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Sztandar
jest u nas!
15 maja odbył się
apel poświęcony kwestii
przejęcia
przez
naszą
szkołę
sztandaru
żagańskiego koła Związku
Żołnierzy Armii Krajowej.
Była to uroczystość bardzo
ważna, a więc i podniosła.
Wśród zaproszonych gości
znalazł się pan Kazimierz
Pióro – prezes żagańskiego
koła, a jednocześnie ostatni
żyjący mieszkaniec powiatu
żagańskiego walczący w
szeregach Armii Krajowej,
dwie wdowy po żołnierzach
AK,
naczelnik
Urzędu
Stanu Cywilnego – pan Jan
Mazur,
przedstawiciele
Starostwa
Powiatowego

oraz inne osoby związane
ze
środowiskiem
wojskowym w Żaganiu.
Apel
uświetnił
program
artystyczny,
przygotowany przez kilkoro
uczniów klas drugich „pod
okiem”
pana
Rafała
Szymczaka.
Poza
patriotycznymi wierszami,
pojawiły się też żołnierskie
piosenki.
Po
występie
odbyło się podpisanie aktu
przekazania
sztandaru
szkole
i
symboliczne
odsłonięcie
gabloty
z
umieszczonym
wewnątrz
sztandarem. Nie zabrakło
też obietnic składanych

przez
pana
Dyrektora,
dotyczących kultywowania
pamięci
o
żołnierzach
walczących w szeregach
Armii
Krajowej
i
przypominania
historii
Polski walczącej.
Jako
uczniowie,
powinniśmy być dumni, że
to właśnie nasza szkoła
została wybrana przez
pana Kazimierza Pióro do
przechowywania
i
pielęgnowania sztandaru –
tak ważnego symbolu walki
i wyzwolenia, poświęcenia i
zwycięstwa!
Ola

Zdjęcia z uroczystości autorstwa Pana Jana
Mazura
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Kasztany nie zakwitną?
Deszczowe
Boże
Narodzenie
i
biała
Wielkanoc - jak widać
pogoda
ma
poczucie
humoru, ale tym, którzy
lubią krótkie spodenki i
bluzki na ramiączkach nie
było
do
śmiechu.
Z
niecierpliwością
wyczekiwana Pani Wiosna
się spóźniła mimo błagań i
topionych Marzann. Co
było tego przyczyną?

Paradoksalnie
drogę Pannie z kwiatami
we
włosach
przecięło
globalne
ocielenie.
Anomalie pogodowe w
postaci
mrozów
oraz
opadów
śniegów
spowodowane
były
aktywnymi niżami- mówiąc
językiem
meteorologów.
Topniejące lodowce, emisja
dwutlenku węgla i prądy nie
sprzyjały nam w tym roku.
Takim
oto
sposobem
Wiosna przywitała
nas
dopiero w połowie kwietnia.

Niestety
według
najczarniejszego
scenariusza
czwarty
miesiąc ma tak wyglądać
już zawsze. Jedyne, co
nam pozostaje to mieć
nadzieję, że tym razem jest
to pomyłka ze strony
specjalistów. I oczywiście
liczyć na to, że w maju coś
się zmieni, a kasztany
zakwitną na czas!

Patrycja

„Marynara i fryzura” –
dzisiaj matura!
Matury trwają, a my wciąż trzymamy kciuki za
naszych tegorocznych absolwentów. Udało mi się
porozmawiać z nimi na kilka dni przed ich zakończeniem
roku szkolnego i na tydzień przed rozpoczęciem
egzaminów
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Ola: Wszyscy wiedzą, że z maturą wiąże
się ogromny stres, a jak to jest u Ciebie?
Masz jakieś sposoby na pozbycie się
niego, czy raczej uważasz go za
mobilizujący?
Karolina: Mój stres pojawił się już dawno
temu, bo jestem osobą, która bardzo
przeżywa takie rzeczy - nie umiem z nim
walczyć - on po prostu jest, czasem silny,
czasem odpuszcza.

