
    Jesień, jak w przypadku każdej pory roku ma dwie daty – rozpoczęcie jesieni  

    astronomicznej i kalendarzowej. Nie zawsze przypadają one w tym samym czasie, 
    jednakże w tym roku rozpoczęły się tego samego dnia, co oznacza, że początek jesieni 
    kalendarzowej w 2019 roku jest taki sam jak pierwszy dzień astronomicznej i wypadł 
    w poniedziałek 23 września, natomiast kończy się w niedzielę 22 grudnia. Choć 
    niektórzy jej nie cierpią, jesień jest piękna! Ja należę do tych, którzy zachwycają się jej 
    urokami. Dla mnie jesień to pora, która ma w sobie coś magicznego. Z jednej strony 
    potrafi być wyjątkowo słoneczna i barwna, z kolorowymi liśćmi, które spadają z drzew, 
    a z drugiej często chłodna, szarobura z ciągłym deszczem i wiatrem. Uwielbiam jesień 
    za to, że jest taka nieprzewidywalna i uważam, że to czas, w którym naprawdę nie ma 
    miejsca na nudę. Podam Wam teraz parę przykładów i podsunę kilka pomysłów jak 
    można wspólnie z rodziną lub kolegami spędzić ten czas. Jest tyle różnych ciekawych 
    rzeczy, które można robić wspólne, np. wybrać się do lasu w poszukiwaniu grzybów, 
 GRZYBOBRANIE    co w tym roku nie jest zbyt trudne, ponieważ jest ich mnóstwo. 
Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”      Poza tym, jeżeli mamy rodzeństwo, to możemy wybrać się z 
ks. III, wersy od 264 do 293      nimi na zbieranie kasztanów, żołędzi i kolorowych liści, które 
         potem wykorzystamy w kreatywnej zabawie. Długie jesienne 
Grzybów było w bród: chłopcy biorą krasnolice,    wieczory można spędzić z książką lub poświęcić na różnego 
Tyle w pieśniach litewskich sławione   l i s i c e,    rodzaju gry i planszówki. To tylko parę przykładów na to, co 
Co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada,   można zrobić jesienią, ale myślę, że każdy z nas jest bardzo 
I dziwna; żaden owad na nich nie usiada.    pomysłowy i potrafi świetnie zorganizować sobie ten  
Panienki za wysmukłym gonią   b o r o w i k i e m ,   jesienny czas.     Dominik Górnik 
Którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem. 
Wszyscy dybią na   r y d z a; ten wzrostem skromniejszy   Jesień za pasem – to może oznaczać tylko jedno – w całej                                                                                                                
I mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy,    Polsce, jak  długa i szeroka, do lasów wyruszyli grzybiarze. 
Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory,     Grzybobranie to drugi (po grillowaniu) narodowy sport 
Czy zimą. Ale Wojski zbierał   m u c h o m o r y.     Polaków. Mimo suszy miłośnicy zbierania grzybów potrafią 
Inne pospólstwo grzybów pogardzone w braku     zapełnić swoje koszyki po brzegi. 
Dla szkodliwości albo niedobrego smaku,       Jeśli chcesz być królem grzybobrania musisz znać się na 
Lecz nie są bez użytku: one zwierza pasą     grzybach.  Nawet jeśli w twojej rodzinie chodzenie na 
I gniazdem są owadów, i gajów okrasą.      grzyby ma tradycje wielopokoleniowe, a ty tropiłeś kurki od 
