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STRONA 1 

Wiersze 

 
 

 

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   Serce 

 

  Byłeś moim księciem, 

  który chronił me serce 

  od zła tego świata,  

  w którym żyjemy. 

  Teraz jesteś zbrodniarzem, 

  który mi je wyrwał 

  i podarł na strzępy… 
 

 

Nikolart Rys. Julia Kłobut 

 
 

 Melancholia 

 

Świat otula szary płaszcz. 

Bolą nieotarte łzy, 

Słowa kolące jak cierń. 

Nasze krótkie dni zmienione w niewyśniony sen, w dolinę łez. 

Z każdym dniem wciąż bliżej do ciebie. 

Choć to nierealne, cały czas tego chcesz. 

Pustka, tęsknota, nasz czas zatrzymał się... 

 
 

 

Julia Jeziorowska 



 
STRONA 2 

Internetowa rewolucja 

 

Wysyłasz co tydzień listy do przyjaciela? Może na co dzień używasz 

telegrafu? A może zamiast pisać na komputerze używasz maszyny do pisania? Jeśli 

na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, pragnę Cię powiadomić, że 

albo jesteś człowiekiem bardzo starym, albo zwyczajnie nie z tej epoki. Witam Ciebie 

zatem w 2022 roku! Zupełnie nowej rzeczywistości (dotąd Ci nieznanej). 

Internet przejął władzę nad światem. To potwierdzona informacja. Komputer 

huczy, laptop buczy,  a telefon popikuje. I tak codziennie. Drażniąca rzeczywistość 

21. wieku. Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin życia. Nasze poczucie humoru 

potraktował memami, szkołę potraktował prezentacjami, a nasz wolny czas serialami 

w serwisie Netflix. Już czterolatkowie biegle posługują się grami na telefonach 

rodziców, dziesięciolatkowie są  wszechobecni na portalach społecznościowych, 

dwunastolatek spytany o wymarzony zawód odpowie z pełną powagą, że chciałby 

zostać INFLUENCEREM, piętnastolatkowie na wieść o wakacjach na łonie natury 

BEZ INTERNETU rozpoczynają domową rewolucję lub (co gorsza) wszczynają 

słyszane nawet u sąsiadów protesty, a osiemnastolatkowie zadziwiają starsze panie  

w sklepach płacąc zbliżeniowo telefonem lub zegarkiem (O ZGROZO! CZARNA 

MAGIA!). 

Nasze życie bez Internetu? Skomplikowane, można wręcz pokusić się  

o stwierdzenie, że zupełnie niemożliwe! Nie musimy wychodzić z domu, by coś kupić 

czy zapłacić rachunki. Nie musimy wychodzić z domu, aby sprawdzić, jakie książki 

oferuje nam najbliższa biblioteka lub ulubiona księgarnia. Nie musimy trzymać  

w ręku książki, aby ją przeczytać (BA! DRODZY PAŃSTWO! KSIĄŻEK MOŻNA 

NAWET SŁUCHAĆ!), a ostatnie lata udowodniły nam, że nie musimy nawet 

wychodzić z domu, aby zaczerpnąć edukacji. Większych dziwów świat nie widział! 

No dobrze, ale wykreujmy może obraz zjawiska, o którym mowa. Czym jest 

Internet? Stertą kabli? Routerem postawionym na komodzie w salonie? Antenką na 

ścianie domu? Gdybyście spytali mnie jakieś 13 lat temu, czym jest Internet to mamy 

dwie opcje. Pierwszą z nich jest to, że prawdopodobnie nie miałabym pojęcia co wam 

odpowiedzieć, a drugą opcją jest to, że opowiedziałabym wam zmyśloną historyjkę  

o tym, że Internet to średniej wielkości, okrągły, kosmaty stworek z wielkimi oczami, 

który pilnuje wszystkich komputerów i telefonów na świecie, no i oczywiście, że 

znam go osobiście! 

Jedno jest pewne. W dzisiejszych czasach, na tej planecie nikt z nas nie 

wyobraża sobie życia bez Internetu (nawet jeśli jest średniej wielkości kosmatym 

stworzeniem). 

 

  

 

 

Natalia Pilśniak 



 
STRONA 3 

 

Magda Umer 
 

     Magda Umer – polska piosenkarka, autorka recitali, dziennikarka, reżyserka, 

scenarzystka i aktorka. Niektórzy uważają ją za królową poezji śpiewanej. 

     Urodziła się 9 października 1949 roku w Warszawie jako Małgorzata Umer. 

Jej ojciec, Edward Umer, był oficerem Informacji Wojskowej. 

     Jest absolwentką XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Klementa Gottwalda  

w Warszawie.  Ukończyła studia  na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

     Swoją karierę rozpoczynała w kabaretach studenckich, takich jak, np. klub 

„Stodoła”.  

W 1969 roku zaśpiewała na Zimowej Giełdzie Piosenki. Po tym występie została 

dopuszczona do udziału w konkursie „Debiutów” na 7. Krajowym Festiwalu Piosenki 

Polskiej w Opolu, na którym otrzymała wyróżnienie. W tym samym roku wygrała 

Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej. Została nagrodzona na 9. i 11. 

Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.  

     Teksty do jej piosenek pisali m.in. Wojciech Młynarski oraz Agnieszka 

Osiecka, z którą się przyjaźniła. Jej największymi przebojami są takie utwory jak: 

Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie https://youtu.be/TKDP0d9SJto, 

Szpetni czterdziestoletni https://youtu.be/55-r9HBeiF4 , Oczy tej małej  

https://youtu.be/d6H89YAB2UY . 

     W 1997 roku wyreżyserowała koncert „Zielono mi” 

https://youtu.be/AAfPHe02t1A poświęcony Agnieszce Osieckiej. Koncert miał być 

„najpiękniejszym koncertem, jaki Agnieszka zobaczy w życiu”, niestety nie udało się 

zrealizować go przed jej śmiercią. Magda Umer miała poprowadzić go właśnie  

z Osiecką, ale zamiast niej, drugą prowadzącą była jej córka Agata Passent. Do tej 

pory sporo ludzi uważa tamten koncert za jeden z najpiękniejszych, jakie odbyły się  

w opolskim amfiteatrze. Oprócz tego Magda Umer prowadziła jeszcze wiele innych 

recitali różnych gwiazd. 

     Jej mężem był Andrzej Przeradzki (zmarł 29 listopada 2019 roku). Ma dwóch 

synów – Mateusza i Franciszka. Dopiero w dorosłym wieku przyjęła 

rzymskokatolicki chrzest. Jej rodzicami chrzestnymi byli aktorka, piosenkarka,  

a prywatnie przyjaciółka pani Magdy – Kalina Jędrusik  

i reżyser Janusz Kondratiuk. 

     Od prawie 40 lat przyjaźni się z aktorką Krystyną Jandą. Podobno poznały się 

na sylwestrze 1976/1977, ale pani Magda tego nie pamięta. Przed występem Krystyny 

Jandy w Opolu w 1977 roku przedstawił ją Magdzie piosenkarz Marek Grechuta. 

Współpracowały ze sobą podczas realizowania wielu spektakli, ale najsłynniejszym  

z nich była Biała bluzka Agnieszki Osieckiej. To Janda wpadła na pomysł 

wystawienia tego spektaklu na scenie.  