Julia ze swoją pracą maturalną z języka polskiego.

O: A jakie są Twoje plany na przyszłość? Tę majową, pomaturalną, a także tę dalszą?
K: Plany są różne, ale jeszcze nie ukierunkowałam się do końca - za rok, wiem, że chcę się
starać do szkoły aktorskiej. A zaraz po maturach świętować będę z bliskimi, klasą, później z
przyjaciółmi we Wrocławiu…
O: A jak wspominasz czas spędzony w naszej szkole? Co będzie Ci się z nią kojarzyć?
K: Banach, Banach… jak o nim myślę, to łezka sama leci, te wszystkie chwile, wspomnienia,
wylane zły ze szczęścia i ze smutku ... Najlepiej wspominać będę ludzi, których tu poznałam,
czy to uczniów, czy nauczycieli, bo oni też dużą rolę tu grają. Będę tęsknić za wszystkimi, za
tym, że nikt nie będzie już słyszał mojego głosu na jakimś piętrze oraz za tą życzliwością,
zrozumieniem, wsparciem.
Ola: Jak idą przygotowania do egzaminów? Stres już jest? Walczysz z nim?
Julia: Stres maturalny jest, to wiadomo, tym bardziej, że nikt nie pozwala nam zapomnieć o
kilku dniach, które zostały do matury. Najlepszym sposobem na stres maturalny jest po
prostu nauka. Mając pewność, że umiesz, nie istnieje już coś takiego jak stres maturalny:)
O: A co z maturalnymi przesądami? Kopniak na szczęście i pożyczony długopis
będzie?
J: Kopniak na szczęście od mamy czy taty na pewno nie zaszkodzi. No i obowiązkowo
czerwona bielizna i podwiązka, którą miało się na studniówce.
O: Którego przedmiotu boisz się najbardziej i dlaczego?
J: Najbardziej myślę, że WOSu rozszerzonego, gdyż nie chodziłam na fakultet, a byłam
raczej samoukiem. No i oczywiście ustny angielski... Co będzie jak nie zrozumiem czegoś
czy nie będę umiała odpowiedzieć na pytania?!
O: A jaki temat na wypracowanie z polskiego obstawiasz? Czego się spodziewasz?
J: Byłabym przeszczęśliwa, gdyby pojawiła się " Lalka", bo to najcudowniejsza lektura w
liceum. Wydaje mi się jednak, że moje marzenia legną w gruzach, bo była ona już i w
tamtym roku i na próbnych. Jedyna nadzieja to to, że nie pojawi się "Potop"
Ola: Jak idą przygotowania? Uczysz się jeszcze, czy raczej tylko odpoczywasz, aby do
matury przystąpić „na świeżo”?
Krzysiek: Czytam ponownie lektury oraz książki historyczne. Przeglądam różne czasopisma,
aby mieć aktualną wiedzę o społeczeństwie, która może się przydać na maturze. Staram się
codziennie rozwiązywać po minimum jednym próbnym arkuszu maturalnym. Z każdym
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dniem mam wrażenie, że przydałoby się coraz więcej czasu do przygotowania.
O: A jakie tematy obstawiasz?
K: Nie chcę się bawić w obstawianie tematów. Uważam, że najważniejsze, to skupić się na
nauce i odpowiednio zmotywować. Jeśli dobrze się przygotuje do egzaminu, a nie będę tylko
myślał, jaki temat byłby dla mnie korzystniejszy, to uważam, że mogę sobie poradzić z
każdym zagadnieniem.

