Oni również wybrali bibliotekę.
To już dziewiąty rok kiedy redagujemy dla Was naszą biblioteczną gazetkę. Od ubiegłego
roku gościmy w naszej filii wolontariuszy: Léa Chouin z Francji, Jesús Pintos Ramírez
z Hiszpanii, Sedat Gökgedik z Turcji i Morgana Murgia z Włoch. Oni również wybrali
bibliotekę jako miejsce rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Korzystając z okazji, że
wydajemy biblioteczną gazetkę, zapytaliśmy o ich doświadczenia i wspomnienia związane
z książką w dzieciństwie.
Zapraszamy do lektury.

Książki mojego dzieciństwa
Kiedy byłam dzieckiem, uwielbiałam czytać. Mogłam
spędzić cały dzień czytając książki. Mam wiele wspomnień
o fascynujących książkach. Dla mnie najlepsze powieści powinny
zawierać elementy przygody, napięcia i faktów historycznych.
Gdy miałam ok. 12 lat, czytałam wiele powieści o Żydach i II wojnie światowej. Ten
czas bardzo mnie interesował. Jedna z książek zrobiła na mnie większe wrażenie od innych.
Nosiła tytuł „The red ball” („Czerwona piłeczka”) autorstwa Patricka Bousqueta.
Narratorem jest mała czerwona piłeczka, która opowiada historię francuskiego,
żydowskiego ojca, który został zesłany do obozu koncentracyjnego (Auschwitz-Birkenau).
Nim to jednak nastąpiło, jego syn ofiarował mu czerwoną piłeczkę, żeby ojciec nie
zapomniał o swojej rodzinie. W trakcie trwania powieści piłeczka opowiada o warunkach,
w jakich egzystowali Żydzi w obozach podczas II wojny światowej. Książka ta jest
przeznaczona dla dzieci w wieku ok. 11 lat. Myślę, że przeczytanie książki o tym okresie
jest dobrym sposobem dla dzieci, aby dowiedzieć się więcej o tamtych czasach. Dzięki
opisom i akcji, która jest zmieszaniem fikcji i faktów, mogą łatwiej wyobrazić sobie
warunki, w jakich wtedy przyszło żyć.
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Ponadto chciałabym opowiedzieć o Sally Lockhart, bohaterce serii składającej się
z 4 książek autorstwa Philipa Pullmana. Akcja tych książek zaczyna się w Anglii w 1870 r.
Sally Lockhart jest młodą dziewczyną (ok. 16 lat w pierwszej książce), która straciła
w dzieciństwie matkę. Powieść zaczyna się śmiercią jej ojca podczas podróży biznesowej.
Z jego testamentu Sally dowiaduje się o tajemnicy związanej z jej narodzinami
i o zagadkowym rubinie. Podczas tych czterech powieści Sally próbuje dowiedzieć się
prawdy. Jest odważną, młodą dziewczyną, którą nie łatwo przestraszyć. Jest też bardzo
niezależna, co jest dosyć niezwykłe, zważywszy na to, że jest dziewczyną żyjącą pod koniec
XIX w. Dla przykładu: pracuje jako doradca finansowy i samotnie odwiedza odrażające
miejsca, jak palarnie opium. Sally dużo podróżuje po Anglii i trafia do przeróżnych miejsc
w towarzystwie swoich przyjaciół – Freda, Jima i Rosy.
Philip Pullman jest sławnym angielskim pisarzem, urodzonym w 1946 r. Pisze wiele
powieści, np. trylogię „Mroczne materie”. Jego sposób pisania zawsze bardzo dobrze
opisuje bohaterów i ich środowisko, a w jego książkach przeważnie splata się wiele wątków.
Léa

Redaktor: Ile miałaś lat, gdy nauczyłaś się czytać?
Léa: Miałam 7 lat.
Red.: Czy rodzice lub rodzeństwo czytali ci książki, gdy byłaś mała?
L.: Tak. Sama też czytałam młodszej siostrze, a teraz, gdy jestem zajęta na przykład
sprzątaniem, moja siostra czyta mi na głos.
Red.: Czy we francuskich szkołach trzeba czytać lektury?
L.: Tak. Lubimy lektury - zależy to od książek, ale większość z nich jest interesująca.
Red.: Czy książki we Francji są drogie?
L.: Koszt książki w wydaniu kieszonkowym to ok. 10 euro, a zwykłej – 20 euro.
Red.: Czy będąc dzieckiem chodziłaś do biblioteki?
L.: Tak, do dwóch – szkolnej i publicznej.
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Moje doświadczenia z książkami
w dzieciństwie
Kiedy

