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Czas nieubłaganie ucieka... Motyw vanitas? Ot, takie przedmaturalne skrzywienie.
Nawet nie wiem, jak i nie bardzo potrafię dociec, kiedy przeminęło te jedenaście

szkolnych lat . Pierwszy dzień szkoły pamiętam tak dobrze, jakby to było
wczoraj. Zanim się obejrzałam, nadeszła ostatnia klasa liceum. Teraz już tylko

prześladuje mnie dobiegające z każdego kąta „Zacznij się uczyć! Przecież masz w
tym roku maturę!” albo „Chyba już czas zdecydować, co zrobisz ze swoim
życiem w przyszłości!”. Przygotowania do studniówki przeplatają się ze

sprawdzianami i powtórkami materiału. Wszechogarniający brak czasu i snu.
Krótko mówiąc: poszukiwana szkoła przetrwania szkoły.

Szczęśliwi ci, którzy nie są maturzystami.

Jednak wszystkim naszym czytelnikom bez wyjątku życzę przyjemnej lektury na
te chłodne i melancholijne listopadowe wieczory.

Redaktor naczelna



Natalia Włodarczyk

Każdy z nas wyobrażał sobie w dzieciństwie, kim będzie
w przyszłości. Nasze wybory zmieniały się, dojrzewały razem
z nami. Niektórzy porzucili swoje marzenia, ponieważ nie
mieli sił i odwagi ich realizować. Marzeniem młodej Mileny
było wydanie książki. Nie poprzestała jednak na
rozmyślaniac i planach. 24 października odbędzie się
premiera jej książki pt.: „Miles”. Miałam już przyjemność
przeczytać tę powieść. Pod historią fantasy ukryte są
najważniejsze, według Mileny, wartości: wiara, nadzieja i
miłość. Pomimo młodego wieku nasza koleżanka bardzo
poważnie podchodzi do pojęcia miłości. Niedoświadczona, a
jednak pisze jak osoba, która wiele w swoim życiu przeżyła.

Wrażliwa, zaczytana, zabawna.

Teraz trudno mi określić, co jest moim największym
marzeniem. Wcześniej marzyłam o tym, by wydać książkę, a
teraz marzę, by "Miles" potrafiło przekazać pewne życiowe
wartości młodzieży oraz uświadomić, że w życiu można
wszystko, jeśli się tylko rzetelnie pracuje i chce. Marzenia to
cząstka wyobraźni, nasza wola, nie spełni się bez naszej
pomocy.

Pisanie na pewno ze mną będzie, nie mogłabym
powiedzieć inaczej, wiedząc, że przede mną dwie części i
masa innych niezrealizowanych jeszcze, bądź
niedokończonych pomysłów. Wiążę przyszłość z pisaniem i to
jest decyzja, którą podjęłam już parę miesięcy temu, bo to
jest właśnie to, co chcę robić, w czym się spełniam. Planuję
pozostać również recenzentem książkowym, bo czytanie to
moje drugie życie, które sprawia mi wiele przyjemności. Co
do studiów - zamierzam udać się na filologię polską, jednak
to nie jest jeszcze sprecyzowany, ostateczny wybór, na razie
tylko pomysł. Jak rozwinie się dalsza fabuła mojego życia...
zobaczymy.

Sama idea "Miles" narodziła się nagle, a potem kolejno
świadomie rozbudowywałam ten pomysł i tworzyłam ogólny
plan wydarzeń. Jestem człowiekiem, który lubi mieć
uporządkowane myśli, więc wszystkie moje minipomysły były
zapisywane. Proces pisania zaczął się po zamknięciu prac
nad zarysem fabuły.

Millie jest częścią mojego pobytu w górach, to tam
powstała. Pamiętam to jak dziś, wyglądałam przez okno
popołudniową porę, było ciepło, czuło się w powietrzu świeży
zapach oraz wakacje. Najpierw wyobraziłam sobie pewne
miejsce, które pojawia się w "Miles", a potem stanęła w nim
Millie, wiedziałam, że to jest to. Uwielbiam góry za to, jakie
są. Spokojne, piękne i niebezpieczne zarazem - to właśnie
jest opis mojej głównej bohaterki.

