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WARTE POLECENIA

Kiążka dostępna w Oddziale dla Dorosłych  
i Młodzieży

Książka ta jest bardzo interesująca 
nie tylko ze względu na fabułę, ale też 
sposób jej napisania. Powieść jest bo
wiem złożona z trzech przeplatających 
się ze sobą historii.

Piętnastoletnia Delilah, która jest 
jedną z głównych bohaterów, nie jest 
popularna wśród swoich rówieśników  
i najlepiej czuje się wśród książek. Pe
wnego razu jej uwagę zwraca stary pod
niszczony egzemplarz bajki dla dzieci  
o księciu Oliwerze. Nie muszę ukrywać, 
że to właśnie główny bohater fascynuje 
dziewczynę najbardziej. Pewnego razu 
Delilah słyszy głos wypływający z karty 
książki i dowiaduje się, że książę chce się 
z niej wydostać i potrzebuje pomocy… 

„Z innej bajki” czyta się błyskawicz
nie i jest to fantastyczna lektura nie tylko 
na ferie zimowe. Po jej zakończeniu nie 
mogłam się doczekać sięgnięcia po dru
gą część serii  „Po drugiej stronie kartki”.   
   

 Czy zastanawialiście się kiedyś, jak 
wygląda życie ulicznego grajka? Albo 
jak domowe zwierzę może odmienić los 
swojego właściciela?

Książka ,, Kot Bob i ja” jest zapiskiem 
wspomnień autora, Jamesa Bowena. 
Mężczyzny, który jako młody człowiek 
postanowił wyjechać do Anglii, by rzu
cić ją na kolana. Niestety nic nie szło po 
jego myśli. Jego sytuacja coraz szybciej 
się pogarszała, został bezrobotnym, 
młodym mężczyzną śpiącym na ławkach     
w parku bądź w starych kartonach na 
ulicy. Aby uciec od przerastających go 
problemów, zaczął sięgać po różnego ro
dzaju narkotyki. Urwał kontakt z rodziną 
i przez dziesięć lat skupiał się jedynie na 
tym, by przeżyć kolejny dzień, a zarabiał 
jedynie z gry na rogach ulic Londynu.

Z innej bajki

J O D I  P I C O U LT 
I  S A M A N T H A  VA N  L E E R

Kot Bob i ja

J A M E S  B O W E N

  Któregoś dnia zauważył przy swojej 
ulicy rudego kota. Po jakimś czasie za
brał go do domu, wyleczył... i tak zaczęła 
się ich wielka przyjaźń. Bob wprowadził 
światło nadziei do życia Jamesa. Po raz 
pierwszy mężczyzna doświadczył od
powiedzialności jaka wiąże się, nie tylko 
z opieką nad drugim stworzeniem, ale 
także z bycia przyjacielem. Zaczął w inny 
sposób postrzegać świat i ludzi. Czer
pał radość z każdego dnia spędzonego 
z Bobem. Twierdził, że to właśnie jemu 
zawdzięcza życie i wszystkie pozytywne 
zmiany w nim.

Niezwykle polubiłam ten uroczy  
i wyjątkowy duet. Z wielkim żalem czy
tałam ostatnie strony. Ta powieść bardzo 
wpłynęła na moje postrzeganie osób 
pracujących na ulicy. Oni funkcjonują 
na kompletnie odmiennych zasadach, 
żyją w inny świecie, posiadają niepowta
rzalny punkt widzenia. To są ludzie, któ
rzy wbrew wszystkim niesprzyjającym 
warunkom, nie poddają się i próbują.  
Ich wnętrze może być niesamowicie in
teresujące. Dlaczego najczęściej mijamy 
takie osoby skupieni jedynie na swych 
własnych losach? Tak ważnym jest prze
jawianie choćby odrobiny empatii...