byłem

dzieckiem,

spędzałem

więcej

czasu

uprawiając sporty i bawiąc się na ulicy z przyjaciółmi i kolegami
z klasy. Zajęcia sportowe były dla mnie w dzieciństwie
najważniejsze bardziej ważne, a z tego powodu niemal wszystkie
książki, które czytałem były związane ze sportami. Na przykład uwielbiałem książki jak
„Wielka ucieczka”, „Gol” czy „Invictus”. Zawsze marzyłem, aby być głównym bohaterem
w takiego rodzaju książkach.
Jednak czytałem także książki innego rodzaju na potrzeby szkolnej nauki. Ogólnie
były to takie książki jak bajki, fantastyka i opowieści o zwierzętach. Na przykład „Alicja
w Krainie Czarów”, „Robin Hood”, „Piotruś Pan” czy cykl „Harry Potter”. Bardzo lubiłem
Harry'ego Pottera, gdy byłem dzieckiem – w tamtych latach to była moja ulubiona książka
„nie o sporcie”. Ale oczywiście muszę powiedzieć, że moją ulubioną książką był „Invictus”,
którą przeczytałem przynajmniej 4 razy.
Jesús

Redaktor: Ile miałeś lat, gdy nauczyłeś się czytać?
Jesús: Miałem 7 lat.
Red.: Czy rodzice lub rodzeństwo czytali ci książki, gdy byłeś mały?
J.: W dzieciństwie książki czytały mi starsze siostry.
Red.: Czy w hiszpańskich szkołach trzeba czytać lektury?
J.: W szkole podstawowej nie ma lektur obowiązkowych. W szkole średniej czyta się
i omawia około czterech lektur na rok.
Red.: Czy książki w Hiszpanii są drogie?
J.: Średnio książki kosztują od 15 do 20 euro.
Red.: Czy będąc dzieckiem chodziłeś do biblioteki?
J.: W dzieciństwie rzadko chodziłem do biblioteki, gdyż nie odczuwałem takiej potrzeby.
Każdą książkę której zapragnąłem przeczytać kupowali mi rodzice.
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Żyłam 13 i pół razy
Gdy nauczyłam się czytać, poczułam się dorosła.
Odczytywałam składniki na opakowaniach ciasteczek, czytałam
bilbordy, nazwiska na tabliczkach na drzwiach... Składałam litery
razem, jedna po drugiej i powoli nadawałam kształt słowu.
Pewnego dnia babcia dała mi książkę, była to pierwsza książka, którą sama przeczytała.
„Najpiękniejsza” - powiedziała mi. Przeczytałam pierwszą stronę i zamknęłam książkę.
Była to historia o nauczycielu i jego uczniach, a mnie wydawała się nudna. Później
odkryłam, że książka którą podarowała mi babcia, to jedna z najpiękniejszych
wychowawczych powieści, jakie kiedykolwiek powstały we Włoszech, ale w tamtych
czasach poszukiwałam dla siebie czegoś innego. Szukałam w słowach konkretnych emocji.
Pewnego dnia znalazłam w domowej biblioteczce książkę z wieloma stronami.
Okładka była cała niebieska i zobaczyłam na niej nieśmiałego misia. Tytuł książki brzmiał
„13 1/2 życia kapitana Niebieskiego Misia” (autorstwa Waltera Moersa). Zaczęłam ją
czytać, a w środku znalazłam mapę Zamonii (wymyślonego świata) i prowadzona przez
kapitana Niebieskiego Misia zaczęłam odkrywać tę krainę razem z nim. Każdy rozdział
opowiadał o życiu Misia, różnych miejscach i ich mieszkańcach. Były tam rysunki
przedstawiające kapitana i coraz to nowych ludzi. Byli tam mini-piraci, którzy atakowali
(choć nigdy z sukcesem) większe okręty i kończyło się na ich płaczu i rozpaczy. To oni
nauczyli kapitana Niebieskiego Misia żeglować. Były tam też duchy, karmiące się
negatywnymi uczuciami, dwie fale, które przemawiały obmywając wraki. Świat, w którym
wszystko było piękne, spokojne i jadalne, mógł nagle zmienić się w koszmar szponów
i ciemności.
Współczesny Ulisses, Tolkien bez opozycji dobro-zło – czytałam tę powieść kilka
razy w ciągu swojego dzieciństwa i za każdym razem wciągało mnie życie Niebieskiego
Misia, który żeglował po morzu w łupinie orzecha i odnajdował przeróżne rzeczy
w Zamonii oprócz nudy. Wspierając się na rysunkach z książki, wyobrażałam sobie głosy
różnych stworzeń, ich osobowość, czułam zapachy, które odczuwał kapitan i bałam się
wtedy, kiedy bał się on oraz próbowałam szukać wyjścia z różnych sytuacji razem z nim.
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Książka ta spowodowała, że pokochałam „podróżowanie” - do dziś każda osoba,
którą spotykam jest dla mnie światem do odkrycia. Dzieci powinny czytać – to jedyny
sposób, żeby żyć więcej niż jeden raz. Ja miałam 6 lat, gdy udało mi się żyć 13 i pół razy.
Morgana