O: Jakie są Twoje sposoby na przedmaturalny stres?
K: Nie myśleć co może być na arkuszu. Spokojnie powtarzać sobie wzory i daty. Słuchać
dobrej, żywej, energicznej muzyki oraz kibicowskich (po poznańsku kibolskich) przyśpiewek ,
rysować i projektować ubrania oraz przeglądać i analizować historyczne i geopolityczne
wydarzenia.
O: A co będziesz najlepiej wspominać z czasu spędzonego w Banachu?
K: Z czasu spędzonego w
Banachu będę najlepiej
wspominał projektowe
wyjazdy (w ramach "Klubingu
z liderami" - szczegóły może
pani Słomka opowiedzieć) z
Kubą "Pele" Stebelskim,
wyjazdy na olimpiady
przedmiotowe do Zielonej
Góry i Słubic (chociaż
tragicznie się kończyły) i
wyjazdy na zawody sportowe.
Dzięki temu, że pani Słomka
mi i Kubie zaufała, mogłem
poznać wielu ciekawych ludzi
z Górnych Łużyc, Dolnego i
Górnego Śląska, poznać
Wrocław nocą, nauczyć się
jak zarządzać kadrami ludzki
oraz promować różnego
rodzaju akcję (co nie jest takie
łatwe - poczułem to przy promocji śląskości Żagania). Olimpiady mimo, że nie miały dla mnie
szczęśliwego końca, pozwoliły mi na poszerzenie swojej wiedzy z historii i wos-u oraz
potwierdzeniu słuszności wybranego kierunku na studia.

Zadowolone Maturzystki.

O: Dziękuję wszystkim za rozmowę i oczywiście życzę powodzenia, połamania
długopisów i przyjemnego odpoczynku już po maturach
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Zgadnij kto to?
Poznajecie, kim jest ta słodka dziewczynka w czapeczce?

Odpowiedź na końcu numeru

Elekroodpady – proste zasady
zasady
Pod takim hasłem
obchodziliśmy tegoroczny
Dzień Ziemi. A wszystko to
dlatego, że elektro-odpady
stają
się
coraz
poważniejszym
problem.
Każdy z nas widział nieraz
stare
monitory
czy
telewizory w lesie. Nie
zdajemy sobie sprawy, jak
szkodliwe są one dla
środowiska i nas samych.
Mogą być przyczyną wielu
chorób,
alergii
czy
uszkodzeń organów. A

wiecie, że kupując nowy
telewizor czy
lodówkę,
stary
sprzęt
możemy
zostawić w sklepie? Są
także specjalne miejsca
gdzie można za darmo
zostawić elektroodpady.
W naszej szkole, jak
co roku, odchodziliśmy
Dzień Ziemi. Uczniowie
pierwszych klas odwiedzili
chyba każdą klasę w szkole
i uświadamiali nas na temat
niebezpieczeństw

7

zostawiania elektrośmieci w
lasach.
Jeżeli
macie
w
domu stary, zepsuty sprzęt
typu
odkurzacz
czy
drukarka,
możecie
przynieść
je do pani
Aleksandry Kurasiewicz do
końca maja. Spróbujmy
razem uratować
nasze
środowisko!

Kornelia

Inżynieria
materiałowa
Organizowanie i prowadzenie badań
nad własnościami fizykomechanicznymi
materiałów i tworzyw konstrukcyjnych oraz
projektowanie technologii procesów modyfikacji tych własności dla poprawy ich cech
użytkowych to właśnie zadania inżynierii materiałowej.
Przedmioty nauczania realizowane na
inżynierii materiałowej:
• mechanika z wytrzymałością
materiałów
• podstawy nauki o materiałach
• metody i techniki określania
właściwości jakości materiałów
• technologie wytwarzania
materiałów
• materiały i tworzywa
• termodynamika
• podstawy projektowania

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wybrane przedmioty realizowane w
ramach specjalności inżynieria
powierzchni:
• informatyczne modele technologii
metalurgicznych
• komputerowa symulacja wzrostu
warstw wierzchnich i powłok
• korozja i ochrona przed korozją
• przemiany fazowe w metalach i
stopach
• technologie otrzymywania warstw
wierzchnich materiałów
• chemiczne i spektralne metody
analityczne
A jakie specjalności ? Oto przykładowe i
realizowane na kierunku inżynieria
materiałowa:
• inżynieria powierzchni
• materiały funkcjonalne
• materiały konstrukcyjne
• projektowanie materiałów