Czytając tę książkę, mamy piękną 
okazję przyjrzeć się drodze ku stałości, 
odpowiedzialności i normalnemu ży
ciu. Poznać wspaniałość więzi ze stwo
rzeniami, które czasem okazują więcej 
zrozumienia i serca niż bliźni. Spojrzeć  
na świat oraz ludzi z innej perspekty
wy. Bob i James zostaną w moim sercu  
na bardzo długo, z przyjemnością jeszcze 
do nich wrócę. Uważam, że warto zapo
znać się z tą historią i odkryć nieosią
gany oraz abstrakcyjny dla większości 
kawałek naszego świata, który mieszka  
na ulicy.

Do kin właśnie wchodzi ekranizacja 
książki, a raczej życia Bowena i jego kota.  
Ja z pewnością zagoszczę na którymś  
z seansów.

Natalia Gontarczyk

Wkrótce książka będzie dostępna  
w bibliotece. Dobrej lektury!

Sara Kot

Książka dostępna w Oddziale dla Dorosłych  
i Młodzieży
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Ze względu na tematykę tego wy
dania, postanowiłam sięgnąć po man
gę. Jest to rodzaj japońskiego komiksu, 
który w ostatnim czasie zyskał dużą 
sympatię polskich nastolatków. Jedną  
z jego cech szczególnych jest konie
czność czytania ,,od tyłu” oraz od pra
wej strony do lewej. Tę napisał Tsugumi 
Ohba, a tak zwaną kreską zajął się Take
shi Obata.

W tomie poznajemy dwóch gimna
zjalistów  Mashiro i Takagi. Ten pierwszy 
od zawsze marzył o zostaniu mangaką, 
rysownikiem komiksów i w młodszych 
latach z wielką radością obserwował 
pracę swojego wuja, który właśnie tym 
się zajmował. Jadnak po jego śmierci 
chłopakowi zmalał zapał. Za to Takagi 
jest znany w szkole jako najlepszy uczeń, 
który bez żadnego problemu zda każ
dy test. Pewnego dnia Mashiro wracał  
do szkoły po swój notatnik. Znalazcą 
okazał się właśnie klasowy prymus, któ
ry pod wrażeniem talentu chłopaka, za
proponował, by spróbowali coś stworzyć 
razem . Czy mają szanse osiągnąć sukces?

Jak wspomniałam, mangi są pisane  
w nietypowy sposób. Obawiałam się pro
blemów podczas czytania, jednak upo
rałam się z „Bakuman” bardzo szybko. 
Gdybym była trochę młodsza, z pewno
ścią uznałabym, że jest to wspaniała hi
storia. Jednakże moje odczucia są dosyć 
mieszane. Nie podobała mi się budowa 

psychologiczna postaci, która w wielu 
momentach raziła infantylnością, lecz 
starałam się być wyrozumiała, bo komik
sy rządzą się swoimi prawami, a fabuła, 
sama w sobie, była całkiem ciekawa. Do
datkową zaletą sięgnięcia po mangę, jest 
możliwość oderwania się od poważnych 
powieści oraz choćby minimalne zapo
znanie się z Japonią czy raczej japońską 
młodzieżą. Można wyłapać wiele różnic 
między pozycjami zachodnimi.

Myślę, że każdemu nastolatkowi, 
szukającemu czegoś nowego i niety
powego, powinna ta książka przypaść  
do gustu.

Natalia Gontarczyk

Bakuman

T S U G U M I  O H B A 
I  TA K E S H I  O B ATA

Po książkę  ,,Banzai” warto sięgnąć, 
gdy się planuje daleką podróż lub jeśli 
jest się spragnionym wiedzy na temat 
Japonii. Jest to leksykon, zbiór cieka
wostek na temat tego państwa napisany 
przez Zofię FabjanowskąMicyk. 

