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WSTĘPNIAK
Kaja Folga

Ostatnia prosta?
Czas to bezwzględne stworzenie. Nie ma litości dla nikogo, gna przed siebie, zbliża nas do nieuniknionego. My też w pewnym stopniu go do tego podjudzamy. Odliczamy kolejne dni, niecierpliwimy się, niejako stając się jego niewolnikami. Ja również patrzę w kalendarz i kręcę głową z niedowierzaniem. Jeszcze niedawno umieszczałam na końcu wstępniaka życzenia noworoczne, a teraz? Naprawdę mam zamiar pisać o zbliżającym się zakończeniu roku szkolnego?
I tu nie mogę nie zgodzić się z Ryszardem Kapuścińskim, który w Hebanie zwraca
nam uwagę, jak bardzo europejskie jest „samozniewalanie”
się przez upływ czasu. Dlaczego
pozwalamy sobą rządzić bytowi
niematerialnemu? Żyjemy szybko, nie oglądamy się za siebie i
wszystkiego jest nam wiecznie
za mało. Czy nie warto byłoby
się uczyć od mieszkańców Afryki? Podjąć kolejną próbę ujarzmienia czasu?
Jest kwiecień. Gdy piszę
te słowa, wiosna w pełnej krasie. Można napawać się jej wonią i śmiało myśleć o wakacjach.
Pewnie nawet to robicie, instynktownie wyczuwając ostatnią prostą na drodze do dwumiesięcznej wolności. Może już
przygotowujecie jakieś podsumowania mijającego roku nauki, bilanse zysków i strat. Czy
myślicie, że dobrze wykorzystaliście czas, który był wam dany?
Odpowiedzenie sobie na to
pytanie może być pierwszym
krokiem do ujarzmienia upływu
czasu…
Przed wami szczególny
numer Agrafki, podwójny z racji
świat, konkursów i egzaminów
gimnazjalnych. Mimo nawału

pracy nasza redakcja znów
stanęła na uszach, aby zaser-

wować wam garść porządnej
lektury i chwilę na myślenie.
W środku znajdziecie m.in.
ciekawe wywiady, trochę
reportaży, a w nich odpowiedzi na pytania: Co jest tak
kuszącego w internetowej
anonimowości i co się dzieje
ze współczesną komunikacją?
Czy młodzi Parnasiści chodzący do teatru, realizujący swe
pasje to snoby, którym ciężko
będzie się odnaleźć w publicznych liceach? Tak, ten numer
w znacznej części poświęcony
jest nam: uczniom szkół prywatnych, którzy chyba cza-

sem uznawani są za dziwolągi, czytający, interesujący się
polityką, filmem, teatrem.
Może hipsterstwo to dobra
rzecz i warto się wyróżniać?
Postanowiliśmy więc w tym
numerze pokazać, że warto
rozmawiać o ważnych sprawach z problemem uchodźców. Warto „iść” w miasto,
by poznać ciekawych ludzi,
którzy zajmują się profesjami na wyginięciu: pewnie już
niedługo mało kto będzie
wiedział, czym zajmuje się
zecer. Pokazujemy, że za
wszelką cenę ( także CZASU)
warto realizować swoje pasje: czy to teatr, czy film...
Czytajcie więc, zastanawiajcie się i... odliczajcie czas do
wakacji, jeśli pomaga wam to
przeżyć kolejny dzień w szkole. Jednak zastanówcie się,
jaką wartość zyskałyby dla
was wszystkie mijające chwile, gdybyście nie patrzyli w
przyszłość? Gdybyście skupiali się tylko na tym, co jest
tu i teraz? Nie zapominajmy,
że upływ czasu to wciąż wymysł człowieka i naprawdę,
n a p r a w d ę możemy odzyskać nad nim kontrolę, jeśli
potrafimy
się
w
nim
zatrzymać.
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NA PARNASIE