•
•
•
•
•
•

materiały i handel
materiały metaliczne i ceramiczne
wspomaganie komputerowe w
inżynierii materiałowej
biomateriały,
wirtotechnologia,
technologia materiałów,
inżynieria korozyjna,
inżynieria materiałów
polimerowych,
inżynieria materiałów
funkcjonalnych,
plazmowe technologie inżynierii
powierzchni,
inżynieria spajania materiałów,
inżynieria biomateriałów
włókienniczych,
inżynieria biomateriałów,
materiały i techniki dentystyczne,
technologie kształtowania
właściwości nadstopów,
systemy optoelektroniczne.

Absolwenci inżynierii materiałowej
najczęściej znajdują zatrudnienie w:
• działach produkcji
wytwarzających materiały
• działach doradztwa
technicznego w zakresie
transferu materiału i technologii
• dużych jednostkach naukowych
• zakładach przemysłowych
Aleksandra
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O sztuce filmu, czyli
wywiad z Philipem
Widmerem
Philip w pracy.
Jak zaczęła się Twoja przygoda z filmowaniem?
Jak zaczęła się moja przygoda z filmem? Trudno powiedzieć, ale pamiętam, że od
najmłodszych lat zawsze byłem zafascynowany tym, jak się robi bajki. Zawsze, kiedy je
oglądałem, zastanawiałem się, jak to jest zrobione. W zasadzie od zawsze lubiłem wymyślać
własne historie, coś tworzyć i film stał się świetnym medium do tego celu. Pamiętam, że jak
miałem 9-10 lat poprosiłem tatę o kamerę wideo (sam nie pamiętam dlaczego). Na następne
urodziny dostałem wymarzony prezent, ale owa kamerka przeleżeć musiała jeszcze dobre
pięć lat, zanim po nią sięgnąłem. Wiesz, na początku takie zwykłe nagrania otaczającego
nas świata, różne próby poznanie możliwości
filmu. Później zacząłem wymyślać krótkie historie. Na początku był ogromny problem z
aktorami, ale potem się ludzie jakoś do mnie przekonali. ☺ I tak chyba to wszystko się
zaczęło.
Wziąłeś udział w wielu konkursach, w większości jurorzy docenili Twoje dzieła. Skąd
czerpiesz inspiracje do swoich filmów?
Z tymi konkursami różnie bywa. U mnie to akurat tak wyglądało, że tylko jeden film był
robiony typowo pod konkurs - mianowicie o zdrowym żywieniu. Z resztą filmów było trochę
zabawnie, bo nie były przeznaczone na konkursy, a konkursy przyszły same... Ogólnie nie
staram się robić filmów „pod coś” czy „na coś”, ale według własnego uznania. Ważne jest
to, o czym chcę opowiedzieć, a nie to, co ktoś chce zobaczyć. Z inspiracjami, jak to z
inspiracjami - można je czerpać ze wszystkiego. Jadę gdzieś i widzę jakieś ciekawe miejsce
i już jest jakaś inspiracja, że chciałbym tam coś nakręcić i potem zaczyna się "myśleniowy
proces": ale co? Często też muzyka mnie inspiruje - zwłaszcza klasyczna, ale nie tylko.
Usłyszę jakiś utwór i od razu wiem, że kiedyś muszę go w jakimś filmie wykorzystać.
Również filmy mnie inspirują - na przykład do nakręcenia "Domu" z rewelacyjnym Miłoszem
Plotą (naprawdę świetnie mi się z nim współpracowało) zainspirował mnie radziecki film z
1979 roku "Stalker" w reżyserii A. Tarkowskiego. Na pierwszy rzut oka oba filmy nie mają nic
wspólnego, ale zainspirowała mnie jedna konkretna scena (nie będę zdradzał jaka - być
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może ktoś sięgnie po film, który naprawdę mogę polecić, a sam się przekona - dodam, że to
jedna z końcowych scen filmu).
Planujesz związać z tym przyszłość, czy to tylko hobby?
Powiem tak - chcę robić filmy! Nie dla zysku czy sławy, ale z wewnętrznej potrzeby... A jeśli
uda to się powiązać z przyszłością i stanie się to moją pracą, to czemu nie?
Prócz zamiłowania do reżyserii, wiem że interesują Cię także oldschool'owe filmy.
Jakie mógłbyś polecić naszym czytelnikom?
Wiesz, nie wiem, co masz na myśli mówiąc oldschoolowe filmy... Ale oprócz reżyserii
interesuję się filmami w zasadzie wszelkiej maści. Czy to stare nieme kino, czy klasyczne
kino lat 40-70, czy filmy naszej dekady - po prostu wszystko! Jeśli znajduję czas, to chętnie
coś oglądam. Aczkolwiek nie będę ukrywać, że bardzo nie lubię kina komercyjnego zwłaszcza tych wszystkich filmów hollywoodzkich, które od kilku lat ciągle goszczą na
naszych ekranach. Ciężko polecić konkretny tytuł - każdy bowiem ma swój gust, ale jeśli ktoś
chce poczuć magię kina, jego moc, to zachęcam po sięganie do tych starszych filmów.
Zwłaszcza lat 60 i 70. Różnią się one diametralnie od tych dzisiejszych filmów do których
przyzwyczailiśmy się - dzisiaj mogą niektóre śmieszyć, nie oddziaływać na publiczność tak,
jak kiedyś. Niewątpliwie niektóre mocno straciły na czasie, inne tej próby nie wygrały, ale
mają coś czego obecnym filmom brakuje - magię. Dzisiaj film to bardziej produkt, za który
płacimy, kiedy chcemy się pośmiać, czy popłakać, ale nie zawsze tak było... Czas to zmienić!
Bardzo dziękuję za rozmowę!