Millie na pewno w jakimś sensie różni się ode mnie, ale
też coś nas łączy - identycznie patrzymy na życie, na to co w
nim jest ważne i na relacje międzyludzkie, tj. szacunek do
drugiej osoby, rodzica, chłopaka czy obcego człowieka.
"Miles" nie jest moją odskocznią od normalnego życia, gdyż
w moim życiu wszystko jest na swoim miejscu, to troszkę
wyrażenie moich emocji w nietypowy sposób oraz ocena
świata. Ja mam problemy i Millie też je ma, ona żyje w
niepewności, ja również, ona twierdzi, że jej tata
niepotrzebnie poświęca wszystko dla stanowiska pracy, a ja

uważam, że trzeba w życiu postępować z umiarem i pokorą.
Ta książka to po prostu życie i to, co może się w nim
wydarzyć, ubrane w ciekawą fabułę, nic innego.

O Boże, co za pytanie! Tak dla doprecyzowania
informacji, nie mam chłopaka i na razie nie zanosi się na to,
ale kto wie, co życie przyniesie? Aries jest na pewno moim
ideałem mężczyzny i przypisałam mu tę cechę, której sama
szukam u chłopaka - szacunek do osoby, o którą się zabiega,
akceptacja jej. Wiadomo, jak każdy chłopak Aries jest
niedoskonały, bywa arogancki, lekko dziecinny, ma swoje
słabości i niezły z niego żartowniś. Jest przeuroczy i kupił
mnie od razu, jak pojawił się w mojej głowie, bez dwóch
zdań!

Mój tata nie ma nic przeciwko temu, rozumie podobnie jak
ja istotę rzeczy. Na świecie nie byłoby żadnego człowieka
oprócz Adama i Ewy, gdyby nie miłość cielesna, prawda? To
zjawisko było, jest i być musi, by świat mógł dalej istnieć.
Moja mama byłaby na mnie wściekła, gdybym stworzyła
drugie "50 twarzy Greya", owszem, ale to nie jest ten rodzaj
literatury, seks bez zobowiązań, uczuć i umiaru, tylko dla
przyjemności. To zdarzenie w książce przypieczętowuje
oddanie siebie drugiej osobie, co zapewne zauważyłaś,
czytając. Podsumowując, rodzice w pełni akceptują tę scenę i
nie mają mi jej za złe, gdyż to jest właśnie moment, w którym
powstaje nowe życie.

Tak, to na pewno... Moje najstarsze przyjaźnie się
rozpadły, za sprawą wykluczenia z grupy, jakie mnie
spotkało. Niektóre z moich przyjaciółek i najbliższych
koleżanek były zazdrosne, co pokazywały, komentując moje
sukcesy, chociażby wyjazd na Targi Książki, bo jeśli słyszysz
od przyjaciółki "po co będziesz podpisywać książki na TK,
jeśli nie jesteś nikim sławnym?", to nie przychodzi ci na myśl
żadne inne uczucie. Odpowiadając od razu na to pytanie,
owszem, nie jestem nikim sławnym i nie chcę być, ale za
sprawą "Miles" stałam się rozpoznawalna, co nieuniknione, a
wydawnictwo pragnie, bym ich reprezentowała. Bardzo się z
tego cieszę. Natomiast nie żałuję też tych przyjaźni, jak
widać nie były prawdziwe, bo moim zdaniem przyjaciel cieszy
się z twojego szczęścia, z tego, że spełniły ci się marzenia, a
nie neguje i odtrąca. "Miles" dała mi nie tylko społeczne
porażki, ale również uświadomiła mi, kto naprawdę jest moim
wsparciem, kto mnie dopinguje i poszerzyło moje grono
znajomyc o nowe osoby, chociażby o przeuroczego patrona
medialnego, kilku blogerów i autorów oraz o moich
cudownych czytelników, co najpiękniejsze. Morał z tego taki,
że jeśli kiedyś byłeś ślepy, to przez wydanie książki możesz
otworzyć oczy na swoje własne życie, więc jeśli nie jesteś
silny psychicznie, to nie polecam, bo zapłaciłam wysoką
cenę, by móc być autorem.