Redaktor: Ile miałaś lat, gdy nauczyłaś się czytać?
Morgana: Miałam 3 i pół roku.
Red.: Czy rodzice lub rodzeństwo czytali ci książki, gdy byłaś mała?
M.: Tak. Mieliśmy w domu książkę, w której zawarte było 100 bajek, jednak zawsze
wybierałam z niej tą samą historyjkę. Była trochę straszna, ale uwielbiałam ją.
Red.: Czy we włoskich szkołach trzeba czytać lektury?
M.: Tak, każda klasa otrzymywała inny zestaw książek do przeczytania.
Red.: Czy książki we Włoszech są drogie?
M.: Niestety tak, bardzo drogie. Najtańszą książkę można kupić za równowartość 40
złotych w Polsce.
Red.: Czy będąc dzieckiem chodziłaś do biblioteki?
M.: Jasne, bardzo często. Szukałam tam interesujących książek dla siebie, ale też było to
praktycznie jedyne miejsce, gdzie w ciszy i skupieniu można było się pouczyć. Wtedy
cała sala, wszystkie miejsca były zajęte przez uczniów i studentów.
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Książki dzieciństwa
Słyszałem, że książki, które czytało się w okresie
dzieciństwa mają wielki wpływ na przyszły charakter osoby
czytającej. Może dlatego jestem kreatywny i pełen pomysłów,
ponieważ będąc dzieckiem uwielbiałem czytać książki, które
zawierały niezwykłe i nadprzyrodzone historie z bohaterami
o niezwykłej wyobraźni.
Na przykład „Pinokio” Carlo Collodi'ego był jedną z moich
ulubionych historii, gdyż sposób stworzenia osoby z drewna, z pomocą miłości i uczuć był
bardzo interesującą i niesamowitą ideą.
Inną moją ulubioną książką jest „W 80 dni dookoła świata” autorstwa Juliusza
Verne'a. Jest ona absolutnie wspaniała, mówi o odkrywaniu i podróżowaniu. Obecnie jestem
wielkim fanem podróżowania i odkrywania. Kto wie może książka, którą przeczytałem
w dzieciństwie, wykształciła u mnie pasję do podróży.
Sedat
Redaktor: Ile miałeś lat, gdy nauczyłeś się czytać?
Sedat: Miałem 7 lat.
Red.: Czy rodzice lub rodzeństwo czytali ci książki, gdy byłeś mały?
S.: Niestety nie, nie ma takiego zwyczaju w tureckiej kulturze.
Red.: Czy w tureckich szkołach trzeba czytać lektury?
S.: Tak, mamy kanon lektur, ale często zależny jest on od wyboru nauczyciela.
Red.: Czy książki w Turcji są drogie?
S.: Raczej tak, koszty zbliżone są do cen książek w Polsce.
Red.: Czy będąc dzieckiem chodziłeś do biblioteki?
S.: Oczywiście. Czasem to była nawet konieczność, gdyż w dzieciństwie nie miałem
dostępu do komputera i żeby odrobić zadanie domowe, musiałem skorzystać ze
zbiorów biblioteki.
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Co europejski czytelnik wiedzieć powinien?