Kraj ten jest wielkości podobnej do 
Polski. Mieszka w nim cztery razy wię
cej ludności niż w naszym państwie. Jest 
tam dużo lasów, gór, a nawet wulkanów, 
z których jeszcze wiele nie wygasło. Ja
ponia to kraj wyspiarski, który nazywany 
jest przez swoich mieszkańców Nihon, 

Banzai

Z O F I A 
FA B J A N O W S K A - M I C Y K

NIppon i Hino Maru, czyli słoneczna 
kropka. Ostatnia nazwa pochodzi po
dobno z Chin, gdzie Japonię nazywano 
krajem wschodzącego słońca. Dzięki 
pięknym japońskim wiśniom z gatunku 
Sakura często słyszanym określeniem 
tego miejsca jest również Kraj Kwitną
cej Wiśni. Obecną stolicą tego państwa 
jest Tokio, lecz pierwszą z nich była Nara,  
a jedną z bardziej znanych dawnych sto
lic było Kioto. W dniu 11 lutego Japoń
czycy obchodzą święto swojego kraju.

Z książki „Banzai” można się również 
wiele dowiedzieć o japońskich muzeach: 
motoryzacji, filmowego Studia Ghibli  
i muzeum twórcy animowanego kota Do
raemona. 

Na jej kartach znajdziemy też parę 
informacji na temat parków narodowych 
i wulkanów. 

Ze zwierząt, jakie poznamy, czytając 
tę lekturę, można wyróżnić makaki z wy
spy Yakushima, święte jelonki zamiesz
kujące wyspę Miyajima i najcenniejsze 
na świecie krowy hodowane na farmach 
blisko Kobe. Z ciekawostek dowiemy się 
także o tym, że wytwory z papieru  w tym 
kraju cieszą się ogromną popularnością, 
o czym mogą świadczyć lampiony i ich 
festiwal oraz sztuka origami. Sportow
cy znajdą w niej coś dla siebie  mogą 
zainteresować się tekstami o karate  
i narciarstwie. Przeczytamy także  
o znaczeniu japońskich słów, o sposobie  
ich wymawiania przy różnych okazjach 
i o ich zapisie. Uważni czytelnicy znajdą 
tu jeszcze słowniczek, zestaw oriental
nych przepisów oraz instrukcję złożenia 
origamiżurawia. Przeczytają również  
o budowlach, kulturze, zasadach parze
nia herbaty i wielu innych rzeczach.

Tę książkę czyta się przyjemnie, pew
nie to też zasługa pięknych ilustracji. 
Polecam ją marzycielom, maniakom ori
gami, smakoszom, koneserom ilustracji, 
dociekliwym i spragnionym wiedzy.

Łukasz Kalbarczyk

Książka dostępna w Oddziale dla Dzieci
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Czekoladowe 
ciastka Ali od serca

Wykonanie
Wszystkie składniki mieszamy ze sobą. Pieczemy  15 min.  
(z brzegów chrupiące w środku miękkie) albo ok. 18 min. (całe 
chrupiące). W 180  °C z termoobiegiem  lub w 190   °C bez ter
moobiegu.

 Smacznego!

Sara Kot

Przepis na proste i smaczne ciasteczka, które błyskawicznie 
znikają ze stołu.

Składniki
• 1 opak. cukru wanilinowego 
• 180 g cukru
• 140 g miękkiego masła

Utrzeć powyższe składniki.
• 170 g mąki 
• 1 łyżeczka sody

Mąkę i sodę przesiać.
• 30 g kakao
• 1 jajko
• Można dodać rodzynki, migdały,  

połamaną, drobno czekoladę, chili itp.
• Dużo miłości 
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Domowy kisiel 
żurawinowy

Wykonanie
Z 0,5 litra wody odlać 100 ml. W pozostałej wodzie ugotować żurawinę. Gdy zrobi 
się miękka – wyjąć ją z wody łyżką cedzakową. Do wywaru dosypać cukier i mieszać  
do jego całkowitego rozpuszczenia. W pozostałej wodzie (musi być zimna) rozmieszać 
mąkę ziemniaczaną. Doprowadzić wywar z cukrem do wrzenia i wlać rozmieszaną  
w wodzie mąkę ziemniaczaną. Wyłączyć ogień i mieszać, bo mieszanina szybko będzie 
gęstnieć. Po minucie mieszania można przełożyć do salaterek i udekorować ugo
towaną wcześniej żurawiną. 