Kadr z filmu "Dom" autorstwa Philipa.
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Górale w
Banachu!
Z koncertem w mury
naszej
szkoły
zawitali
górale czadeccy. Zapoznali
nas ze swoją historią oraz
kulturą . W tradycyjnych
strojach
prezentowali
pieśni oraz tańce swoich
przodków. Moim zdaniem

występ był interesujący, a
wszyscy dobrze się bawili.
Warte podziwu jest to, że
pamiętają
o
swoich
korzeniach oraz to, że
kultywują swoje tradycje.
Dziękujemy
panu
Mirosławowi Delostowi za

zorganizowanie
wspaniałej, żywej
historii!

tej
lekcji

Studia już
niedługo…
W
maju
klasy
trzecie będą pisały matury,
to ostatnia rzecz
do
zrobienia, aby zakończyć
pewien etap związany z
naszą szkołą. Chociaż
większość pewnie ma już
swoje plany, dla wszystkich
niezdecydowanych
w
każdym
wieku
przygotowałam
kilka
ciekawych
kierunków
studiów.

tym
roku
na
Lubelskim
Uniwersytecie
Przyrodniczym
zaczyna
się
pierwsza rekrutacja.
Polega
na
nauce
zrozumienia
zwierząt
domowych, gospodarczych
i tych żyjących na wolności.
Absolwenci mogą znaleźć
pracę jako psi psycholodzy,
pracownicy ZOO lub osoby
kwalifikujące
psy
do
dogoterapii.