     Pani Magda lubi przebywać sama ze sobą, wyciszyć się. Aktualnie przeniosła  

się z zatłoczonej Warszawy do domu na wsi otoczonego lasem. Spędza czas  

z wnukami, chodzi na długie spacery. Przyznaje, że czuje się z tym bardzo dobrze. 

 

 

 

 

https://youtu.be/TKDP0d9SJto
https://youtu.be/55-r9HBeiF4
https://youtu.be/d6H89YAB2UY
https://youtu.be/AAfPHe02t1A


 
STRONA 4 

 

Anegdoty z życia Magdy Umer 

 

     Kiedy podróżowała wraz z Krystyną Jandą, pewnego razu samolot nie mógł 

wystartować, bo coś w nim stukało. Po wyjęciu bagaży okazało się, że Janda nie 

wyłączyła swojej szczoteczki elektrycznej do zębów. Zaś w drodze powrotnej, nie 

dość, że pani Magda zostawiła paszport w samolocie, to jeszcze zapłaciła za ogromny 

nadbagaż. Kiedy Krysia spytała Magdy co ona takiego ma w walizce, że jest taka 

ciężka, odpowiedziała jej, że to chyba przez to, że przed wylotem zrobiła pranie  

i wiezie ze sobą mokre ubrania. 

     Magda Umer ma cudowny kontakt z dziećmi. Podczas wspólnych wakacji  

z Jandą i jej rodziną, spała z jej synami w ogrodzie pod drzewami, bo Krysia bała się 

nietoperzy. Podczas jazdy samochodem cały czas śpiewała z nimi najróżniejsze 

piosenki. 

 

      

Julia Jeziorowska 

Rys. Julia Jeziorowska 



 
STRONA 5 

Mamy majówkę 

No i stało się. Mamy majówkę. Jedni mogą ją rozpocząć spokojną posiadówką 

przy grillu, inni natomiast ten czas muszą poświęcić na naukę do matury, która już za 

pasem. Nim się obejrzą będzie po nich i w ogóle po całej tej majówce, dlatego 

przyjęcia, w których główną rolę grają przysmażone na ognisku kiełbaski i dobra 

muzyczka należy urządzać od razu. Dlatego, jak większość Polaków w tym okresie, 

rozpoczynam przygotowania.  

Wszystko miało być idealnie, fajniusio, a cały dzień miałam zaplanowany co 

do minuty. Najpierw miał być seans filmowy, wraz z szanownymi gośćmi mieliśmy 

zebrać się przed telewizorkiem i pooglądać jakieś seriale. Tu pojawił się pierwszy 

problem, bo gdy tylko przyszli, ciężko było zagonić wszystkich do oglądania. Jedni 

poszli od razu na dwór i wypytywali o grilla, inni poszli penetrować lodówkę  

i zbierać z niej smakołyki, jakby byli u siebie. Finalnie (jakimś cudem) udało mi się 

zagonić ich wszystkich na kanapę, muszę przyznać, że łatwo nie było, ale w końcu 

jesteśmy wszyscy w jednym miejscu gotowi do wyboru filmu. Nie przewidziałam  

jednak, że wszyscy będą tak… niezgodni. Kilku chciało Piratów z Karaibów, jeszcze 

inni animacje, następni horrory. Aż głowa boli od tych debat, który film jest lepszy. 

Każdy wymieniał argumenty wskazujące, jak to wybrany przez nich film jest 

niedoceniony, że powinniśmy dać mu szansę. Tak się szarpali  

o  pilota, że w końcu upuścili go i z hukiem wylądował na podłodze. Na nasze 

nieszczęście, bądź  też szczęście, nie był już zdatny do użytku, ale w końcu czegóż się 

spodziewać po takim pilocie, miał już swoje lata.  

Mimo tej straty, postanawiam nie psuć sobie humoru drobiazgami i zapraszam 

wszystkich do wspólnej gry w planszówki. Gościom nie spodobał się ten pomysł  

i jeden po drugim rzucali obelgi, że gry planszowe dawno wyszły z mody.  

Z wymuszonym uśmiechem przytaknęłam, bo po prawdzie  odechciało mi się już grać 

w te całe planszówki, moim jedynym marzeniem  w tamtej chwili było zrobienie 

wspólnego grilla i posiedzenie z gośćmi przy ognisku.  

A więc zaczynamy!- rozpalam ognisko, szykuję różne kiełbaski, kabanoski, 

nie mogło też zabraknąć świeżutkiego chlebka. Niestety, na dworze zjawiła się tylko 

połowa zaproszonych gości, część rozproszyła się po domu - jedni postanowili 

odwiedzić jeszcze łazienkę, a innym po prostu nie chciało się wstać z kanapy. 

Postanowiłam więc poczekać na nich z grzeczności. Dość długo się nie zjawiali, 

byłam przekonana, że łatwo ich tu nie zagonię, więc zaczęliśmy bez nich. Wtedy 

okazało się, że jakiś żartowniś (prawdopodobnie młodsze dziecko jednego z gości) 

postanowił podkraść mi widełki do grilla i nie miałam na co nabić kiełbasek. Nie 

poddaję się łatwo i nabijam je na patyki. Upieczenie jedzonka zajęło nam troszkę 

czasu, ale finalnie chociaż to udało nam się pomyślnie zrobić - nie wszystkim, ale się 

udało.  

Wieczorem wszyscy poszli i zostawili po sobie niezły bałagan. Rozłożyłam się 

na kanapie i postanowiłam, że posprzątam jutro. Byłam wręcz wykończona.  

- Nigdy więcej nie urządzę majówki… - postanowiłam.  

Alicja Soluch 



 
STRONA 6 

 

 

 

           Przereklamowane kwiatki 
 

Od lat najczęściej róże lub tulipany są wręczane komuś na różne okazje takie jak 

walentynki, rocznice lub urodziny. Rok w rok to właśnie one mają największe wzięcie  

w kwiaciarniach. 

Osobiście uważam, że te kwiaty są trochę oklepane. Mam wrażenie, że przez te 

„najpopularniejsze” kwiaty inne odeszły w zapomnienie. 

Jeśli ktoś wypowie słowo „kwiat” to zapewne każdemu pierwsza na myśl przychodzi 

czerwona róża. Fakt faktem jest bardzo piękna, ale ludzie zapominają o jej kolcach, które 

ranią, gdy się ich dotknie. Są również tulipany, które dobrze się sprzedają. Pewnie dlatego, że 

są tańsze od róż. Wiadomo, są to dwa najpopularniejsze gatunki kwiatów, ale co z innymi 

równie pięknymi?  

Chociażby pomarańczowe kalie. Piękne, niebanalne, a na pewno każdemu się 

spodobają przez to, że wyglądem różnią się od całej reszty. Albo niezapominajki, może i ich 

średnica wynosi niecały centymetr, ale za to mają piękny niebieski kolor, który odwraca 

uwagę od tego jak maleńkie one są. Goździki... one może nie są najlepszym przykładem, 

ponieważ wręczyć komuś goździki to jak przyjść z jakąś stokrotką zerwaną po drodze. Jednak 

jakby nie patrzeć te kwiaty długo pachną oraz długo zachowują świeżość. Są jeszcze piwonie. 

Ich minusem jest to, że krótki mają żywot, ale za to zachwycają pięknymi, żywymi kolorami. 

Jakie wnioski się nasuwają? Lepiej ukochanej kupić coś innego niż róże czy tulipany. 