Smacznego!

Łukasz Kalbarczyk

Składniki
• 0,5 litra wody
• 200 g żurawiny
• 8 łyżek cukru
• 3 łyżki mąki ziemniaczanej
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17 lutego Światowy 
Dzień Kota

Buse

Otrzymany przez ojca Svampego i Britt od sąsiadów Peter
ssonów kot Buse był tak mały, że mógł się zmieścić na dłoni. 
Miał prawie całe czarne futerko w kilka białych łatek.  
W trakcie swojego dzieciństwa karmiony był specjalnymi koci
mi daniami i śmietanką, natomiast teraz pije tylko wodę, bawi 
się zamrożonymi klopsikami i ma ochotę na złowioną przez 
tatusia rybę. Jego imię po szwedzku znaczy “hultaj”. Nazwano 
go tak, gdyż jest kocim rozrabiaką, wchodzi w konflikt z dzikim 
kotem i czasem chyba myśli, że jest tygrysem w dżungli, robiąc 
wielkie susy i wdrapując się na firanki. Jego przygody znajdzie
cie w książce ,,Svampe i jego kot Buse”, której autorem jest 
Bernt Rosengren.

 
Kitka

Kitka to mały, chudy kociak znaleziony w piwnicy przez tatę 
Dzidki. Dziewczynka i kotka przeżywają razem różne przy
gody. Kitka towarzyszy jej w trakcie poznawania nowych słów. 
Opowiadanie to w zabawny sposób uczy wyrazów, które mają 
kilka znaczeń i ukazuje bogactwo języka polskiego.

Jeśli chcecie zapoznać się z przygodami przyjaciółek, a przy 
okazji dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy o języku polskim, 
zajrzyjcie do książki ,,Dzidka i Kitka” Wandy Chotomskiej.

 
Konstanty

Konstanty jest kotem rasy syjamskiej, zamieszkującym  
u Adama Augustyna i jego żony Ewy. Kociak najpierw nie za 
bardzo chce jeść, lecz dbający o niego ludzie, podsuwają mu 
coś co uwielbia  mięso. Dzięki rozważaniom autora i jego 
żony, na temat pochodzenia swego przyjaciela z szorstkim 
języ czkiem, poznajemy wiele postaci z rodziny kotowatych. 
Konstanty, w czasach swojej młodości, skacze i harcuje, potem 
uspokaja się, dorośleje, znajduje sobie kocich kolegów i spędza 
więcej czasu poza domem. Jeśli macie chęć zapoznać się z 
ciekawskim kotem i dowiedzieć więcej o pochodzeniu wielkiej 
kociej rodziny, przeczytajcie opowiadanie  ,,Przyjaciele Kon
stantego”.

 
Filemon i Bonifacy

Filemon i Bonifacy to koty mieszkające w starym domu na 
wsi u Dziadka i Babci. Filemon jest małym, białym kotkiem. 

Nieco naiwnym i ciekawym świata. Ma mało wiedzy i do
świadczenia, dużo chęci oraz zapału do zabawy i nowych przy
gód. Zadaje wiele dociekliwych pytań. Bonifacy zaś to duży, 
czarny, doświadczony kocur, którego ulubionym miejscem 
jest zapiecek. Czasami dzieli się swoją wiedzą i mądrością ze 
swoim młodszym współlokatorem. Na ich podwórku spotkamy 
również zaprzyjaźnionego psa Szczeniaka, koguta Kukuryka, 
kury i gęsi, krowę, ptaszki i myszy oraz lisa próbującego dostać 
się do kurnika. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co robi las, co to 
jest echo albo mróz i czy nauka to też praca, przeczytajcie ich 
przygody, które są zawarte w książce ,,Przygody kota File
mona” Marka Nejmana i Sławomira Grabowskiego.