słówko
polskie
biblioteka
bibliotekarz
książka
pisać
pisarz
czasopismo
gazeta
powieść
poezja
księgarnia
bajka
wiersz
literatura
litera
słownik
czytać
czytelnik

słówko
angielskie
library
librarian
book
to write
writer
journal
newspaper
novel
poetry
bookshop
fairy tale
poem
literature
letter
dictionary
to read
reader

słówko
tureckie
kutuphane
kutuphaneci
kitap
yazmak
yazar
gazeteci
gazete
roman
sair
kitap yurdu
peri masali
siir
edebiyat
mektup
sozluk
okumak
okur

słówko
włoskie
biblioteca
bibliotecario
libro
scrivere
scrittore
periodico
giornale
romanzo
poesia
libreria
favola
poesia
letteratura
lettera
dizionario
leggere
lettore

słówko
francuskie
bibliothèque
bibliothécaire
livre
écrire
écrivain
magazine
journal
roman
poète
librairie
conte
poésie
littérature
lettre
dictionnaire
lire
lecteur

słówko
hiszpańskie
biblioteca
bibliotecario
libro
escribir
escritor
periódico
revista
novela
poesía
librería
cuento
poema
literatura
letra
diccionario
leer
lector

czytelnia

reading
room

okuma

stanza da
lettura

salle de
lecture

sala de
lectura

wypożyczać

to lend

tom

volume

odunc
vermek
bolum

chiedere in
prestito
tomo

emprunter
tome

dar en
préstamo
tomo
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Prace laureatów konkursu literackiego
pt. „Spór o książkę”.
Szanowna Pani Wando Chotomska!
Piszę do Pani, gdyż pragnę podzielić się z Panią moimi
rozmyślaniami dotyczącymi książki i jej nowych form. Wczoraj
przeczytałam pani książkę pt. „Kurczę blade”, którą kiedyś otrzymałam
na urodziny.
Zauważyłam, że jedynym Pani utworem w wersji elektronicznej
jest właśnie wiersz „Kurczę blade”. Zastanawia mnie fakt, dlaczego
spośród dwustu pani pozycji, tylko jedna zamieszczona jest na e-booku?
Myślę, że jest Pani tradycjonalistką i preferuje słowo drukowane. Ja również
uwielbiam kontakt z książką, która posiada piękną okładkę, zawarte w niej cudowne
ilustracje, pachnącą świeżym drukiem. Nie jestem zwolenniczką e-booka, gdyż jest
niewygodny w czytaniu, szybko męczą mi się oczy i nie mam satysfakcji przewracania
kartek. Po przeczytaniu książki nie mogę do niej włożyć mojej pięknej zakładki. Pani tomy
zajmują honorowe miejsce w biblioteczce mojej babci. Gdyby w tamtych czasach był
e-book, nie miałabym przyjemności oglądania pożółkłych stron Pani książek. Gdy patrzę na
nie, wyobrażam sobie lata młodości mojej babci, o których tak wiele mi opowiadała. Gdy
była nastolatką czytała książkę pt. Kareta z piernika” Pani autorstwa. Odłożyła ją na stolik,
a w tym czasie pies Azor dobrał się do niej i wygryzł jedną kartkę. Do dzisiaj brakuje
dwunastej strony. Gdy sięgamy po ten tytuł, śmiejemy się i wspominamy Azora. A zatem
książka to jedna wielka historia, która przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Moje koleżanki uważają, że e-book posiada wiele zalet. Gdy wyjeżdżając na wakacje,
nie muszą wkładać do plecaka kilku ciężkich książek, gdyż mają kilkaset w formie
elektronicznej. Z internetu mogą pobrać najnowsze pozycje, nie szukając egzemplarzy
w księgarniach czy bibliotekach.
Rozumiem ich pozytywne opinie na ten temat, ale ja osobiście z wersji elektronicznej
skorzystałabym tylko i wyłącznie w podróży. Istnieje jednak ryzyko kradzieży czy
uszkodzenia urządzenia.
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Moja sąsiadka jest osobą starszą. Zawsze uwielbiała czytać, ale z chwilą, gdy popsuł
jej się wzrok korzysta z audiobooka. Jest zachwycona wymową i dykcją lektorów, którzy
wprowadzają ja w świat książki. Proszę sobie wyobrazić Pani Wando, że ona tęskni za
książką pisaną, którą mogłaby sama czytać. Zdarza się, że audiobook ją rozprasza, umykają
jej ważne momenty, dlatego książkę pisaną uważa za lepszą.
Myślę, że książka tradycyjna nigdy nie zaginie, przetrwa wszelkie nowe formy, gdyż
ma wielu zafascynowanych nią czytelników, zarówno starszych jak i młodszych. Również
posiadanie autografu pisarza jest możliwe tylko i wyłącznie w książce drukowanej. Będzie
mi niezmiernie miło, gdy podczas spotkania autorskiego, złoży Pani swój podpis na mojej
książce, którą otrzymałam w prezencie.
Pozdrawiam Panią serdecznie,
Marta Pamuła
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Cześć Alfred
Przepraszam, że tak długo nie odpisywałam, ale ostatnio
miałem naprawdę wiele rzeczy na głowie. Sam wiesz... Projekt
semestralny i testy egzaminacyjne to nie są łatwe sprawy.
A jeszcze trzeba mieć czas na przyjemności. Ale, na szczęście
w końcu znalazłem czas.
U mnie wszystko dobrze – zresztą tak jak u Ciebie.
Tęsknię za Tobą. Bardzo się cieszę, że jesteśmy dowodem, że