Ze szczytu Parnasu
Ponieważ to pierwszy po Dniach Otwartych numer „Agrafki”, więc wśród wielu
wydarzeń, które miały ostatnio miejsce w naszej szkole, nie może zabraknąć wspomnień z tego niezwykłego wydarzenia (łamy naszej gazety oddajemy tu gościom).
Oczywiście w Parnasie działo się o wiele, wiele więcej…
celu między innymi poszerzenie wiedzy z zakresu
Zbliża się czas, kiedy zajęzyków obcych. Dzięki makończę edukację w szkole
łej liczbie osób w klasach
podstawowej. Tym samym
(średnio około 15) nauczystanę przed wyborem gimciel może każdemu z
nazjum. Spośród trzech wyuczniów poświęcić dużo
typowanych przeze mnie
uwagi. Ponadto
szkół najbardziej
kameralny chaz a i n t e r e s ow a ł o
rakter
szkoły
mnie
Prywatne
(łącznie uczęszGimnazjum Języcza do niej 120
kowe
,,Parnas”.
uczniów) spraOdwiedziłam je po
wia, iż można
raz pierwszy podczuć się w niej
czas Dni Otwarbezpiecznie.
tych.
Już
po
Już w progu
pierwszym sposzkoły
gorąco
tkaniu zauwaprzywitali
nas Przewodniczący szkoły wita gości Dni Otwartych
żyłam,
że
uczniowie. Na ich
uczniom z tej
twarzach widniał
miętałam nauczyciela języka
szkoły nauka przysparza
szeroki uśmiech, jeszcze
hiszpańskiego, który z duwiele radości.
bardziej zachęcający do
żym entuzjazmem opowiaLubię się uczyć i zdobyzapoznania się z tym miejdał o swojej pracy w tej
wać nowe doświadczenia,
scem. W samej szkole przyszkole.
dlatego z całą pewnością
gotowano wiele ciekawych
Z wypowiedzi uczniów
gimn azju m
„Pa rnas ”
zajęć i warsztatów. Interesuwynikało, iż Prywatne Gimuwzględnię w wyborze moję się przyrodą, dlatego najnazjum Językowe ,,Parnas”
jej nowej szkoły.
bardziej spodobały mi się
odnosi duże sukcesy we
eksperymenty chemiczne i
Hania Filus
wszelkiego rodzajach konwykłady uczniów na temat
kursach i olimpiadach przedFilm z Dni Otwartych:
zdrowego odżywiania się.
https://www.youtube.com/
miotowych. Organizuje dla
Pozostałe zajęcia równie
watch?
swoich uczniów liczne wyciekawie zachęcały do pov=zf4kcvtScew&feature=share
cieczki zarówno krajowe, jak
szerzenia wiedzy. Sposób, w
i zagraniczne, mające na
jaki uczniowie przekazywali
Dni Otwarte oczami gości
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informacje na temat szkoły,
zrobił na mnie niesamowite
wrażenie. Wszyscy, łącznie z
nauczycielami, byli bardzo
otwarci, życzliwi i z szacunkiem odnosili się do przybyłych gości. Szczególnie zapa-

NA PARNASIE
Wielki sukces naszej
naczelnej
Kaja Folga została laureatką
Ogólnopolskiego Konkursu
"Skrytykuj!" organizowanego pod patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Napisała recenzję filmu
" Earl, ja i umierająca dziewczyna". W nagrodę będzie
członkiem Jury Młodzieżowego 9. Festiwalu PKO OFF
CAMERA, który odbędzie się
w Krakowie od 29.04 do
08.05.2016r. Gratulujemy!
Oczywiście zachęcamy do
lektury recenzji (s.39)
Edukacja na światowym
poziomie
Nazwa „gimnazjum językowe” zobowiązuje. Dlatego
nasi uczniowie chętnie biorą
udział w międzynarodowych
projektach i konkursach.
Ważny wydarzeniem jest też
tegoroczna wymiana polsko
-niemiecka. W dniach 1317.03. nasi uczniowie z paniami Stepnicką i Skuzą
gościli u młodzieży niemieckiej w Bonn. Uczniów z Niemiec będziemy gościli w
murach naszej szkoły w
maju. Podczas wymiany
realizowanych jest wiele
ciekawych projektów społecznych i kulturowych (o
stereotypach, dyskryminacji
itp.). Gratulacje także dla
uczniów klas 1., którzy pod
opieką pani Beaty Skuzy
zrealizowali
film:
„Społeczeństwo obywatel-