Każdemu młodemu pisarzowi życzę odwagi, wiary w
siebie i weny, bo o to najtrudniej. Byście nie załamywali się
słowami krytyki, które się pojawią i są nieuniknione, a
pamiętali o tych, którym podoba się to, co piszecie. Pracujcie
rzetelnie, bo to się opłaca i spełniajcie siebie. Polska
literatura was potrzebuje, więc dłonie na klawiaturę i piszcie,
kochani!

Milena Wiktoria Jaworska jest szczególną osobą.
Pierwszy raz rozmawiałam z szesnastolatką, która potrafi w
taki sposób mówić o sobie i swojej pracy. W tej młodej
dziewczynie kryje się ogromne zaangażowanie i uczucie do
tego, co robi. Spośród innych ludzi wyróżnia się wnikliwością
i pomysłowością, niezachwianie dąży do celu. Wiem, że
dzięki temu zajdzie daleko i jeszcze nieraz o niej usłyszymy.
Trzymam za nią kciuki!



Michalina Bieńko

Czarne litery na białym papierze, inspirujące i
skłaniające do refleksji hasła. O co w tym wszystkim
właściwie chodzi? Kto? Gdzie? W jakim celu?

Loesje urodziła się w 1983
roku w Arnhem w Holandii.
Loesje to grupa ludzi
działających na całym świecie, a
jednocześnie postać mająca
inspirować innych. Idea tego
ruchu narodziła się w grupie
przyjaciół, którzy za cel
postawiali sobie powołanie do
życia nowej inicjatywy będącej
odpowiedzią na problemy,
którymi żyła ówczesna Holandia.

Dziś Loesje jest znana na
całym świecie, lokalne grupy
działają w kilkudziesięciu
krajach, m.in. w Niemczech,
Francji, Wielkiej Brytanii,
Estonii, Nepalu czy Stanach
Zjednoczonych. Do Polski
pierwsze informacje o Loesje dotarły już na początku lat 90.,
jednak dopiero w 2006 roku w Kielcach została wydana
pierwsza publikacja Loesje po polsku. Obecnie najprężniej
działa warszawska grupa Loesje, która prowadzi m.in.
warsztaty z kreatywnego pisania dla nauczycieli, młodzieży i

otwarte warsztaty dla mieszkańców Warszawy.
Działalność Loesje ma pobudzać odbiorców do

refleksji, a także kreatywnego i twórczego myślenia oraz
uświadomić możliwość wpływania na najbliższe otoczenie.
Celem jednak nie jest mówienie ludziom, co mają robić,
ale inspirowanie ich do kształtowania i wyrażania
własnych opinii. Teksty, które zamieszczane są na drukach
(plakatach, pocztówkach, wlepkach), tworzone są
najczęściej w ramach warsztatów kreatywnego pisania, a
ich celem jest dzielenie się pomysłami i ideami, wyrażenie
własnych opinii przy użyciu krótkich sloganów. Warsztaty
Loesje to okazja do wyrażania swoich poglądów oraz
inspiracja do działania, zwłaszcza w najbliższym

otoczeniu.
Na początku września br.

plakaty Loesje pojawiły się
także w sochaczewskim
„Chopinie”. Zgodnie z ideą
wywołały bardzo różnorodne,
nieraz kontrowersyjne, reakcje.
Początkowo zdezorientowani
uczniowie i nauczyciele,
chodzili po szkolnych
korytarzach jak po muzeum,
czytając uważnie
minimalistyczne czarne napisy.
Nadszedł czas na interakcję.
Rozgorzały dyskusje, a na
białych kartkach pojawiły się
ręcznie dopisane
dopowiedzenia. Wierzę, że

biało-czarne plakaty, które miesiąc temu zawisły na
białych drzwiach w naszej szkole, zmieniły życie chociaż
jednej osoby. Być może skłoniły ją do zmian czy też
zainspirowały do działania. A może postanowiła ona
dołączyć do Loesje.