możemy być przyjaciółmi, nawet, jeśli dzieli nas 200 kilometrów. Pamiętam, że w ostatnim
liście pisałeś, że zastanawiasz się, czy z prawdziwych, papierowych książek nie przerzucić
się na e-booki. Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś, bo to bardzo ciekawy, aczkolwiek
wymagający zastanowienia temat.
Czytanie istnieje od początków... powstania pisma. Tak, to nie żart, bo żeby można
było czytać potrzebne jest pismo, a żeby pisanie miało sens potrzebne jest czytanie. Na
początku było pismo obrazkowe, które powoli się przekształcało w „dzisiejsze” litery.
Pierwsi ludzie pisali po ścianach. Później wynaleziono papirusy, które w końcu
przekształcono na „nasz” papier. No właśnie... niby „nasz” , ale jednak powoli papier staje
nam się obcy. Czemu? Przez komputery, e-booki. Rzeczy w formie papierowej zmieniają
się w formę elektroniczną. Wiele ludzi zmienia codzienne gazety na rzecz portali
informacyjnych. W końcu, po co mamy wydawać pieniądze , skoro wystarczy kilka kliknięć
i mamy wszystkie informacje, cały świat na jednej dłoni. Książki papierowe zamieniamy na
książki elektroniczne. Są przecież tańsze, nie trzeba używać zakładek, mniej ważą i co
najważniejsze: czytając e-booki jesteśmy „na czasie”. A właśnie – dobrze, że sobie
przypomniałem. Nie wiem, czy wiesz, ale jesteśmy – drogi Alfredzie – zacofani. Czemu?
Bo dalej wysyłamy listy! Ja uważam, że listy mają – pewnego rodzaju – magię. Chodzenie
na pocztę, przyklejanie znaczka, pisanie na papierze. Lubię to! Naprawdę nie rozumiem,
czemu niektórzy ludzie zamieniają listy na maile. Niby taniej, szybciej... ale to nie to samo.
Taka jest też moja opinia. E-booki i wersje elektroniczne gazet i listów mają swoje plusy.
Wiele osób powie: pełno plusów. Ale, ale... nie wszystko złoto co się świeci.
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Zacznijmy od tego, że e-booki nie są darmowe. Jeżeli pobieramy go z internetu bez
opłaty to jest to zwyczajna kradzież. Nie daj sobie Alfredzie wmówić, że książka
elektroniczna jest darmowa. TO NIEPRAWDA! Jedyne co teraz na świecie możesz dostać
za darmo to cukierka na promocji jakiegoś produktu. Nie dość, że za jednego e-booka
zapłacisz niewiele mniej niż za książkę, to jeszcze na początku musisz kupić oczywiście
czytnik książek, bo przecież książka musi być przenośna, a czytanie na laptopie... mija się
z celem. Kolejny problem: czy czytanie książek elektronicznych niszczy wzrok? Pewnie, że
tak. I jest to udowodnione naukowo. Niszczy wzrok bardziej niż komputer czy telewizor,
ponieważ czytniki trzymamy bliżej oczu, przez co jesteśmy jeszcze bardziej narażeni na
CVS. CVS to zespół zmęczenia oka, spowodowany nadmierną pracą przy monitorze
jakiegoś urządzenia. objawia się tym, że obrazy zaczynają się rozmazywać i stają się
niewyraźne. Syndromowi widzenia komputerowego towarzyszą bóle głowy i uczucie
suchości oka, a jego bezpośrednim następstwem może być nawet krótkowzroczność.
U komputerowców mopia może rozwinąć się nawet w ciągu kilku miesięcy. Do tej pory,
gdy nazywano nas „maniakami czytania” byliśmy z tego dumni, że mamy potężną
wyobraźnię i jesteśmy uzależnieni od najlepszej rzeczy na świecie. Jeśli zaczniemy czytać
e-booki, a nie książki papierowe, to już nie będziemy „molami książkowymi”, tylko
„maniakami komputerowymi”! Czy o to w tym wszystkim chodzi? Czy my tego chcemy?
Ja na pewno NIE!
Drogi Alfredzie. Pomijając już to, że e-booki niszczą wzrok i nie są tańsze od
prawdziwych książek, mają jeszcze jedną wadę. Największą. Ich główną wadą jest to, że
nie są prawdziwą książką. W życiu możemy zastąpić wiele rzeczy: już nie musimy myć
naczyń, bo mamy zmywarki; nie musimy prania trzeć o tarkę, bo mamy pralkę. Ale dwóch
rzeczy nigdy nie zastąpimy! Papieru toaletowego i Prawdziwej Papierowej Książki !!!
Mimo że lubię nowe „gadżety' to czy naprawdę warto niszczyć sobie wzrok i wydawać
pełno kasy tylko po to, żeby być trendy. Dla mnie magia książki, to pójście do biblioteki
z tysiącami książek, wybranie tej „jedynej”, poczuć jej zapach, otwarcie jej w domu
i przeniesienie się w niesamowity świat wyobraźni. Mi tego nie zastąpi żaden e-book czy
tablet. Bo czytanie równa się książka papierowa.
Twój przyjaciel Tomasz
Napisał Bartosz Niewiadomski.
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Magia Wrót
„Zaginione wrota” to początek cyklu fantasy dla młodzieży
autorstwa Orsona Scotta Carda.
We współczesnych czasach żyją na Ziemi potomkowie
dawnych bogów – nordyckich, greckich czy perskich. Tylko tak
naprawdę