 
Ryży Placek i Czarny Bonawentura

Ryży Placek to rudy, niesłychanie zwinny, szlachetny kot. 
Błyskotliwy i  pomysłowy. Dał się poznać jako obrońca 
Niewiniątek, odszukał magiczny pierścień, wypędził koci gang 
z miasta i zakochał się w Kitce. Czarny Bonawentura zwany 
Czarnym Bonem jest szefem gangu czarnych kotów, w skład 
którego wchodzą między innymi Ślepy Rufin i Kulawy Kacper. 
To prawdziwy czarny charakter. Zły, przebiegły, chciwy, bez
względny, wymagający posłuszeństwa. Kocury te występują 
w książkach ,,Ryży Placek i portowa kompania” oraz ,, Ryży 
Placek i 13 zbójców” Jana Tettera.

 
Filonek Bezogonek 

Naiwny i ciekawski kociak, który stracił ogon. Inne koty 
wyśmiewają się z niego, ale on sobie z tym jakoś radzi. Przeży
wa śmieszne przygody zawsze zakończone happy endem. 
Przeczytacie o nim w książce pt. ,,Przygody Filonka Bezogon
ka”. Jej autorem jest Gosta Knutsson.

 
Puch i Czarny

Puch to lekko narcystyczny, białoczarny kot nie za bardzo 
lubiący czyścić sobie futerko. Jego ulubionym powiedzeniem 
jest ,,Jestem kot nad koty”. Przeżywa wiele przygód, poluje 
na myszy i trenuje bycie Dzikim Kotem. Jego brat Czarny, 
cały czarny, jest lekko lizusowaty i wielbiący brata. Choć ten 
go wyzywa i ośmiesza, Czarny go ubóstwia. Perypetie tych 
kociaków  znajdziecie w książce Jana Grabowskiego  ,,Puch, 
kot nad koty”.

Łukasz Kalbarczyk

Kocie sylwetki na kartach książek
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Niezwykłe koty 
z Azji

Często można zobaczyć, że mają dzwone
czki na szyi i zwykle trzymają w łapce 
starą monetę. Nazywany jest również 
“japanese bobtail”, czyli „japoński krót
koogoniasty”. Choć rzadko już używa 
się tego określenia, to ma ono swoje od
zwierciedlenie, ponieważ koty zawsze, 
bez wyjątku mają krótkie ogony i zwykle 
wyraźne, pionowo stojące uszy. Nasze 
europejskie koty z długimi ogonami są 
uważane przez Azjatów za symbol zła.
Manekineko są niezwykle popularne 
w Japonii, Chinach i Tajlandii. Koty są 
tam wcieleniem dobroci i szczęśliwości, 
utożsamiane są też z pięknymi, młodymi 
dziewczynami. Wierzy się, że przyno
szą po prostu szczęście. Kolorowe koty 
ustawia się w wielu miejscach: w wej
ściach do sklepów, restauracji i punktach 
sprzedaży losów i mają one za zadanie 
przyciągać klientów, machając łapką lub 
obiema. Umieszczenie ich na placach 
targowych albo wystawach ma mieć 
pozytywny wpływ na sukcesy finansowe 
i handlowe. Chętnie stawia się je również 
w prywatnych domach, aby przyciągały 
dobrobyt i oddalały nieszczęścia. Mają 
bardzo duże znaczenie dla lokalnej lud
ności.
  Figurki manekineko przypominają 
koty rasy japoński bobtail nazywanej po
pularnie w Japonii kazokuneko, w tłu
maczeniu „kot rodzinny”. 
  Wyrabiano je początkowo z ma
lowanej i glazurowanej ceramiki, lecz 
dziś  produkuje się je masowo z tworzyw  
sztucznych.
  Kolor kota ma podobno bardzo 
duże znaczenie. Choć wszystkie mają 