Agnieszka Olender

O „jedzeniowej reformie” uczniowie zaczęli głośno mówić
już 1 września. Zamiast standardowego zachwytu „znowu
szkoła!” dało się usłyszeć zrozpaczone głosy i wołanie o
słodkie bułki. Jak każda zmiana, i ta podzieliła nie tylko
uczniów, ale wszystkich związanych z instytucją szkoły na
zwolenników zdrowej żywności oraz tych, którzy domagali
się kawy czy czekolady. Jednak największego poruszenia nie
wywołał brak drożdżówek czy snickersów, ale…brak soli! W
wielkim smutku pogrążyli się uczniowie. Rozpacz. Nastały
mroczne czasy- brak soli. Na korytarzach, zamiast rozmów o
ocenach, kartkówkach czy chociażby najbliższym wolnym od
szkoły, słychać było jęki i szepty. Temat soli stał się
tematem tabu. Panie kucharki raz za razem kręciły przecząco
głowami na samo wspomnienie słowa na „s”.
Zdezorientowani uczniowie rozpoczęli walkę o przywrócenie
tego wspaniałego i wyjątkowego artykułu spożywczego.
Zaczęło działać podziemie. Z rąk do rąk przekazywana była
substancja, która w tym momencie cenniejsza była od złota.
Niektórzy dumnie kroczyli z workami soli po korytarzach,
jakby chcieli wykrzyczeć „NIE BOJĘ SIĘ
KONSEKWENCJI”, inni- cicho, pomału wyciągali na
obiadach solniczki, tak, aby nikt nie zauważył, że robią coś
„nielegalnego”. Zamiast uczniów- po szkole chodziła sól.
Zamiast książek- czytało się definicję soli na wikipedii. A w
głowach było tylko jedno: SÓL. O mały włos, a powstałoby

kółeczko wyznawców wspaniałości chlorku sodu, a na
ścianach widzielibyśmy plakaty worków soli w koronach
podpisane „twój kandydat na przewodniczącego”.

Uczniowie zgrabnie wykorzystali temat soli do pokazania
swojej odwagi i tego, że nikt im nie będzie w kaszę dmuchał.
Była to po prostu potrzeba buntu i zajęcia swoich głów
czymś innym niż nauką.

A może ta sól rzeczywiście ma moc ratowania ludzkich
żyć?



Milena Wiktoria Jaworska

Parę minut temu otworzyłam mojego
EpikBoxa i już wiem, że warto było
czekać od sierpnia na drobiazgi w nim
zawarte! Zapewne większość z was nie
wie, o czym w ogóle plotę, ale już
wyjaśniam.

Za granicą jest organizowanych
wiele różnych akcji wspierających
czytających oraz mobilizujących ludzi do
sięgania po książki. EpikBox to próba
pokazania, że Polacy również czytają,
choć utarło się przekonanie, że „papier”
jest dla nudziarzy. Przecież istnieją
ekranizacje i audiobooki, po co więc
męczyć oczy?

Ideą tego projektu jest łączenie tych
niewielu, którzy czytają. O dziwo, z
każdym nowym pudełkiem fanów
przybywa. Sama skusiłam się na drugą
odsłonę po przeczytaniu kilku
rekomendacji w Internecie i uważam, że
dobrze zrobiłam!