nie

byli

oni

bogami

–

pochodzili

z odległego świata zwanego Westil. Ich magię potęgowało
przemieszczanie się między światami przez magiczne wrota. Dzięki nim wiele westilskich
rodów zdobyło w oczach zwykłych śmiertelników status bogów. Przejścia między
wymiarami powstawały dzięki mocy potężnych magów wrót. Ale pewnego dnia jeden
z nich – Loki – zdecydował, że zamknie i ukryje wszystkie wrota. Spowodowało to
uwięzienie „boskich” rodów w Mittlegardzie – na Ziemi. Stopniowo tracili oni moc, nie
mogąc jej wzmacniać dzięki wrotom. Czyn Lokiego został potępiony, a magowie wrót
znienawidzeni. Wprowadzono prawo, że żadna z westilskich rodzin nie może mieć wśród
siebie takiego maga.
Danny jest chłopcem wychowywanym w westilskim rodzie Northów. Ku
rozczarowaniu rodziny nie przejawia żadnych magicznych zdolności, najprawdopodobniej
będąc drekką. Stawia go to w trudnej sytuacji, żyjąc wśród surowych krewnych. Pewnego
jednak dnia uświadamia sobie, że potrafi tworzyć dla siebie wrota – a to dla jego życia
stanowi jeszcze większe zagrożenie niż bycie drekką! Jedynym wyjściem jest ucieczka
i próba przeżycia w dotychczas niedostępnym świecie zwykłych ludzi. Bez nauczyciela
i pomocy sam musi zrozumieć własną magię i jak się nią posługiwać…
Tymczasem w Iswegii – jednej z krain w świecie Westil – budzi się do życia chłopiec,
który przez stulecia uwięziony był pod korą drzewa. Tajemniczy młodzieniec, nazwany
Kluchą, dostaje się na zamek królewski, gdzie będzie musiał odnaleźć się wśród intryg,
spisków i politycznych rozgrywek – a może i sam odegra w tym świecie znaczącą rolę…
Orson Scott Card jest amerykańskim pisarzem science fiction i fantasy. Sławę zdobył
cyklami o przygodach Endera i Alvina Stwórcy. Card jest autorem ponad 53 powieści,
68 opowiadań, 17 dramatów, wielu audycji, słuchowisk, sztuk teatralnych i esejów. Jego
książki zostały przetłumaczone na 16 języków.
Gorąco polecamy!
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Fraszki
Prace laureatów konkursu literackiego pt. „Fraszki-igraszki”, który został zorganizowany
z okazji 280. rocznicy urodzin Ignacego Krasickiego.