Na przykład pomarańczowe kalie. Będzie wtedy zaskoczona i dwa razy bardziej szczęśliwa, 

bo dostała coś oryginalnego. Zaś drugi wniosek jest taki, że choć trochę wstyd dać komuś 

goździki to one długo będą świeże oraz będą intensywnie pachnieć. Niech żyją goździki! 

  

Rys. Nikola Borowik 

Nikola Borowik 



 
STRONA 7 

 

Neuroróżnorodność 

Neuroróżnorodność - czym właściwie ona jest? Otóż ludzki mózg może być 

neuroTYPOWY (czyli taki, jaki posiada większość społeczeństwa), ale może być też 

neuroATYPOWY, czyli taki, jaki posiadają osoby np. z autyzmem, ADHD, dysleksją, 

dyspraksją (trudność z planowaniem ruchu). Wszelkie  odmienności sprawiają, że 

nasze mózgi po prostu działają inaczej. Oznacza to, że są one nieco inaczej 

zbudowane od tych "typowych". Nie oznacza to, że osoba ATYPOWA jest chora. 

Codziennie mijamy osoby z ADHD, dysleksją czy różnymi odmianami autyzmu, ale 

nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że ktoś może mieć daną przypadłość, gdyż tego po 

prostu na pierwszy rzut oka nie widać. 

            Autyzm jest według mnie bardzo ciekawym zjawiskiem. Warto zaznaczyć, że 

są różne odmiany autyzmu i u jednych od razu będzie widać, iż zachowują się 

"nietypowo", inaczej niż oczekiwałoby od nich społeczeństwo, natomiast zdarzają się 

przypadki, iż autyzm diagnozowany jest dopiero u dorosłych. Nie znaczy to, że nabyli 

go oni z czasem, ponieważ jest to niemożliwe, rodzimy się przecież z daną budową 

mózgu. Pomimo tego, że istnieją pewne cechy charakterystyczne, występujące  

u autystyków, takie jak: trudność w rozumieniu uczuć i myśli innych osób, mniejsze 

dążenie do interakcji z ludźmi, unikanie kontaktu wzrokowego, preferowanie 

niezmienności otoczenia i rutyny, branie słów dosłownie, nierozumienie sarkazmu, 

żartów lub droczenia się, intensywne zainteresowanie wąską dziedziną wiedzy, 

trudności w nawiązywaniu przyjaźni,  tak naprawdę każda osoba jest zupełnie innym 

przypadkiem. Nie można, znając autystyka powiedzieć, że wiesz wszystko  

o autyzmie, tak naprawdę znasz tylko jego przypadek. Każdy może funkcjonować  

i radzić sobie inaczej.  

Aby lepiej zrozumieć jak funkcjonują autystyczne osoby, z jakimi 

trudnościami się zmagają w świecie przystosowanym dla osób z częściej występującą 

budową mózgu polecam serial Atypowy, który możecie znaleźć na platformie Netflix. 

Uważam, że pomaga on zrozumieć świat autyzmu, w bardzo interesujący sposób 

ukazując życie chłopaka o imieniu Sam. 

 

  

 

Nikola Bernad 
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Rys. Nikola Borowik 



 
STRONA 9 

JAK INTERPRETOWAĆ SWOJE SNY? 

 
Na pewno przynajmniej raz w życiu przyśnił Ci się koszmar. A czy wiedziałeś, że 

koszmary mają swoją dobrą stronę? Sny mogą mieć charakter prekognicyjny, jasnowidzący 

(mogą przewidywać przyszłość), mogą ostrzegać przed czymś bądź uzewnętrzniać skrywane 

głęboko w podświadomości  pragnienia. Traktuje się również sny jako zjawiska 

paranormalne, tzn. świadome, telepatyczne, wspólne i DPC (doświadczenie przebywania 

poza ciałem), mogą mieć one również związek z  reinkarnacją - wtedy śnimy o swoich 

poprzednich żywotach. W tym artykule znajdziesz podstawowe informacje, które pomogą Ci 

w odkryciu znaczenia swojego snu. 

             W interpretacji snów ważne jest kierowanie się intuicją. Nasze życie oddziałuje na 

nasze sny, więc także to trzeba wziąć pod uwagę. Sny mogą pomóc nam w rozwiązaniu 

problemu, zainspirować, wskazać aspekty osobowości, nad którymi trzeba popracować, mogą 

podsunąć nowy pomysł czy poinstruować nas, co powinniśmy wybrać a co porzucić.  

Warto zapisywać swoje sny zaraz po przebudzeniu, jeżeli masz kłopot  

z zapamiętywaniem ich (nie przejmuj się, jeśli ich nie pamiętasz albo w ogóle ich nie 

miewasz). Pomocne może się okazać rozpisanie wszystkiego, co widziałeś we śnie. Każdy 

rodzaj zmysłu: zapachy, dźwięki, smak, wygląd wszystkiego, co widziałeś czy dotykałeś 

może mieć znaczenie. Przypominamy sobie towarzyszące nam uczucia, kolory, klimat 

 (np. było ciepło czy zimno? A może temperatura zmieniała się  

w zawrotnym tempie? Panował półmrok czy anielskie światło?), przedmioty, zjawiska, osoby 

(płeć, wygląd, zachowanie). W odczytaniu snu uwzględnić należy to, co się wydarzyło  

w ostatnim czasie w naszym życiu. Pomocne mogą być pytania: Co robiłeś w śnie? Co robiły 

pozostałe osoby? Co mówiły? Co Ty mówiłeś? W jaki sposób? (intonacja głosu, mowa ciała, 

atmosfera, mimika twarzy, jeśli takowa się ujawnia). Akcja działa się szybko czy wolno?  

A może wydawało Ci się, jakby czas się zatrzymał? Czy sen się powtarzał? Czy może już 

kiedyś śniło Ci się coś podobnego? Te pytania mogą Ci pomóc w uporządkowaniu tego, co 

istotne w interpretacji snu. Dzięki zapisywaniu snów będziesz mógł je porównać, gdy przyśni 

Ci się kolejny raz ten sam sen. Przyjrzyj się swojemu życiu. Czy widzisz podobieństwa? Czy 

sen przedstawia Twoje życie? Może to, czego się obawiasz? Albo to, na co czekasz? Może 

sen coś chce Ci podpowiedzieć. Czasem marzenie senne demonstruje się  

w dosłownym sensie, w jakim się ukazało, a czasem ukrywa przed nami drugie dno. Sny, 

 a raczej marzenia senne często są przepełnione symboliką.   

 

Poniżej pragnę zasugerować przykładową listę uniwersalnych symboli: 

 

Alkohol - w zależności od kontekstu jest to siła twórcza lub niszczycielska. Wiąże się  

z uwolnieniem od zahamowań, wzmożonymi kontaktami towarzyskimi. Zbyt dużo alkoholu 

albo pijaństwo może oznaczać niszczycielskie lub uzależniające siły osoby, w której 

towarzystwie się znajdujemy. 

 

Autobus - jazda nim w roli pasażera może oznaczać, że wybrałeś bezpieczną ścieżkę albo 

kierunek postępowania. 

 

Babcia - postać strażniczki i opiekunki. W dobrym aspekcie kojarzona z ciepłem, 

opiekuńczością,  

w negatywnym - istota zła i szkodliwa. Może symbolizować wielką zmianę albo wydarzenie, 

które ma nastąpić. Babcina postać we śnie może skrywać prawdziwą osobę, dlatego tutaj też 

rozważ jej zachowanie.  