Behawiorystyka
to
nowy
kierunek
psychologiczny stworzony
dla miłośników zwierząt. W

Automatyka
i
Robotyka to
kierunek,
który uczy nas pracy z
różnymi
maszynami
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przemysłowymi w branżach
takich
jak
lotnictwo,
elektronika,
przemysł
samochodowy. Rekrutacje
prowadzone są np. na
Politechnice Wrocławskiej i
Uniwersytecie
Zielonogórskim, a dla osób
chętnych przewidziane są
wysokie
stypendia
motywacyjne. Pod koniec
studiów istnieje możliwość
wyboru pomiędzy dwiema
specjalnościami:

automatyzacją maszyn i
procesów technologicznych
oraz
systemów
mikroprocesowych.
Elektroradiologia
polega na sprawowaniu
kontroli i obsługi aparatury
elektromedycznej,
wykonywaniu określonych
badań i zabiegów z zakresu
szeroko pojętej diagnostyki
obrazowej.
Uczelnie
oferujące te studia są w

Gdyni,
Poznaniu,
Białymstoku i Lublinie.
Architektura
krajobrazu jest dziedziną
nauki
związaną
z
kształtowaniem
życiowej
przestrzeni człowieka za
pomocą szaty roślinnej,
elementów
wodnych
i
architektonicznych.
Przedmioty nauczenia to
między innymi: rysunek,
historia architektury i sztuki
ogrodowej,
ekologia,

fotografia.
Studenci
kierunku mają możliwość
pracy przy projektowaniu
urządzania
ogrodów
przydomowych, obszarach
urbanistycznych, budowy
obiektów
architektury
krajobrazu.
Miejscowości
uczelni na których możesz
studiować ten kierunek:
Białystok,
Kraków,
Rzeszów,
Warszawa,
Wrocław,
Poznań,
Szczecin.

Na rozładowanie maturalnego
stresu – troszkę
humoru!
Jasiu pyta się mamy:
- Mamo czy to prawda, że naszymi przodkami były
małpy? Tatuś mi tak mówił.
- Nie wiem synku, czy to prawda, bo Twój tato nigdy mi
nie mówił o swojej rodzinie.
Pewnego razu niewidomy postanowił odwiedzić Teksas.
Wsiada do samolotu teksańskich linii lotniczych i zapada się w miękkim, dużym fotelu.
- Hej - mówi niewidomy - ale duży fotel.
- W Teksasie wszystko jest większe, niż gdzie indziej - mówi siedzący obok pasażer.
Po lądowaniu samolotu niewidomy pierwsze kroki skierował do baru. Dostał kufel z piwem,
bada go dłońmi i mówi z podziwem:
- Ale duże kufle tu macie.
- W Teksasie wszystko jest większe niż gdzie indziej - mówi barman.
Po kilku piwach niewidomy pyta barmana, gdzie jest toaleta.
- Na drugim piętrze, trzecie drzwi po prawej.
Niewidomy idzie, ale gubi drogę i zamiast do toalety wchodzi do sali z basenem. Potyka się,
wpada do wody i przerażony krzyczy:
- Nie spłukiwać! Nie spłukiwać!
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„Caryca” – książka nie
tylko dla zdających
maturę z historii!

Chciałabym
opowiedzieć
wam
o
książce,
którą
miałam
przyjemność
ostatnio
przeczytać. O
książce,
która z pewnością spodoba
się miłośnikom historii. Jest
nią
„Caryca”,
pióra
niemieckiej pisarki Ellen
Alpsten. Jest to powieść
biograficzna o losach Marty
Skowrońskiej,
córki
polskiego chłopa z Inflant,
która dzięki niesamowitemu
splotowi wydarzeń została
Katarzyną I - żoną cara
Piotra
I
Wielkiego.
Historia Marty nieco
przypomina
historię
Kopciuszka
:
będąc
nieślubnym
dzieckiem
swojego
ojca,
wychowywała się wraz z
nim i jego żoną oraz swoim
przyrodnim rodzeństwem.
Nigdy nie poznała swojej
matki, gdyż ta umarła przy
porodzie. Właściwa akcja
zaczyna się w momencie,
gdy ojciec sprzedaje ją
kupcowi, o imieniu Wasyl w
charakterze
posługaczki.

