to się
nie powtórzyło. – mówił Micheal.
Nagle wszyscy usłyszeli huk.
Jeden z głośników spadł na scenę.
Głowa Micheala została zmiażdżona.
Chwilę później z górnej rampy znad sceny spadł łom.
Na widowni rozległy się wrzaski. Pozostali liderzy klubów wybiegli na scenę. Ciało
Micheala leżało nieruchomo. W łom owinięta była wiadomość. Matilda powoli
podniosła ją.
„8 talentów,
6 tylko zostało.
Kto jest następny?
Pograjmy w grę, Matilda…”

Kajetan Rybarski

Najlepsze wypracowania
Ja (J): Papkinie?
Papkin (P): Tak?
J: Mógłbym ci zadać kilka pytań?
P: Oczywiście, lecz pamiętaj,
że jak pójdziesz do Rejenta
to… ma szabla cię dosięgnie
i twe życie szybko zwiędnie!
J: Yyy… no dobrze. A więc pierwsze pytanie: czy myślisz, że Klara chciała za ciebie
wyjść?
P: No, ja nie wiem, lecz zapewniam,
że ma miłość do niej nie zwiędła!
J: A zazdrościsz Wacławowi?
P: Nawet jeśli, to go chwalę,
bo rozkochał piękną Klarę.
J: Odchodząc od tematu Klary, słyszałem, że Milczek cię nie otruł. Czy to prawda?
P: Nie, nie otruł, lecz zastraszył.
Już spisałem swój testament,
byłem smutny, zawiedziony,
popadłem w histerię, w lament.
Ale fakty to są fakty.
Co rzekomym śmierci startem
było kłamstwem, łgarstwem, fałszem,
kantem, wymysłem i żartem!
J: A faktycznie jesteś taki jak opowiadasz?
P: Oczywiście! Przecież jestem
tak potężny jak lew, konno
jeździć także umiem szybko.
Strzelam celnie i nie wolno!
J: No dobrze. Chcesz coś jeszcze o sobie opowiedzieć?
P: Teraz chciałbym sobie pobyć
sam, samotnie, w samotności.
Za rozmowę podziękuję.
Nie przyjmuję więcej gości!

Mateusz Uhruski

Kalendarzyk 24 Marca, czyli co wydarzyło się tego dnia w ubiegłych latach!
24 marca 1084 r. – Spór o inwestyturę: w zajętym przez wojska króla Niemiec Henryka IV
Salickiego Rzymie odbyła się intronizacja antypapieża Klemensa.
24 marca 1794 r.– Na rynku w Krakowie, odczytano na Sejm Wielki "Akt powstania
obywateli"
mieszkańców województwa krakowskiego.
Ogłaszał
on
rozpoczęcie insurekcji przeciw
Rosji. Tadeuszowi Kościuszce powierzono
funkcję Najwyższego Naczelnika.
W nocy 23/24 marca 1822 r.- pożar zniszczył ponad
połowę zabudowań Mrągowa.
Mrągowo
to
miasto
położone na terenie Polski w województwie warmińskomazurskim. Jest to siedziba powiatu mrągowskiego.
24 marca 1832 r.– Rząd rosyjski wydał ukaz o karnym wcielaniu dzieci
polskich do armii Imperium Rosyjskiego. Dzieci osób biorących udział w powstaniu
listopadowym miały być wcielane do specjalnych batalionów rosyjskich.
24 marca 1860 r.– Niemiecki astronom Robert Luther odkrył
planetoidę (58) Concordia.
24 marca 1941 r.– Niemcy utworzyli getto żydowskie w Lublinie.
24 marca 1945 r. - Ukazało się pierwsze wydanie „Tygodnika
Powszechnego”.
NASA - Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Skrót pochodzi
z języka angielskiego - National Aeronautics and Space Administration
24 marca 1992 r. – Rozpoczęła się misja STS-45 wahadłowca Atlantis. Był on jedynym z
pięciu, które NASA wybudowała, aby transportować ludzi oraz sprzęt na orbitę i z powrotem.
24 marca 2005 r.-Tulipanowa rewolucja w Kirgistanie: obalony prezydent Askar Akajew
uciekł z rodziną do Rosji.
24 marca 2006 r.– Arcybiskup metropolita krakowski Stanisław Dziwisz został mianowany
kardynałem przez papieża Benedykta XVI.

Przyszłość!
24 marca 2098 r. - w życie weszła nowa moda:

Wojciech Klimek

Suchary
Mama pyta się swego synka:
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.
Mały Jasio wybrał się na mecz. Siedzący obok mężczyzna pyta go:
- Jak tu wszedłeś, synku?
- Miałem bilet.
- Sam go kupiłeś?
- Nie, tata kupił.
- A gdzie jest tata?
- W domu, szuka biletu.
Nauczyciel polecił uczniom napisać zdanie ze słowem "cukier".
Mały Jasio napisał:
"Piję herbatę z cytryną".
- A gdzie cukier! - pyta nauczyciel.
- Rozpuścił się...
Na posterunek policji wbiega facet.
- Aresztujcie mnie, rzuciłem w żonę młotkiem!
- I co, zabił ją pan?
- Spudłowałem, ale ona zaraz tu będzie!
Jak się nazywa człowiek, który daje wszystkim literę J?
MacieJ.
Jak nazywa się wóz ,którym jeździ radio?
Radiowóz.
Dlaczego uczeń krawca dostał pałę?
Bo guzik się nauczył.
Pani na lekcji pyta Jasia:
- Czy wszystko jasne?
Na to Jaś:
- Nie, tablica jest ciemna.

Mikołaj
Bożętka
i Wojtek
Klimek

Łamigłówki
Sudoku to japońska gra, w której należy wpisać odpowiednie cyfry (w tym
wypadku od 1 do 4), tak, aby w każdej kolumnie, rzędzie i pogrubionym
kwadracie każda wystąpiła tylko raz. Przykład:
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Na miejsca! Gotowi! Start!

3
2
4
1
Mateusz Uhruski

Przepis
Sałatka z kurczakiem i kukurydzą:
Składniki:
jedna lub dwie wędzone piersi z kurczaka
ogórki konserwowe (tyle ile kurczaka)
puszka kukurydzy konserwowej
pół kostki sera żółtego
od trzech do pięciu łyżek majonezu (do zagęszczenia sałatki)
sól i pieprz
Sprzęt:
-duża miska
-tarka
-ostry nóż
1. Pokrój kurczaka i ogórki ostrym nożem na małe kosteczki, utrzyj ser i
odcedź kukurydzę z puszki.
2. Ogórki i mięso daj do miski, porządnie wymieszaj.
3. Do kurczaka i korniszonów dodaj ser i kukurydzę, zamieszaj.
4. Dodaj majonez, sól i pieprz, bardzo dokładnie przemieszaj.
Życzę smacznego!

Mateusz Uhruski