 

Bitwa - sprzeczne instynkty, wewnętrzne konflikty, niepokój związany z  podejmowaną lub 

podjętą decyzją. Obserwowanie bitwy - niechęć do wzięcia odpowiedzialności za siebie  

w jakiejś sprawie. 
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Brud - brak higieny i ordynarność czy też niestosowność. Brud i bycie brudnym może 

odwzorowywać nastawienie do danej osoby. Czasami może to być wczesne ostrzeżenie  

o niezauważonej chorobie. 

 

Burza - kumulujące się emocje, tłumienie ich. Szukając schronienia przed burzą, chowając 

się w domu, jakimś budynku lub jaskini nawiązujesz kontakt ze swoją uczuciowo-

instynktowną naturą. 

 

Ciało  - naczynie dla zdrowia fizycznego, jak i dla duszy. Części ciała  -  mogą dostarczyć 

informacji o samopoczuciu cielesnym albo duchowym śniącego człowieka. 

 

Ciemność - pierwotny chaos, zamęt, śmierć i rozpad. Może także oznaczać zniszczenie 

czegoś, by zrobić miejsce na nowe. Przebudowa. Łono duchowego odrodzenia. 

Nieświadomość. Skrywane lęki i obawy. Zagłębianie się w ciemność lub strach przed nią 

może mieć związek z obawą przed nieznanym albo sygnalizować temat, którego się unika. 

 

Demon - symbol słabości człowieka i grzechów. Źródło nieprzyjemności. 

 

Deszcz - nieświadomość. Domaganie się uwagi. Przyjrzyj się otoczeniu, bo chyba coś Ci 

umknęło. 

 

Dom - siedziba duszy. Budowa domu, remont, dbanie o dom wskazują na dobry stan 

psychiczny. Negatywny stan psychiki - brudne, zimne, puste, szczelnie zamknięte pokoje lub 

dom. Znajdowanie nowych pomieszczeń albo przeprowadzanie się do lepszego domu jest 

odbiciem zmiany i rozwoju w życiu. 

 

Imiona - imię danej osoby z życia albo wyobrażenie postaci z mitów, legend, filmów czy 

literatury. Specjalne ściągnięcie Twojej uwagi poprzez imię we śnie, być może odwołujące 

się do jakiejś sytuacji. 

 

Kłótnia - wewnętrzne konflikty. Prawdziwe konflikty w życiu. Zwróć uwagę, jakich osób 

dotyczy spór i co jest jego powodem.   

 

Korytarz - droga do nieświadomości albo więź z nią. 

 

Kościół - kanon etyczny i moralny. Tutaj ważne są osobiste skojarzenia. 

 

Kot - archetyp pierwiastka żeńskiego. Aspekt tajemniczości i niezależności. Kot jest 

symbolem seksu, seksualności i zmysłowości. Czarne koty symbolizują pecha, zły omen  

i zagładę. 

 

Księżyc - intuicja, zmiana oraz przypływ i odpływ energii. Odnowa. Emocje i siła twórcza. 

Oprócz tego symbolizuje mroczną, okultystyczną stronę i nieświadome części umysłu. Moc 

księżyca to moc umysłu. 

 

Latanie - natchnienie, zdolność i gotowość do pokonywania trudności i dokonywania zmian 

albo chęć ucieczki od problemów życia codziennego. 

 

Lustro - świadomość, samowiedza, prawda, dążenie do samorealizacji. Patrzenie w lustro 

oznacza konieczność zastanowienia się nad własnym wnętrzem.  Stłuczenie lustra - pozbycie 

się złego zdania o sobie. 

 

Maska – chęć ukrycia prawdziwej tożsamości  przed światem. 
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Matka - pierwiastek żeński. Żywicielka, rodzicielka, opiekunka, jak i niszczycielka. Jest 

również mroczna i tajemnicza. Symbolizuje odnowę, początek życia i jego koniec. Jest 

niezależna i mądra. Może być nawet istotą posiadającą władzę. Symbolem matki może być 

księżyc. 

 

Miasto - przestrzeń społeczna, zasady, standardy zachowania. Symbol pierwiastka męskiego, 

ale ma również kobiecy aspekt jako skarbnica przejawów kultury danego społeczeństwa. 

Znaczenie miasta we śnie jest w wielkim stopniu uzależnione od własnych skojarzeń 

 z miastem. Czy lubisz w nim przebywać? Co sądzisz o mieście? Z czym ci się kojarzy? To 

może być Twoje własne znaczenie. Do pozytywnych m.in. zalicza się: możliwości, 

kreatywność, zabawę, osiągnięcia, przedsiębiorczość. Negatywne skojarzenia: przeludnienie, 

stres, przestępczość, zamieszki. 

 

Nagość - otwartość, bezbronność, szczerość, naiwność, zażenowanie. Poczucie braku 

przygotowania lub obawy przed wyjawieniem uczuć. Może również symbolizować zmianę 

tożsamości - stan przed "ubraniem nowego stroju". 

 

Noc - nieznane, przerażające otchłanie nieświadomości. Może symbolizować zagładę przed 

odrodzeniem. 

 

Numery - jaźń, etapy wzrostu i rozwoju. Numery mogą wyrażać np. czas, godzinę, wiek, 

adres, datę. 

 

Ogień - przemiana, oczyszczenie, nowe życie, odrodzenie, namiętność. 

 

Ojciec - władza, dyscyplina, tradycja, prawo, ład, zasady moralne, siła woli, ambicja. 

 

Paraliż - lęk, stres, najczęściej wywołane nieprzyjemną sytuacją w życiu. Paraliż może 

symbolizować pierwszy etap odzyskiwania równowagi. 

 

Penis - płodność, siła żywotna, odnowa, twórczy pęd. 

 

Piekło - brak rozwoju, tkwienie we własnych granicach. Może symbolizować pozbywanie się 

tego, co złe albo uleganie złu. 

 

Pieniądze - wartość i cena, poczucie własnej wartości, życia i godności. Symbolizują również 

energię psychiczną, wewnętrzne zasoby. Utrata pieniędzy może symbolizować konsekwencje 

czynów. Natomiast gromadzenie ich - dobroczynny wzrost. 

 

Pocałunek - uwielbienie, szacunek, pogodzenie się, dobra wola. Może to być pocałunek 

pełen szacunku, budzący do życia albo zdradziecki. Może symbolizować pożądanie, czułość, 

namiętność. 

 

Seks i seksualność - czasem jest to metafora tłumienia uczuć lub ich wyzwalania, zwłaszcza 

erotycznych. Ilustrują także lęk związany z zaangażowaniem się lub obawę przed 

zakończeniem związku. 

 

Słońce - energia, życie, aktywny umysł, światło świadomości, wszystkowidzące oko. 

 

Sowa - śmierć (inaczej transformacja) lub mądrość. Wysłannik świadomości - ujawnia 

informacje, o których powinniśmy wiedzieć. 

 

Spóźnianie się na środek transportu - brak przygotowania, brak organizacji, słabe poczucie 

godności. 
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Sroka - śmierć (inaczej transformacja), ostrzeżenie przed nieszczęściem. Próżność. 

 

Szkoła - pouczające doświadczenie czy też brak jakichś doświadczeń. Symbol szkoły może 

zapowiadać okres ważnych zmian lub wydarzeń w życiu. 

 

Śmierć - zazwyczaj jest to symbol zakończenia pewnego etapu w życiu i wejścia w nowy. 

Inne znaczenie:  mściwe uczucia w stosunku do innych. 

 

Światło - prawda, objawienie, źródło dobra, świadomość. 