Marta
notorycznie poniżana i
wykorzystywana przez
Wasyla zabija go w
obronie własnej. Ucieka
najpierw do domu, lecz
w miejscu, gdzie niegdyś
mieszkała, nie znajduje
swojej rodziny. Wyjeżdża
więc do Marienburga, gdzie
została
zatrudniona
w
formie pomocy domowej w
domu
pastorostwa
Glucków. Niedługo po jej
przyjeździe miasto zostaje
zdobyte
przez
wojsko
marszałka
Borysa
Szeremietiewa.
Dzięki
niemu trafiła do rosyjskiego
obozu, gdzie zauważył ją
Aleksander
Daniłowicz
Mienszykow, przyjaciel i
najbliższy współpracownik
cara Piotra. Oczarowany
wykupuje ją i zatrudnia w
formie praczki obozowej.
Żyjąc w jego namiocie, jest
biernym
uczestnikiem
grubo zakrapianych zabaw
będącej
na
wojnie
rosyjskiej arystokracji. I tam
właśnie poznaje ‘batiuszkę
cara’ Piotra. Ten
zakochał się w niej i
wykupił ją od Mienszykowa.
Po kilku latach zakochany
Piotr
poślubia
swoją
‘mateczkę’ i żyje z nią do
swojej
śmierci.
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Powieść
ta
jest
świetnym
portretem
psychologicznym
prostej
kobiety, o niesamowitym
sprycie, która dzięki różnym
„trikom” utrzymała przy
sobie cara przez ponad
dwadzieścia lat. Dobitnie
ukazuje też bezwzględność
i
szaleństwo
Piotra
Wielkiego, który był w
stanie zakatować na śmierć
własnego
syna.
Interesujące moim zdaniem
jest też tło społecznohistoryczne : książka pełna
jest wspaniałych opisów i
barwnych historii z życia
XVIII-wiecznej
Rosji.
Serdecznie polecam tę
książkę, gdyż
pozwala
zdobyć
nieco
wiedzy
historycznej
oraz
uporządkować
tą
już
zdobytą.

Natalia

Egzamin z życia dla
Daniela
– recenzja książki „Cień
wiatru”
Ze wstydem się przyznam,
że książka
którą
dziś
zrecenzuję, leżała na regale
i zbierała kurz od świąt
Bożego Narodzenia. Nie to,
że nie jest ciekawa czy coś,
ale po prostu nie mam czasu
czytać. Zawsze znajdzie się
coś
ważniejszego,
zamieszanie w szkole, w
życiu, dużo tego.
Książką, którą chcę
wam polecić jest 'Cień
Wiatru'
Carlosa
Ruiza
Zafona. Zapewne są osoby
znające
twórczość
tego
autora, ale pewnie nie
wszyscy.
Osobiście
zetknęłam
się po
raz
pierwszy z jego książką,
szperając po allegro w
poszukiwaniu
ciekawych
pozycji w celu poszerzenia
biblioteczki. Natknęłam się
wtedy po raz pierwszy na
'Cień wiatru', która jest
powieścią
z
serii
o
Cmentarzu Zapomnianych
Książek (należą do tej serii
jeszcze
'Gra
Anioła' i
'Więzień Nieba'). Książki
można czytać w dowolnej
kolejności, bo każda posiada