Manekineko  – to charakterystyczna we wschodniej 
Azji figurka kota, której nazwę możemy przetłumaczyć 

jako „kot zapraszający, wabiący”. Przedstawiany jest 
w pozycji siedzącej z podniesioną łapą w geście przy

woływania (najczęściej lewą, lecz zdarzają się też 
figurki kota z uniesioną prawą łapką). 

przynosić szczęście, to mają one też do
datkowe cechy, które są symboliczne. 
Trójkolorowe koty w hodowli są stosun
kowo rzadkie, dlatego też trójkolorowy 
manekineko zapewnia szczególnie 
dużo szczęścia i bogactwa. Biała figurka,  
najpopularniejsza, a zarazem też  
najtańsza, oznacza czystość i nie
winność, natomiast  czarna, popular
na zwłaszcza wśród kobiet, odstrasza 
demony i dręczycieli, chroni dzieci 
przed chorobami. Złoty manekineko 
sprowadza bogactwo, a czerwony ma 
największą moc odpędzania chorób. Nie 
bez powodu kiedyś dzieci chorujące na 
ospę ubierano tam na czerowno. Różowy 
zaś przyciąga adoratorów.
  Dla manekineko typowa jest także 
„obroża”, przeważnie czerwona,  
ze złotym dzwoneczkiem albo plakietką  
z wygrawerowanym określeniem tego, 
co ma przyciągać kot (np. „szczęście“, 
„klienta“, „pieniądze“).
  Istotny jest także gest wykonywany 
przez manekineko. Jeśli podnosi lewą 
łapkę, przywołuje klientów i gości, a jeśli 
prawą, zapewnia on szczęście i dobro
byt. Można też spotkać figurki z podnie
sionymi obydwoma łapkami, lecz trak
towane są lekceważąco zwłaszcza przez 
Japończyków, którzy taki gest uważa
ją za przesadzony, a w konsekwencji  
są mało popularne.
     Mityczna postać manekineko wywod
zi się z chińskiej i japońskiej tradycji. Koty 
były postrzegane niejednoznacznie –  
z jednej strony pomagały właścicielom 
jako czujne zwierzęta domowe i pogrom
cy myszy, a więc przynosiły korzyści,  

z drugiej strony przypisywano im umie
jętność przemiany w demony.
  Z tradycji chińskiej pochodzi przesąd,  
że jeśli kot myje sobie pyszczek,  
to niedługo zacznie padać, a  gest mycia 
przypomina machanie, więc wierzono, 
że kot przywołuje ludzi do domu lub 
klientów do sklepu. 
  Kult manekineko rozpoczął się wraz  
z popularyzacją kotów rasy japoński bob
tail, które od około 1600 roku hodowano 
na japońskim dworze cesarskim. Koty 
trafiały już wcześniej do Japonii jako 
prezenty dla chińskiego cesarza. Koty  
o krótkich ogonach spodobały się 
na tyle, że rozpoczęto ich hodowlę,  
a wkrótce potem nasiliły się wierzenia 
w ich cudowne właściwości. Wtedy też 
powiązano wygląd manekineko z ko
tem japoński bobtail. Ceramiczne fig
urki opanowały zarówno dzielnice roz
rywkowe, jak i handlowe, a stamtąd ich 
współczesna postać trafiła poza Japonię.
W Seto znajduje się muzeum ceramiki, 
posiadające jedną z największych ko
lekcji figurek manekineko w Japonii. 
Wystawianych jest tam ponad tysiąc 
eksponatów z różnych epok i krajów. 
Część z nich pochodzi z przemysłowej 
produ kcji. Figurki stają się coraz popu
larniejsze również w Ameryce Północnej 
i Europie. Rysunkową wersją maneki 
neko jest postać znanej na całym świecie 
i uwielbianej przez dzieci „Hello Kitty“, 
której nazwa także nawiązuje do macha
jącego na powitanie kotka. Manekineko 
był inspiracją także dla pokemonowej 
postaci Meowth.

Katarzyna Mandes
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Ikona Anioła Stróża
Łucja Kusińska (lat 7)
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Baran
Gdy pytasz, wstydzisz się jeden raz,  
gdy nie wiesz, wstyd na całe życie.  