 

Ślepota - niewiedza, niedostrzeganie różnych rzeczy, ciasne poglądy i horyzonty myślowe. 

Może symbolizować oszustwo, jak i bycie oszukanym. 

 

Zegar - termin końcowy, kończący się czas, świadomość mijania czasu. Próba zatrzymania 

zegara albo jego awaria mogą symbolizować lęk przed śmiercią. 

 

Zmarli - to dosyć osobiste znaczenie, może  być częścią procesu opłakiwania. Szczególnie, 

jeśli to była bliska osoba. Powracające sny o zmarłych mogą oznaczać niewyjaśnione sprawy 

i uczucia z nimi związane. 

 

Pamiętaj: symbole mogą mieć osobiste dla Ciebie znaczenie, to  Twój  sen i  Ty  wiesz, co on 

oznacza. To Twoje wyższe Ja, Twoja wyższa świadomość wie. Sny to obrazy, które 

znajdowały się w podświadomości, przekazują Ci, to, co   j u ż   w i e s z,   ale nie zawsze 

świadomie jesteś gotów przyjąć. Gdy nabierzesz wprawy i zaczniesz rozumieć, co mają do 

przekazania Ci Twoje marzenia senne, rozwikłasz nurtujące Cię sprawy lub dowiesz się 

nowych rzeczy (z których prawdopodobnie świadomie nie zdawałeś sobie sprawy lub o nich 

zapomniałeś).  

 

            Jaka jest dobra strona koszmarów? Dobra jest taka, iż mogą umożliwić głębsze 

zrozumienie naszego wewnętrznego jestestwa. Skrywane urazy, lęki lub strach. Właściwie   

 n a d a l   s ą   t o  m a r z e n i a   s e n n e  lub jak kto woli - ich mroczniejsza 

strona. Określ, co się w nich działo - interpretuj je dokładnie tak jak marzenia senne. Według 

mitologii greckiej to bogini Psyche, usposobienie duszy ludzkiej, wywołuje w nas koszmary, 

budzi silne emocje po to, by zwrócić uwagę na to, co przedstawiają. To ona wybudza 

 z koszmaru. W ikonografii prezentowana jest jako młoda dziewczyna ze skrzydłami motyla. 

           Koszmary bywają złym snem, a czasem naprawdę najupiorniejszym przeżyciem, po 

którym wolelibyśmy już nigdy nie zasnąć. Jednakże, gdy już zrozumiesz ich znaczenie, być 

może przychylniej na nie spojrzysz. Mogą Ci powiedzieć o trudnościach, z którymi 

przypuszczalnie sobie nie radzisz. 

Do częstych scenariuszy zalicza się: 

wypadanie/chwianie się zęba/zębów - symbolizuje brak poczucia bezpieczeństwa; 

spadanie - obawa przed nieszczęściem, niepowodzeniem, lęk z braku kontroli nad jakąś 

sytuacją; 

nagość i uczucie wstydu - obawa przed ośmieszeniem z powodu wyrażania swoich uczuć, 

wewnętrzny konflikt; 

wspinasz się, lecz upadasz - może to być odzwierciedlenie Twojego postępowania w życiu; 
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ucieczka - uciekanie przed tym, czego wolelibyśmy uniknąć,  od swoich problemów, przed 

swoim lękiem; 

spóźnienie się na coś - nie zmierzasz w tym kierunku, w którym byś chciał, przeoczyłeś coś 

w życiu. 

           Marzenia senne posiadają podłoże psychologiczne, dlatego, jeśli pragniesz dokonać 

profesjonalnej interpretacji -  zgłoś się do specjalisty. Także wtedy, gdy masz podejrzenia co 

do swojego zdrowia, ponieważ sny chorych ludzi mogą się różnić od marzeń sennych ludzi 

zdrowych. Interpretacja snów zdrowego człowieka nie powinna sprawiać wielkich 

problemów. To naprawdę łatwa kwestia do przyswojenia,  jeśli poznamy podstawy - może się 

okazać niezłą zabawą. 

  

 

 

 

Kamila Matysiak 

Rys. Karolina Kościcka 
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Najsłynniejsza para gangsterów z Ameryki — Bonnie i Clyde 

Bonnie Parker urodziła się 1 października 1910 roku w Rowena w stanie Teksas. 

Była wzorową uczennicą i uwielbiała pisać wiersze. W wieku 16 lat rzuciła szkołę i poślubiła 

Roya Thorntona. Ich małżeństwo nie należało do najszczęśliwszych. Para nigdy się nie 

rozwiodła, lecz żyła w separacji. 

             Clyde Barrow urodził się 24 marca 1909 roku w hrabstwie Ellis w stanie Teksas. Jego 

rodzicie pracowali na roli i nie zarabiali wystarczająco dużo, by wykarmić sześcioro swoich 

dzieci. Clyde pierwszy raz został aresztowany w 1926 roku za nieoddanie na czas wynajętego 

samochodu. Kolejny raz został aresztowany z bratem -  Buckim -  za kradzież indyków. 

Pomimo tego, że w późniejszych latach miał parę prac dorywczych, to i tak okradał sklepy. 

              Historia jak Bonnie i Clyde się poznali, nie jest znana. Najprawdopodobniej było to 

w kawiarni, w której Bonnie była kelnerką. Oboje byli bardzo związani ze swoimi rodzinami 

i bardzo często je odwiedzali. Parę tygodni  od poznania, Clyde został wysłany do więzienia 

za poprzednie wykroczenia. 11 maja 1930 roku uciekł, posiłkując się pistoletem, który 

przemyciła Bonnie. Tydzień później został schwytany i skazany na 14 lat  w brutalnym 

więzieniu Eastham Prison Farm. Podczas odbywania swojej kary Barrow był tak 

zdesperowany, żeby zostać przeniesionym do innego więzienia, że poprosił współwięźnia, 

aby odciął mu siekierą dwa palce u nóg. Akt ten jednak nie musiał dojść do skutku, gdyż 

tydzień później Clyde został zwolniony warunkowo. 

Z powodu kontuzji Clyde nie mógł znaleźć pracy, więc zaczął brać udział  

w napadach. Na jeden z nich zabrał Bonnie. Obrabowali sklep z narzędziami. Podczas całego 

zajścia Parker siedziała w samochodzie. Została schwytana i osadzona w więzieniu  

w Kaufman w Teksasie, ale z powodu braku dowodów została zwolniona. Kiedy Bonnie była 

w więzieniu, Clyde oraz jego brat Buck dokonali kolejnego napadu. Miał być to łatwy napad, 

lecz coś poszło nie tak i właściciel sklepu ogólnospożywczego, John Bucher, został 

zastrzelony. Przed Bonnie pojawiła się trudna decyzja, czy zostać z Clydem i cały czas 

uciekać, czy zacząć życie od nowa.  Została z wybrankiem swego serca. Przez następne dwa 

lata Bonnie i Clyde obrabowali wiele miejsc. Clyde często zmieniał samochody, kradnąc je 

 i zmieniając ich tablice rejestracyjne. Wiele czasu poświęcił na studiowanie map, dzięki 

czemu miał wiedzę o najmniejszych uliczkach. 

             W marcu 1933 roku brat Clyde'a, Buck, został zwolniony z więzienia. Policja 

planowała zasadzkę, by obaj bracia ponieśli konsekwencje za swoje czyny, a w szczególności 

za zastrzelenie Johnego Buchera. 13 kwietnia 1933 roku pod mieszkanie podjechały dwa 

radiowozy. Doszło do strzelaniny. Jeden policjant został zabity, a drugi ciężko ranny. 