odrębną
i
niezależną
historię.
Wracając do sedna, książka
z opisu wydawała się
nieziemska i wciągająca.
Nikt dotychczas mi jej nie
polecił i sama chciałam
odkryć jej znakomitość. 'Cień
Wiatru' nie sprawia, że
czytelnik 'łapie muchy' z
nudy, albo przerzuca strony,
pomijając monotonne opisy.
Opowieść
żyje
swoim
życiem
i
pomaga
czytelnikowi
wejść
do
środka.
Jako
antyzwolenniczka
romansideł,
nie przeszkadza mi nawet
to,
że
przez
dziesięć
kolejnych stron jest opis
tego, jak Daniel tęskni za
Beą. Wątek miłosny nadaje
tej opowieści charakteru i
spaja w logiczną całość. Bez
niego brakowałoby czegoś,
byłaby niepełna.
To książka o nienawiści,
niespełnionych pragnieniach
i o tym, że warto mieć
marzenia i im ufać.
Autor
stwarza
perfekcyjny obraz świata,
którego głównym bohaterem

jest
nie
tylko
Daniel
Sempere, ale i Barcelona. W
żadnej
książce
nie
znalazłam tak doszczętnego
i
skrupulatnego
opisu
miejsca akcji. Powieść w
fotograficznym
odwzorowaniem
ilustruje
historyczną Barcelonę, co
nadaje delikatności całej
treści. Zapewne nikt z nas
nie znał tego hiszpańskiego
miasta z takie strony. Zafon
nie ukrywa dzielnic nędzy,
wszystko staje się miejscem
toku akcji, bo każde miejsce
ma ukryte w sobie jakieś
piękno, tylko trzeba je
odkryć.
Godny
uwagi
i
„rzucający sie w oczy” jest
język.
Sama
nie
raz
przyłapałam się na tym, że
musiałam sprawdzić dane
słowo w słowniku. Język jest
bogaty i na pewno zaskoczył
niejednego krytyka.

Skupię sie teraz na
tytule 'Cień Wiatru', brzmi
tajemniczo i groźnie, ale
zarazem żartobliwie. Na
pierwszy rzut oka rodem z
'Ani z Zielonego Wzgórza'.
Pozory jednak nie mylą i juz
na
wstępie
można dostrzec
całą
istotę
książki.
'Cień
Wiatru' jest też
jednym
z
głównych wątków
całej książki, tuż
obok
wątku
miłosnego.
Wprawdzie jeden
wynika
z
drugiego,
bo
wszystko
toczy
sie wokół tego,
jak to Daniel znalazł na
'Cmentarzu Zapomnianych
Książek' Cień Wiatru Juliana
Caraxa. Jest to jedyna
książka, która zachowała
się, bo reszta została
zniszczona przez DIABŁA!
Jego historia jest do końca
wyjaśniona, ale nie zdradzę
tego, bo sęk tkwi w
tajemnicy, a moim zadaniem
jest tylko wywołać u was

niedosyt.
Tak naprawdę, choć
powieść wciąga już od
pierwszego
zdania,
to
jednak
właściwa
akcja
rozpoczyna
się,
kiedy
chłopak
dorasta
i

postanawia odnaleźć każdy
trop prowadzący go do
Caraxa.
Zafon
wtedy
zaczyna wprowadzać innych
bohaterów, którzy odegrają
bardzo ważne role w całej
historii: włóczęgę, którego
przygarnia z ulicy - Fermina;
tajemniczego
i
złowieszczego
inspektora
Fumera, depczącego im za
każdym razem po piętach;

człowieka
w
masce,
usiłującego
zniechęcić
Daniela do poszukiwań Laina Couberta, a także
kobiety, w których Daniel się
zakochuje. Relacje między
postaciami są zawiłe, pełne
tajemnic, a sama
historia
to
tajemnica
w
tajemnicy,
czyli
prościej mówiąc jak
nie
przeczytasz, to się
nie dowiesz.
Moim
zdaniem, książka
zauroczy
nawet
najbardziej
zagorzałego
krytyka, co prawda
nie wszyscy lubią
książki, w których jest jakaś
tajemnica, ale sama szata
historyczna już powinna
zadowolić. Powieść „wciąga”
z
każdą
kartką
coraz
bardziej
oczywiście
zachęcam do czytania.

Zgadnij kto to?
Jest to pani Iwona Derendarz. ☺

K. H.
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