Cytaty do znaków zodiaku

Bliźnięta
Tylko ci, którzy się spieszą, popełniają 
błędy.

Lew
Popraw własne zachowanie poprzez 
patrzenie na innych

Waga
Nigdy nie zawahaj się przyznać do błędu 
i przeprosić.

Strzelec
Zamknij na klucz to, co naprawdę 
myślisz.

Wodnik
Nawet profesjonalista może czasami 
popełnić błąd.

Byk
Nieszlifowany diament nie świeci.

Rak
Różni ludzie mają różne preferencje.

Panna
Nie pójdzie się do przodu bez schylenia 
karku.

Skorpion
Nieszczęście zmienia się  
w błogosławieństwo.

Koziorożec
Niewysiane ziarno nie wschodzi.

Ryby
Nie ma lepszego lustra nad starego 
przyjaciela.

Wszystkie cytaty są przysłowiami japońskimi. Opracowała: Magdalena Molska



10

RECENZJE GIER

Retro city 
rampage DX

To jedna ze śmieszniejszych gier, którą widziałem. Serio!  
Gdy nagle wyskoczyły na mnie rozpixelizowane Żółwie Ninja 
z pałkami już poczułem, że to będzie ostra jazda. Gra jest 
stylizowana na stare GTA i pełno w niej cytatów z innych gier. 
Gdy uciekamy z więzienia, chowamy się w pudełku, jak Solid 
Snake z „Metal Gear Solid”, na jednym z automatów można 
pograć w „Meat Boya”, a znajomy głównego bohatera jeździ 
samochodem z „Powrotu do przyszłości”. Polecam tę produk
cję  możecie potraktować ją jako dłuższą ciekawostkę z dużą 
ilością treści, nadającą się na kilka godzin dobrej rozrywki.

Łukasz Kalbarczyk

Broforce
Czy lubicie platformówki 2D stylizowane na stare gry? Jeśli 
tak, to jest to coś dla Was. Przygotujcie się tylko na wybu
chy, krew i humor rodem ze starych filmów akcji. Rozgrywkę 
zaczynamy jako Brambo, z czasem dołącza do nas wielu napa
kowanych bohaterów z charakterystycznymi imionami, takimi, 
jak Brominator czy też Braden. Bohaterowie są Braćmi Broni, 
co podkreślają ich imiona. Walczymy z terrorystami, kosmita
mi, duchami, zombie, złymi mocami i szatanem. 

Otoczenie jest prawie całkowicie zniszczalne, więc jeśli chcecie 
dokopać się do końca planszy, to proszę bardzo, możliwość 
zniszczenia całej scenografii macie w zasięgu pada lub klawia
tury.

Każda postać ma dedykowaną broń do siania terroru i spe
cjalny przedmiot. Inne uzbrojenie możemy znaleźć na dużych 
mapach kilku rodzajów, takich, jak dżungla, miasto, jaskinia 
oraz miasto terroru. Gra ma wbudowany edytor i (jeśli gracie 
na steamie) połączenie ze steam workshop, gdzie można 
ściągnąć wiele stworzonych przez innych plansz. Jest także 
tryb walki, w którym można stoczyć boje przeciwko znajomym. 
Polecam!

Łukasz Kalbarczyk
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List do młodego literati

Drogi Kolego z przeszłości!

Nie wiem, jak dotrze do Ciebie ten list, lecz jeśli możliwe będą podróże w czasie, to kiedyś z pewnością się zobaczymy. 

    Wiem sporo o Tobie dzięki pani Wioletcie Cichej, przewodniczce wystawy „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego”  
w Muzeum Narodowym w Warszawie, którą miałem okazję zwiedzać w Nowy Rok.