Kochankowie wraz z bratem i jego dziewczyną zbiegli z miejsca zbrodni. Policja, która 

dotarła do ich mieszkania, znalazła wiele zdjęć z wizerunkiem pary oraz informacje o nich. 

             W czerwcu 1933 Bonnie i Clyde mieli wypadek w pobliżu Wellington w Teksasie. 

Clyde zbyt późno zorientował się, że most przed nim został zamknięty. Aby uniknąć kolizji, 

Clyde skręcił gwałtownie, przez co samochód zjechał z nasypu. Clyde wyszedł z wypadku 

bez szwanku, za to Bonnie została mocno poparzona  wyciekającym kwasem z akumulatora, 

przez co później miała problemy z chodzeniem. Mimo odniesionych obrażeń, nie mogli 

zdecydować się na opiekę medyczną.  

              Miesiąc później Bonnie, Clyde, Buck, Blanche i Jones zameldowali się w dwóch 

domkach w Red Crown Tavern. 19 lipca 1933 roku policja w przebraniu miejscowych 

otoczyła domki. O 23:00 funkcjonariusze zaczęli dobijać się do drzwi. Blanche zaczęła 

zagadywać ich, by  Clyde mógł użyć broni. Podczas strzelaniny Buck dostał w głowę. Clyde 
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zebrał wszystkich znajdujących się w domku i skierował do garażu, by jak najszybciej uciec 

policji. Nastąpił pościg. W samochód gangsterów zostały wystrzelone trzy kule, dwie  

w opony, a jedna w okno. Odłamki szkła trafiły w oko Blanche, poważnie je uszkadzając. 

Po kilku miesiącach, życie pary  wróciło do „normy". Gangsterzy znów zaczęli 

rabować, lecz z większą ostrożnością. W listopadzie 1933 roku Jones został schwytany 

 i opowiedział  policji o bliskich więzach między Bonnie i Clyde'em oraz ich rodzinami. To 

podsunęło im pewien pomysł. Obserwując ich rodziny, policja mogła zastawić zasadzkę, 

gdyby Bonnie i Clyde próbowali się z nimi skontaktować. Zasadzka się nie udała. Naraziła 

matki gangsterów na niebezpieczeństwo, dlatego Clyde wpadł w furię. Chciał zemścić się na 

stróżach prawa, lecz został odwiedziony od tego pomysłu. 

W styczniu 1934 roku para pomogła staremu przyjacielowi Clyde'a, Raymondowi 

Hamiltonowi, uciec z więzienia, zabijając przy tym strażnika oraz uwalniając innych 

więźniów. Jednym z tych więźniów był Henry Metvin. Szał przestępczości trwał nadal. Para 

zamordowała kolejnych dwóch gliniarzy, lecz powoli wszystko dobiegało końca. Policja 

doskonale wiedziała, że gangsterzy oraz ich partner Henry byli przywiązani do swoich rodzin. 

Domyślili się, że będą chcieli odwiedzić Iversona Methvina, ojca Henry'ego. Dowiedzieli się 

też tego, że ich partner będzie jechał oddzielnie. Wiedzieli, że jest to ich jedyna szansa na 

złapanie gangsterów. 

               Sześciu stróżów prawa planujących zasadzkę skonfiskowało ciężarówkę Iversona 

Methvina. Policjanci usunęli jedną z opon, następnie umieścili pojazd przy drodze, po której 

miał jechać Clyde. Wiedzieli, że w momencie, gdy zobaczy ciężarówkę, zainteresuje się, 

dlaczego stoi na poboczu. O 9:15 23 maja 1934 stało się to, co podejrzewała policja. Pojawił 

się Clyde, który zaniepokoił się samochodem. Gdy zwolnił, funkcjonariusze otworzyli ogień. 

Bonnie i Clyde mieli mało czasu na reakcję. W ich stronę zostało skierowane ponad 130 kul. 

Nie mieli szans na przeżycie. Ich ciała zostały przewiezione do Dallas 

 i wystawione na widok publiczny. Tłumy zebrały się, aby rzucić okiem na słynną parę.  

W momencie śmierci Bonnie nadal miała swoją obrączkę na placu. 

 

 

                                        

Amelia Kopacz 

Rys. Marcelina Zaręba 
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Uwaga! Plaga moli pożerających książki ATAKUJE 

- porozmawiajmy o książkach! 

 

Jak mówiła nasza noblistka Wisława Szymborska czytanie książek to najpiękniejsza 

zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Patrząc na to, iż żyjemy w czasach Internetu ta 

“zabawa” może wydawać się przestarzała. ALE TO NIEPRAWDA! Na naszym globie są 

osoby, dla których czytanie jest najlepszą i najbardziej wartościową zabawą. Więc 

porozmawiajmy o ulubionej czynności moli książkowych, jaką jest czytanie. Niczym 

Podkomorzy w Panu Tadeuszu zapraszam Was do literackiego poloneza, do artykułu!!  

 

Książka, do nogi! Idziemy na spacer!  

Projekt #zksiazkanaspacer zapoczątkowany przez Alexandre (znana na Instagramie 

jako @alex.andthebooks) jest akcją czytelniczą, w ramach której jedyną regułą jest 

przebywanie na zewnątrz lub bycie w ruchu podczas czytania. Audiobook, e-book czy zwykła 

książka - absolutna dowolność, cytując Alex: nie ma żadnych zasad co do wyboru literatury - 

jedyną zasadą jest ruch/przebywanie na zewnątrz!.  

Jest to niezwykle pożyteczna akcja, która nie dość, że propaguje czytanie, to aprobuje też 

aktywność fizyczną. Alex dla najbardziej aktywnych przyzna nagrody. Dodam, iż akcja trwa 

od 18 kwietnia do 18 maja.. więc jest jeszcze czas, aby wziąć w niej udział.  

 

DO ZAKOCHANIA JEDEN… odcinek. 

W dosłownym tłumaczeniu tytuł serii książek, o której opowiem, oznacza: 
“zatrzymanie serca”. Wiecie o co chodzi? Tak, chodzi o serię Alice Oseman pt. 
Heartstopper publikowaną przez wydawnictwo Jaguar. Jest to graficzna powieść  
o znajomości dwojga nastolatków – Charliego i Nicka. Chłopcy poznają się w szkole 
dzięki wspólnym zajęciom. Charlie nie ukrywa, że jest gejem, a Nick, który ma za sobą 
już związek z dziewczyną, cały wolny czas poświęca grze w rugby. Ku zdziwieniu obaj 
odkrywają, że świetnie spędza im się razem czas… 
Spoilerować całej serii Wam nie będę, ale zaznaczę, iż naprawdę warto ją przeczytać. 
Książki poruszają  wiele naprawdę trudnych tematów, takich jak: nękanie, zawieranie 
przyjaźni, toksyczne relacje i odkrywanie swojej orientacji seksualnej.  
Jest to najbardziej wyczekiwana seria na polskim rynku wydawniczym i przez 
polskiego bookstagrama! Dla tych, którzy JESZCZE nie wiedzą, Heartstopper niedawno 
został zekranizowany i od razu podbił serca serialowych nałogowców na platformie 
Netflix.  Komiks jak i serial są świetne! Symbolicznie zatrzyma Wam się serce!! 
 