I miejsce: Paula Kosmala kl. 1b MG nr 2
w Piekarach Śląskich
Na racjonalizm
Szedł raz młody racjonalista
skwerem, o wieczornej porze.
Czarny kot mu przebiegł drogę
więc krzyknął „O Boże!”
Ulotność sukcesu
Pyta raz bokser boksera:

II miejsce Natalia Szopa kl. 2b
Gimnazjum w Radzionkowie
Na niewinność
Jeśli uważasz,
że jesteś niewinna,
czemu rumieńcem płoniesz,
chociaż nie powinnaś?
III miejsce Bartosz Niewiadomski kl. 2a
Gimnazjum w Radzionkowie

„Czegoś taki obolały?”
„Pobiłem wszystkie rekordy.

Sprawiedliwość

Teraz mi oddały”.

Sprawiedliwość to jest pic,
najwięcej zarabiają ci,

Na współczesną literaturę

którzy nie robią nic.

Chętnie dzieli się swą wiedzą
kiedyś była erudytką dzisiaj to plotkara.
i uczynną być się stara.
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Seansik z pingwinami
„Pingwiny z Madagasakru” to serial animowany, będący kontynuacją przygód
czterech pingwinów znanych widzom z obu części kinowego hitu „Madagaskar”. Kiedyś
bohaterowie drugiego planu, a także popularnego serialu telewizyjnego dla najmłodszych,
który gości na ekranach od 2008 roku, dziś gwiazdy pierwszej wielkości. W najnowszej,
pełnometrażowej wersji przygód, sympatyczne pingwiny prezentują nam swą drugą
tożsamość – superszpiegów, czyli sprytnych agentów. Zabawni agenci nawiązują
współpracę z tajną organizacją Północny Wiatr, wraz z nią muszą ocalić świat przed
konsekwencjami szalonych decyzji doktora Oktawiusza Mackiewicza. Potwierdza się, że
Skipper to urodzony dowódca i lider wesołej gromadki, Kowalski to główny strateg i mózg
każdej tajnej operacji. Rico to specjalista do zadań specjalnych, a Szeregowy zawsze już
pozostanie maskotką drużyny. Małym bohaterom nie straszne są mrożące krew w żyłach
misje i wyzwania, a prócz tego nikt nie potrafi się lepiej maskować. W oryginalnej wersji
filmu, za którego reżyserię odpowiadają Simon J. Smith i Eric Darnell, usłyszymy głosy
całej plejady gwiazd, w tym Johna Malkovicha i Benedicta Cumberbatcha. W polskiej
wersji językowej słyszymy Grzegorza Pawlaka, Jacka Lenartowicza, czy Tomasza Steciuka.
Można się zastanawiać skąd taka popularność tytułowych bohaterów, ale to chyba
oczywiste. Lubimy filmy z dynamiczną fabułą, gdzie ścierają się dobro i zło, gdzie
inteligentny żart bawi, ale też zaskakuje finezją. Bohaterowie, mimo że animowani, są
prawie „ludzcy” – raz sprytni i błyskotliwi, raz niezdarni i zdystansowani, czasem odważni,
a innym razem z rezerwą. „Pingwiny” to propozycja dla dzieci i dorosłych, gdyż
prezentowany typ humoru, cięty i błyskotliwy żart, trafia do widzów młodszych i starszych.
Dodatkowym atutem jest fakt, że w filmie mamy okazję przemierzać świat, gdyż pingwiny
odwiedzają Szanghaj, Nowy Jork czy Wenecję. Arktyczne życie to dla naszych bohaterów
za mało, pragną poznawać nowe kraje i przeżywać nowe doświadczenia, a Wy?