     Choć dzieli nas wiele lat i kilometrów, to okazuje się, jesteśmy do siebie wielce podobni. Chętnie zaprosiłbym Cię kiedyś na 
herbatę. Ty wolisz zieloną, ja wypiłbym białą. Wiem, że posiadasz cytrę, a ja słucham współczesnej muzyki z głośników. Słyszałem 
o tym, że masz teraz ważne egzaminy na urzędnika. Ja z kolei bardzo często mam testy, sprawdziany, kartkówki czy klasówki. 
Podobno lubisz grać w szachy, w konie i w rzut strzałą do celu z kolegami, jednak ja zadowalam się grą ze znajomymi online. 
Staram się ładnie pisać, biorąc przykład z Waszej pięknej chińskiej kaligrafii. Podziwiasz przyrodę, a ja często czytam i pogłębiam 
swoją wiedzę o niej. My malujemy gaffiti  wielkie obrazy na ścianach. Wy tworzycie sztukę na zwojach i porcelanie. U nas można 
zobaczyć portrety, natomiast u was pejzaże. 
 
Mam nadzieje Cię kiedyś spotkać.
Pozdrawiam Łukasz Kalbarczyk

Wolontariat. 
Świadoma praca na rzecz innych

Natalia Gontarczyk

Od razu wiedziałam, że jest to coś idealnego dla mnie.  
Biblioteka. ,,Instytucja gromadząca i udostępniająca książki’’. 
Od razu wiedziałam, że zakocham się w niej nieodwracalnie.
Dlatego również, gdy szukałam możliwych, do odbywania, prac 
społecznych, ta przypadła mi wyjątkowo do gustu.  
    Co prawda miałam z początku trudność ze znalezieniem  
w sobie wystarczającej ilości odwagi, by zapisać się i ustalić 
wszystko, jednak teraz nie żałuję. Co tydzień spędzam czas  
w wypożyczalni, układając księgozbiór czy pomagając paniom 
bibliotekarkom. Mam możliwość spotkania ciekawych i bardzo 
miłych ludzi. Sama obecność pomiędzy regałami pełnymi 
czarujących lektur jest czymś niezwykłym i magicznym. 

    Zawsze z radością myślę o tej wyjątkowej godzinie w tygo
dniu. To czas spokoju i odreagowania, ucieczki przed pędzącym 
światem, bo przecież funkcją biblioteki jest również kojenie 
dusz słowami.
    Jeszcze większą radość przynosi mi pracowanie nad tekstami 
do gazety. Cieszy mnie fakt, że mogę coś tworzyć dla innych. 
Daje to motywację do dalszej pracy.
Chciałabym jak najdłużej szczycić się mianem wolontariuszki 
w bibliotece.

Co tydzień w środy w Bilbiotece Publicznej w naszym mieście 
odbywa się Głośne Czytanie. Prowadzą je panie bibliote
karki oraz wolontariusze. Poznajemy losy bohaterów książek 
dla dzieci, następnie robimy prace plastyczn. Uczymy się 
współpracy, nowych, ciekawych umiejętności oraz mądrych 
rzeczy. Jesteśmy szczęśliwe, kiedy po udanej pracy, dzieci 
są zadowolone i z chęcią zabierają się do wspólnych zdjęć. 
Zawsze jest masa zabawy i radość młodszych uczestników,  
a to najważniejsze! 

Kinga Kozdryk, Agata Maciejowska, Oleksandra Skrynnyk
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Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. Spółdzielcza 9, 05825 Grodzisk Mazowiecki
www.biblioteka.grodzisk.pl

Gazetkę wykonali wolontariusze z Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki: 
Magdalena Molska, Natalia Gontarczyk, Sara Kot, Katarzyna Mandes, Agata Maciejowska, Kinga 
Kozdryk, Oleksandra Skrynnyk, Łukasz Kalbarczyk, Łucja Kusińska i Wiktoria Żerek. Redaktorami 
gazetki opiekuje się i odpowiada za jej skład Magdalena Żerek.

Można nas znaleźć także na Facebooku:            www.facebook.com/coniecobiblio 

Maneki-neko
Wiktoria Żerek (lat 9)