Detektyw czy komisarz? Z górskich szczytów Tatr do Netflixa.  

Polskie Tatry mają coś w sobie. Wielu pisarzy czy poetów odwołuje się do nich  
i ich natury. Niezwykłe, co nie? Ale co by było, gdyby okropna zbrodnia wydarzyła się  
w górach? Kto złapałby mordercę? Otóż moi drodzy nikt inny jak Wiktor Forst z serii 
 o wspomnianym wyżej KOMISARZU  autorstwa Remigiusza Mroza.  
Raczej nie trzeba go przedstawiać, ale warto zaznaczyć, iż Forst jest zakopiańskim 
komisarzem i od pierwszego makabrycznego morderstwa na Giewoncie, czytelnicy 
poznają go lepiej z kolejnymi tomami. Wielu z nich czekało na jakiekolwiek informacje 
o tym, czy będzie ekranizacja, jak  w przypadku serii o Joannie Chyłce.   
I DOCZEKAŁO SIĘ! Po sześciu latach w końcu mogę to powiedzieć: moi drodzy, oto 
Wiktor Forst - głosi wpis na Instagramie Remigiusza Mroza.  Jak poinformował nas 
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autor, razem z aktorem Borysem Szycem (serialowy Wiktor) pracują nad ekranizacją 
od 2016. Dokładnie od 6 lat - niezbyt skomplikowana jest ta matematyka. Mróz 
 w poście napisał również o ważnej sprawie, jaką jest dobra produkcja i scenariusz: 
scenariusze napisali Agata Malesińska i Jacek Markiewicz (...). Za kamerą stoi niezwykle 
utalentowany Daniel Jaroszek, a produkcją zajęli się Marta Barańska, skądinąd znany 
Borys Szyc oraz Tomasz Morawski. Pierwszy sezon ma być oparty na tomie 1 pt. 
Ekspozycja i tomie 2 pt. Przewietrzenie.  
Tytuł zaproponowany przez Netflix to Detektyw Forst. Jak głosi wpis, autor z głównym 
aktorem robią wszystko co w ich mocy, aby wytłumaczyć platformie, że sam napis 
Forst lub (jeśli już by się naprawdę uparli) Komisarz Forst wystarczy. Zdjęcia niedługo 
mają się rozpocząć w... tak, w Tatrach. Już nie mogę się doczekać!! A wy? 
 
Nowe wydawnictwa w Polsce!  

Jak głosi jedna z wielu słownikowa definicja <wydawnictwo> to (1.1) firma, 
która wydaje (drukuje i sprzedaje księgarniom) książki; (1.2) ofic. książka, broszura, 
album lub inna rzecz drukowana przez wydawnictwo (1.1).  
Na polskim rynku jest od groma wydawnictw, które publikują dosłownie wszystko. Od 
poezji, poprzez  kryminały aż po powieści young adults. Coś lekkiego i uroczego? Na 
prawo! Lubisz Olgę Tokarczuk - prosto i dwa razy w lewo!  
Niedawno swą działalność ogłosiły nowe wydawnictwa takie jak:  
Frajda - “książki dają FRAJDĘ” -  wydawnictwo z książkami dla dzieci i młodzieży. 
Jedną z  opublikowanych przez nich książek jest “Sekret magika” (autor to Max 
Czornyj, znany z kryminalnej serii o komisarzu Eryku Deryle); powieść opowiada  
o młodym Eryczku i Zagadkowych Agentach; są na tropie złego Magika, który porwał 
wszystkie zwierzątka uczestników pokazu magii.  
Mustread - “musisz, bo chcesz” - wydawnictwo z książkami young adult; jedną  
z zapowiedzianych powieści jest pierwszy tom serii Stalking Jack The Ripper Kerri 
Maniscalco (seria podbiła listy bestsellerów New York Timesa i amazon.com); jest to 
retelling historii Kuby Rozpruwacza. 
Mięta – „poczuj miętę do książek” - jak piszą założycielki (Katarzyna Berenika 
Miszczuk i Agnieszka Trzeszkowska-Bereza) będziemy wydawać szeroko pojętą 
literaturą rozrywkową dla dorosłych oraz literaturę dla dzieci i młodzieży. 
Wydawnictwo ma 3 podgrupy: Miętówkę (dla dzieci), Mojito (romanse i erotyki) oraz 
Mint Witch (fantastyka); jedna z premier tegoż wydawnictwa to Gniewa Katarzyny B. 
Miszczuk, kontynuacja bestsellerowej Jagi - krótko mówiąc mnóstwo magii, ironii  
i słowiańskich upiorów.  
 Oczywiście nie pomijamy wydawnictw, które działają dłużej na polskim rynku. One 
też wydają  świetne książki, bo przecież są gusta i guściki!!! Kto szuka, ten nie błądzi.  
 
Kto zgarnie 25 kawałków?  

Czwartego maja komisja opublikowała listę nominacji do dziewiętnastej edycji 
Nagrody Wielkiego Kalibru. Ale chwila moment? Co to jest właściwie ta <Nagroda 
Wielkiego Kalibru> ?  
To wcale nie jest takie skomplikowane. Jest to nagroda literacka, przyznawana już od 
2004 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Kryminału i Sensacji „Trup w szafie” oraz 
Instytut Książki za najlepszą polskojęzyczną powieść kryminalną lub sensacyjną. 
Nominowane do nagrody na dany rok mogą być powieści, które ukazały się drukiem  
w minionym roku. 
A w wielkim skrócie - piszesz książkę kryminalną lub sensacyjną w danym roku, 
publikujesz  

https://pl.wiktionary.org/wiki/firma#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/kt%C3%B3ry#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wydawa%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/drukowa%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/i#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/sprzedawa%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/ksi%C4%99garnia#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/ksi%C4%85%C5%BCka#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:Skr%C3%B3ty_u%C5%BCywane_w_Wikis%C5%82owniku#O
https://pl.wiktionary.org/wiki/ksi%C4%85%C5%BCka#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/broszura#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/album#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/lub#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/inny#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/rzecz#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/drukowa%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/przez#pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_literacka
https://pl.wikipedia.org/wiki/2004_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stowarzyszenie_Mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w_Krymina%C5%82u_i_Sensacji_%E2%80%9ETrup_w_szafie%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Ksi%C4%85%C5%BCki
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i boom!! Możesz być nominowany do Nagrody i zgarnąć dzięki temu od Prezydenta 
Miasta Wrocław AŻ 25 TYSIĘCY ZŁOTYCH (W GOTÓWCE NAJLEPIEJ)!!  
W tym roku, 28 maja, Nagroda Wielkiego Kalibru zostanie wręczona podczas gali 
Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2022. Wtedy również poznamy 
laureatów Nagrody Czytelników Wielkiego Kalibru oraz Nagrody Specjalnej im. Janiny 
Paradowskiej. Zapomniałabym wspomnieć o komisji, w której zasiadają: prof. 
Małgorzata Omilanowska (przewodnicząca), prof. Bernadetta Darska, prof. Anna 
Gemra, dr Anna Marchewka, Piotr Kofta i Grzegorz Sowula.  
Co do nominowanych... no właśnie -  poznajmy ich i dzieła, za które zostali 
nominowani:  
Wojciech Chmielarz, Wilkołak (Marginesy) 
Grzegorz Dziedzic, Żadnych bogów, żadnych panów (Papierowy Księżyc) 
Anna Kańtoch, Lato utraconych (Marginesy) 
Joanna Opiat-Bojarska, Oni (Słowne) 
Anna Rozenberg, Maski pośmiertne (Czwarta Strona) 
Maciej Siembieda, Kukły (Agora) 
Jakub Żulczyk, Informacja zwrotna (Świat Książki) 
 
Kto w takim razie zgarnie 25 tysięcy złotych? Już niedługo się dowiemy. Macie swoich 
kandydatów?  
 