Kinomanka
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World of Tanks
World of Tanks jest to darmowa, wieloosobowa
symulacyjna gra sieciowa, w którą może zagrać
osoba w każdym wieku i każdej narodowości. Jak
sama nazwa wskazuje dotyczy głównie czołgów
i polega na walce nimi oraz różnymi pojazdami
z okresu II Wojny Światowej. Wydawcą jest studio Wargaming.
Na początku polecamy zapoznać się z samouczkiem dzięki któremu poznamy
podstawy walki oraz otrzymamy kredyty, które są podstawową walutą w grze i służą do
kupowania czołgów. Początkowo dostajemy kilka pojazdów poziomu pierwszego (I tier)
i grając odblokowujemy wyższe poziomy dzięki którym możemy kupić różne, coraz lepsze
typy czołgów. Aby odblokować następne tiery musimy posiadać „doświadczenie”, którego
wyróżniamy dwa typy: przypisane do czołgu, które otrzymujemy za wykonywanie bitew
oraz wolne, które dostajemy z misji i możemy wykorzystać
na każdym pojeździe. Wyróżniamy pięć typów pojazdów:
czołgi ciężkie, lekkie, średnie, niszczyciele czołgów
i artylerię. Każdy z wymienionych różni się stylem
rozgrywki i możliwościami (np. czołgi ciężkie są
wystawione na pierwszej linii i prowadzą ostrzał, zaś
niszczyciele czołgów mogą prowadzić ostrzał będąc niewidocznym dla przeciwnika).
Rozgrywka w World of Tanks nie należy do skomplikowanych, steruje się za pomocą
przycisków WASD oraz myszki. W bitwie bierze udział 30 pojazdów (15 na 15 graczy,
z których każdy posiada swój własny czołg) różnych typów
i nacji. Pojazdy możemy wybierać z pośród siedmiu państw:
USA, Chin, Francji, ZSRR, Japonii, Wielkiej Brytanii
i III Rzeszy. Czołgi z poszczególnych państw różnią się od
siebie możliwościami (np. niemieckie posiadają celne
działa, a francuskie działa magazynkowe). Pierwsze 30
sekund bitwy to oczekiwanie na dołączenie wszystkich graczy. Celem losowej
bitwy jest zniszczenie wszystkich pojazdów przeciwnika lub przejęcie jego bazy.
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Aby rozpocząć naszą przygodę, należy kliknąć przycisk bitwa w górnej części garażu,
przez co serwer wylosuje nam mecz składający się z 15 graczy przeciwko 15 graczom
wroga. Głównym celem każdej bitwy jest wyeliminowanie wszystkich pojazdów rywali
bądź zdobycie ich bazy. Po zakończeniu bitwy zostajemy
przeniesieni z powrotem do garażu gdzie otrzymamy punkty
„doświadczenia” i kredyty, które są niezbędne do
odblokowania i kupienia czołgów wyższego poziomu. Gra
opiera się na współpracy między zawodnikami z drużyny.
Graczami

są

osoby

z

całego

świata,

z

którymi

komunikujemy się podczas rozgrywki, za pomocą czatu bądź Teamspeak’a najczęściej
w języku angielskim.
World of Tanks zapewnia nie tylko sporo rozrywki, lecz można się z niej także
dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy dotyczących historii bitew pancernych. Jest to gra
łącząca ludzi z całego świata, może zainteresować nie tylko
młodzież, ale również osoby dorosłe, które lubią gry strategiczne,
trzeba się tutaj bowiem wykazać umiejętnością logicznego
i strategicznego myślenia. Dzięki niej możemy się także nauczyć
współpracy z innymi zawodnikami oraz przedkładania dobra
wspólnego nad osobiste. Dzięki tej grze możemy poznać osoby
spoza granic naszego kraju, wymienić się swoimi doświadczeniami, podszkolić język
angielski, a nawet zaprzyjaźnić. Jak to powiedział twórca internetowy Patryk Rojewski:
„gry łączą, a nie dzielą”. Grafika jest dobra, ale nie działa w pełni na każdym komputerze.
Bardzo często wprowadzane są aktualizacje – średnio 8 w roku (co dziwne ponieważ ma
ona już 4 lata). Gra od czasu do czasu oferuje tzw. „eventy”, w których możemy zarobić
nieco kredytów oraz wolnego „doświadczenia”. Ciekawostką jest, że gra wpisana jest
w „Księdze rekordów Guinnessa” jako rekordzista w kategorii „największej liczby graczy
zalogowanych jednocześnie na jednym serwerze gry MMO” (21 stycznia 2013 na jednym
z serwerów rosyjskich zalogowanych było 190 541 graczy). Serdecznie polecamy
wypróbowanie tej gry, dajemy jej 7/10.
Marcin i Paweł
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II Dzień Europejski – fotoreportaż ze spotkania młodzieży
z wolontariuszami.
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Były konkursy!

Były występy!

Była super zabawa!
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