Na zielonym obrusie łąk jako szeregi      małego, to należy szczególnie uważać na to, co wrzucamy 
Naczyń stołowych sterczą: tu z krągłymi brzegi     do koszyka. Bo grzyby powinno zbierać się w koszyki. Często 
S u r o j a d k i   srebrzyste, żółte i czerwone,     grzybiarze zbierają w reklamówki, ale to powoduje 
Niby czareczki rożnem winem napełnione;     zaparzenie i psucie się grzybów. 
K o ź l a k, jak przewrocone kubka dno wypukłe,      Grzyby dzielą się na jadalne (np. borowik szlachetny, 
L e j k i, jako szampańskie kieliszki wysmukłe,    podgrzybek, maślak, gąska zielona, koźlarz czerwony), 
B i e l a k i krągłe, białe, szerokie i płaskie,    niejadalne, czyli takie, które źle smakują i TRUJĄCE !!! Do 
Jakby mlekiem nalane filiżanki saskie,     ostatnich należy np. borowik szatański oraz różne rodzaje 
I kulista, czarniawym pyłkiem napełniona    muchomorów. Aby zaliczyć udane grzybobranie, a wyprawa 
P u r c h a w k a, jak pieprzniczka - zaś innych imiona   po kapelusze nie okazała się kłopotliwą, możemy do lasu 
Znane tylko w zajęczym lub wilczym języku,    zabrać atlas grzybów. Należy pamiętać również, że nie 
Od ludzi nie ochrzczone; a jest ich bez liku.    powinno się podawać grzybów małym dzieciom oraz 
Ni wilczych, ni zajęczych nikt dotknąć nie raczy,    osobom mającym kłopoty z układem pokarmowym. 
A kto schyla się ku nim, gdy błąd swój obaczy,      Jeśli ktoś nie lubi chodzić po lesie i zbierać grzybów, może 
Zagniewany, grzyb złamie albo nogą kopnie;    iść do sklepu i kupić pieczarki, które też są smaczne. Tyle, że 
Tak szpecąc trawę, czyni bardzo nieroztropnie.    to pójście na łatwiznę i ciężko wyobrazić sobie święta bez
         tradycyjnych potraw z leśnych grzybów. Wyśmienicie  
smakują najpopularniejsze w Wigilię pierogi i krokiety, ale na naszych stołach grzyby królują również w innych  
potrawach. Dodajemy je też do leczo, sosów oraz barszczu czerwonego. Grzyby zbierane są głównie ze względu na 
walory smakowe i aromatyczne. Zawierają witaminy z grupy B,D,E, oraz sole mineralne, związki potasu i żelaza, cynk, 
jod, kobalt i mikroelementy. Są niskokaloryczne. [dokończenie na drugiej stronie] 
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    Grzybobranie to drugi (po grillowaniu) narodowy sport Polaków (dokończenie)  
   Mamy różne gatunki grzybów i  ich nazwy. Borowików nie powinno się obcinać nożem, tylko delikatnie  
wykręcać i obciąć korzonek. Żółte kurki znajdziemy pod mchem. Podgrzybków w lasach w tym roku jest tak  
dużo, ze każdy grzybiarz, kiedy tylko wejdzie do lasu, napełni kosz do pełna. Ostatnio pojawiają się już  
tzw. zielonki. Grzybiarze mówią , że dość wcześnie . Zawsze były dopiero na przełomie października i listopada.  
Co to oznacza? Czyżby zima w tym roku miała przyjść do nas wcześniej niż zwykle? 
   PS Artykuł został napisany jakiś czas temu. Pamiętajcie podczas pieszych wędrówek po lesie, że coraz szybciej robi 
się ciemno, a prawdziwi grzybiarze szanują las i nie zostawiają po sobie śmieci.  Dominika Brożek 
 