KILKA Nowości książkowych na maj i czerwiec 2022:  
TYTUŁ: ANIA Z AVONLEA 
AUTOR: LUCY M. MONTGOMERY 
WYDAWNICTWO: MARGINESY 
OPIS: Drugi tom przygód rudowłosej Anne Shirley w znakomitym przekładzie Anny 
Bańkowskiej. 
Anne zamierza wyjechać na studia, ale los chce inaczej – zostaje w Avonlea, żeby 
opiekować się tracącą wzrok Marillą. Dostaje posadę w szkole, zawiera nowe 
znajomości z mieszkańcami wioski, a założone przez nią Koło Entuzjastów Avonlea 
działa coraz prężniej. Do tego wspólnie z Marillą podejmują decyzję o przygarnięciu 
kilkuletnich bliźniąt: Davy’ego i Dory, które wniosą w ich życie… jeszcze więcej 
radosnego chaosu. Anne z Avonlea to opowieść nie tylko o zabawnych perypetiach 
nastolatki, ale też o wchodzeniu w dorosłość i odpowiedzialności za bliskich. 
DATA PREMIERY: 1.06.  
 
TYTUŁ: Morska pogoń. Drużyna. Tom 9.  
AUTOR: John Flanagan 
WYDAWNICTWO: Jaguar 
OPIS: Skandianie od lat służą jako strażnicy na Morzu Białych Sztormów i zaciekle 
walczą z piractwem. Okazuje się jednak, że nie wszystkim podoba się ten stan rzeczy. 
Pod osłoną nocy, podczas gdy wszyscy bawią się na uczcie zaręczynowej Lydii  
i Ingvara, piraci atakują Hallasholm, niszczą wszystkie okręty i kradną ten najlepszy, 
należący do Eraka „Wilczy Wicher”. Cało wychodzi tylko „Czapla”, którą na tę noc Hal 
wstawił do warsztatu, by dokonać kilku poprawek. Drużyna, tym razem  
w towarzystwie oberjarla Eraka, wyrusza w pościg za piratami. Szybko odkrywają, że 
złodzieje na „Wilczym Wichrze” plądrują porty i statki handlowe, podając się za 
Skandian, by w ten sposób ich oczernić.  
DATA PREMIERY: 18.05.  
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TYTUŁ: Powszednia historia 
AUTOR: Sebastian Nowak  
WYDAWNICTWO: WAB 
OPIS: Jana od dziecka słyszała, że może być kimkolwiek zechce, została więc: 
architektką wnętrz i na stałe za granicą. Ludwik był nastolatkiem, gdy stracił ojca 
i materialną beztroskę, gruntu pod nogami szuka w murach uniwersytetu, gdzie 
właśnie rozpoczyna pracę. Krzysiek dość wcześnie zrozumiał, że należy do grupy 
społecznej, która nie cieszy się szczególną przychylnością, mimo to próbuje budować 
życie na własnych zasadach. Słowem: ona, on i przyjaciel gej. I już mogłoby się 
wydawać, że znamy tę opowieść… 
W Powszedniej historii – czyli antysadze rodzinnej – uproszczone perypetie bohaterów 
są jedynie pretekstem, by przyjrzeć się drodze kilku pokoleń. Drodze, napędzanej 
odwieczną chęcią ucieczki, która zaprowadziła Janę, Ludwika i Krzyśka na ulice 
jednego z dużych miast postkomunistycznej Europy. Jak to zwykle bywa: wielka 
historia łączy się z popkulturą, a drobne obietnice szczęścia ścierają się  
z rzeczywistością. 
DATA PREMIERY: 18.05. 
 
TYTUŁ: Empuzjon 
AUTOR: Olga Tokarczuk 
WYDAWNICTWO: Literackie 
OPIS: Wrzesień 1913 roku, uzdrowisko Görbersdorf (dzisiejsze Sokołowsko na Dolnym 
Śląsku). Właśnie tutaj, u podnóża gór, od przeszło pół wieku działa jedno z pierwszych 
na świecie i słynne w całej Europie specjalistyczne sanatorium leczące choroby 
„piersiowe i gardlane”. Mieczysław Wojnicz, student ze Lwowa, przyjeżdża do 
uzdrowiska z nadzieją, że nowatorskie metody i krystalicznie czyste powietrze 
powstrzymają rozwój jego choroby, a może nawet całkowicie go uleczą. Diagnoza nie 
pozostawia jednak złudzeń – tuberculosis. Gruźlica. 
W Pensjonacie dla Panów, gdzie zamieszkuje, poznaje innych kuracjuszy. Chorzy  
z Wiednia, Królewca, Breslau i Berlina przy nalewce Schwärmerei niestrudzenie 
omawiają najważniejsze sprawy tego świata. Czy Europie grozi wojna? Monarchia czy 
demokracja? Czy demony istnieją? Czy oddając się lekturze, da się rozpoznać, czyją 
ręką tekst został napisany – kobiety czy mężczyzny? 
Ale nie tylko te pytania zajmują pensjonariuszy. Do Wojnicza docierają też 
przerażające historie o tragicznych wydarzeniach w górskich okolicach sanatorium. 
Choć on sam zajęty jest ukrywaniem prawdy o sobie, zagadka budzących grozę 
wypadków fascynuje go coraz bardziej. Nie wie jednak, że mroczne siły już wzięły go 
sobie na cel. 
DATA PREMIERY: 1.06. 
 
Czytanie jest niezwykłe. Wspomaga naszą wiedzę, naszą wyobraźnię i wzbogaca nasze 
słownictwo. Mole książkowe  opanowały świat Internetu i świat realny. Czytanie może 
wydawać się przestarzałą zabawą, ale ono też ewoluuje. Czy można pogodzić czytanie 
książek i Internet? Można i to jak najbardziej!! Kończąc ten artykuł, pragnę zaznaczyć, 
iż wszystkie informacje pochodzą z jawnych i prawdziwych źródeł. tj: Instagram 
(@alex.andthebooks, @wydawnictworelacja, @bezsenneczytanie, 
@mustread.wydawnictwo, @wydawnictwofrajda, @wydawnictwo_marginesy, 
@wydawnictwo_wab, @wydawnictwo.kobiece, @wydawnictwo_mieta, 
@remigiuszmroz, @wydawnictwoliterackie), Instytutksiazki.pl, Wikipedia, 
Lubimyczytac.pl, Empik.com, datapremiery.pl.  

Katarzyna Szmigiel 
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Najjaśniejszy 
Cenzor  

JOLANTA  SOWA 

Skryba – 
Arcymistrz  

Amelia  Kopacz 

Mistrzowie 
papirusu, 
obiektywu i 
ołówka 
(autorzy 
artykułów, 
fotografii, 
rysunków) 

- Karolina Kościcka 
- Natalia Pilśniak 
- Nikolart 
- Julia Kłobut 
- Julia Jeziorowska 
- Alicja Soluch 
- Nikola Borowik 
- Nikola Bernad 
- Kamila Matysiak 
- Marcelina Zaręba 
- Katarzyna Szmigiel 
- Amelia Kopacz 
 
                   