Jako typowy mol książkowy
uwielbiam wszelkie gadżety związane z
moim hobby i pod tym kątem nie
zawiodłam się na zdobyczach
wyciągniętych z EpikBoxa. Mianowicie
znalazł się tak kubek z napisem
„Professional bookworm”, biała herbata,
zakładki do książek, ołówki z napisem „I
love books” oraz notes „Moje mini
recenzje”, który polecam każdemu
recenzentowi czy blogerowi
książkowemu. Ponadto w każdym
pudełku można znaleźć książkę z
gatunku Young adult, która jest
wybierana spośród najbardziej
oczekiwanych premier (według portalu
bookgeek.pl), co jest naprawdę fajne! W
październikowym pudełku znalazłam
„Restart” Amy Tintery, jestem tej książki
bardzo ciekawa!

Każdy EpikBox zawiera:

- jedną powieść z nurtu YoungAdult.
Każda książka z Twojego EpikBox to
gwarancja mile spędzonego czasu. Twoja
przyszła lektura jest wybierana przez

redaktorów BookGeek.pl spośród
najlepszych i najbardziej wyczekiwanych
nowości z ostatnich 36 dni;

- od 3 do 5 książkowych akcesoriów
(torby, plakaty, zakładki,   kubki,
przypinki itp.);

- osobistą notatkę od jednego z
redaktorów BookGeek.pl (bądź gościa)
wyjaśniającą, dlaczego warto jak
najszybciej przeczytać powieść, którą
znalazłeś w pudełku;

- ekskluzywne materiały i bonusy.

(Informacje z oficjalnej strony sklepu
EpikBox – www.epikbox.pl)

Bardzo się cieszę, widząc, że Polska
stara się rozwijać kulturowo, kładąc
nacisk na czytelnictwo, gdyż w
porównaniu z innymi krajami wypadamy
kiepsko, co jest smutne i musimy teraz
nadrabiać straty.

Trzeba jednak zauważyć, że w wielu
miastach powstały już specjalne
biblioteczki przy przystankach
autobusowych lub w parkach, które
cieszą się popularnością, ale i
wystawiają na próbę uczciwość naszych
rodaków (którzy potrafią sobie książki
przywłaszczać).

Popierajmy takie akcje jak EpikBox,
które są skierowane do młodych ludzi.
Nie zawiedziecie się na tym pudełku,
gwarantuję wam. A ile będziecie mieli
zabawy przy otwieraniu!

Mateusz Barcikowski

Matura zbliża się wielkimi krokami.
W miarę upływu czasu i zbliżania się
egzaminu dojrzałości nierzadko rośnie
poziom stresu, a wraz z nim łatwiej o
zapomnienie tego, czego się nauczyło.
Każdy ma co jakiś czas problemy z
zapamiętaniem przyswojonego
materiału, więc warto zastanowić się
nad tym, jak się uczyć. Ta wiedza
przyda się każdemu uczniowi bez
względu na wiek, więc zachęcam do
skorzystania z niej każdego. Wiadomo,
że każdy z nas przyswaja w inny

sposób wiedzę (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy), ale są
pewne rady, pomogą każdemu uczniowi.

Pomóc może: dzielenie materiału na małe części –
zjadanie słonia po kawałku, nauka na przemian przedmiotów

ścisłych i humanistycznych, używanie
większej ilości zmysłów podczas nauki
(np. czytanie na głos podczas
chodzenia), nauka w stałych porach i
miejscach, robienie notatek –
zapisywanie kluczowych słów,
najlepiej różnymi kolorami,
korzystanie z jednego dobrego
repetytorium oraz sporządzanie map
myśli.

Konieczne jest również
powtarzanie materiału, bo w
przeciwnym wypadku zapomnimy
prawie wszystko, czego się uczyliśmy,
ale także przerwy, np. 5-10 minut co
45 minut nauki.

Wszystkie tego rady z pewnością
pomogą szybciej i skuteczniej nauczyć
się na wszelkiego rodzaju
sprawdziany oraz na maturę.
Miłej nauki. :)