         Dzień Chłopaka w klasie 7b 
 
        Ostatnio cała Polska obchodziła Dzień Chłopaka  
              (30 września – dla tych, którzy zapomnieli, a chcą się 
               zrewanżować w przyszłości  ). Z tej okazji dziewczyny 
               składają życzenia oraz obdarowują prezentami  
               chłopaków. My w naszej klasie VII b obchodziliśmy go 
               podczas popołudnia filmowego w szkole. Dziewczyny 
               spisały się na medal, przygotowały dla nas świetną  
               imprezę. Gdy wszyscy się zebraliśmy, nasze koleżanki 
               rozpoczęły ceremonię wręczania pamiątkowych  
               dyplomów oraz nagród. Każdy chłopak w klasie zwyciężył 
               we właściwej sobie kategorii, która często była związana 
               z jego cechą charakteru. A więc zostaliśmy utytułowani 
               „największym żartownisiem”, „najlepszym modnisiem”, 
               „siłaczem klasowym” oraz „najbardziej rozgadanym” i 
               m.in. „najsympatyczniejszym”. Nagrodzeni otrzymali  na 
               przykład piszczącego gekona (z plastiku), szelki,  
               przyczepiane rzęsy. Nasz wychowawca otrzymał stylowy 
               czerwony krawat. Uważam, że dziewczyny zrobiły nam 
               niezłą niespodziankę. Jeszcze raz wielkie dzięki laski! 
           Oskar Biesiada 
 
 Lektury – z punktu widzenia rodziców  We wrześniu pod patronatem Prezydenta RP odbyła się 
kolejna już edycja Narodowego Czytania, czyli akcji propagującej głośne czytanie literatury polskiej. W tym roku w 
Wałczu impreza została zorganizowana przez biblioteki miejską i powiatową na skwerze Jana Kochanowskiego przy 
WCK, gdzie tak jak w całej Polsce odczytywano najpopularniejsze nowele, m.in. Sienkiewicza, Konopnickiej, Schulza 
(8 nowel podczas 8. edycji). Byliśmy tam razem lektorami, wtedy pomyślałam, że spis lektur szkolnych nieustannie 
się zmienia, nasi rodzice i dziadkowie w trakcie edukacji czytali inne pozycje, aniżeli my teraz. Jak bardzo zmienił się 
kanon lektur obowiązkowych? Postanowiłam zapytać rodziców. Okazało się że do najpopularniejszych lektur 
„tamtych czasów” należały: , „Janko Muzykant”  autorstwa Henryka Sienkiewicza , „Nasza Szkapa” Marii Konopnickiej 
lub „Łysek z pokładu Idy” Gustawa Morcinka. Co więcej? Tematyka lektur szkolnych uległa zmianie, nie było powieści 
z gatunku fantasy (w których akcja rozgrywa się w rzeczywistości rządzącej się prawami magii), skupiano się bardziej 
na wartościach patriotycznych i wspominano bohaterów wojen. Ciekawym jest, że kiedyś prowadzono dzienniczki 
lektur, w których zapisywano ważne informacje z  przeczytanych powieści,  np. tytuł, autora, ilustracje lub wybrane 
fragmenty  utworu. Kiedy przeczytamy coś Olgi Tokarczuk, która właśnie otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie 
literatury? Jakieś pomysły na przyszły rok?      Matylda Wyrzykowska 
  
 Przeprowadziłam rozmowę z moimi rodzicami na temat lektur szkolnych i czytelnictwa. Wnioski są 
zaskakujące. Oto one. (1) Według moich rodziców książki takie jak, np. „Pan Tadeusz” nie powinny być lekturami 
szkolnymi, ponieważ jako nastolatkowie nie potrafimy odpowiednio docenić ich wartości. Dla uczniów w naszym 
wieku mogą być nieco za trudne w odbiorze. (2) Według mojej mamy kanon lektur nie zmienił się zbytnio od „jej 
czasów”, ale pojawiło się  parę nowych pozycji, typu „Hobbit” czy „Harry Potter”. (3) Argument pierwszy jest tylko 
opinią, nie należy go stosować. Oboje moi rodzice mocno popierają czytanie lektur, uznając, że uczniowie 
zaznajamiają się ze sztuką i urozmaicają swoją wiedzę. Więc ja… chcąc nie chcąc polecam do przeczytania fragment 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza z księgi trzeciej o grzybobraniu. Jednocześnie widzę jak moja mama sięga po 
ciekawy kryminał, a tata po gazety i książki popularnonaukowe. Ogólnie rzecz biorąc, każdy może mieć jakieś 
zastrzeżenia do lektur, ale ich znajomość jest bardzo przydatna.    Aleksandra Niewulska  
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