skie i jego znaczenie: opow i e ś ć
o
„Solidarności” ( „The city of
Wrocław now and then”) i
zdobyli 2. miejsce w międzynarodowym konkursie filmowym!
Link do filmu:
https: //www .y outube .c om /
watch?v=c8aKsfkjX

udział w finale konkursu historycznego wiedzy o Rosji
"Białe Noce”. Nagrodą jest
wycieczka do Petersburga,
finał 27 kwietnia, Powodzenia!
Zapraszamy do TV Parnas

Nasi zdolni
Oczywiście nie zapominamy
o naszych uzdolnionych Parnasistach. Gratulujemy Michałowi
Dobrzańskiemu,
który został laureatem konkursu Zdolny Ślązak Gimnazjalista z chemii. Trzymamy
też kciuki za naszych kolegów, którzy przygotowują się
do finałowych etapów Olimpiady Geograficznej (Kacper
Kowalski) oraz Olimpiady
Biologicznej (Michał Dobrzański, Kacper Kowalski,
Jakub Gawroński, Krzysiek
Olejniczak i Antek Podgórski). Nie zapominamy też o
Basi Białynickiej- Biruli, Jakubie Przybylskim i Szymonie Przybyszu, którzy wezmą

Wszystkich, którzy chcieliby
przypomnieć sobie o wszystkich ostatnich ważnych wydarzeniach w naszej szkole
zapraszamy do oglądania
naszej szkolnej TV Parnas.
Uczniowie klasy medialnej
1c, pod czujnym okiem pana
Rafała Zarychty, przygotowali kolejne wydanie szkolnych
wiadomości. Zachęcamy do
oglądania !
Link :
http: / / ww w. par nas . te b. pl/
blog/2016/02/29/parnas-express
-wydanie-2/
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TEMAT NUMERU:REPORTAŻ
Kaja Folga

Elitarny snobizm?
Lidia ma szesnaście lat. Lubi za duże swetry, frappucino z niszowych kafejek i twórczość Edgara Allana Poego. W szkole uczy się angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego,
ale gdyby miała więcej czasu, chętnie zabrałaby się za islandzki. Koleżanki Lidii marzą
o stolicach w sercu Europy, ale ją ciągnie bardziej w stronę nieodkrytej Północy. Raz w
miesiącu stara się bywać w teatrze. Dobrze bawi się na komediach, jednak ostatnio
zapragnęła czegoś ambitniejszego. Podczas niektórych spektaklów w Teatrze Polskim
miewa problem ze zrozumieniem, co autor miał na myśli. Za to poza szkołą ludzie mogą mieć problem z tym, co Lidia sobą reprezentuje – ambitne zainteresowania czy
zwyczajny snobizm?
Książki ponad ludzi
Nie uczyłam się w prywatnych
szkołach przez całe życie –
opowiada, sącząc mrożony
napój bynajmniej nie ze
Starbucksa – Właściwie, to
moje pierwsze doświadczenie
tego typu. Z początku nie
spodziewałam się niczego
szczególnego. Nie miałam
wyrobionego
zdania
o
uczniach w podobnych placówkach, a co się tyczy obrazu z amerykańskich seriali,
szybko nauczyłam się traktować go z przymrużeniem oka.
Lidia nie miała w życiu łatwo.
Już w podstawówce wiedziała, że różni się od swoich rówieśników. Jest od nich dojrzalsza, nieco wrażliwsza, a
spędzanie popołudnia w dusznej galerii uważa za zwyczajną
stratę czasu. Dużo czytała:
powieści, opowiadań, pamiętników, biografii upadłych
geniuszy. Książki zastępowały
dziewczynie towarzystwo, w
którym i tak nie odnajdywała
się najlepiej. Uczyła się dobrze, jednak była uważana za
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dziwaczkę, niedostosowaną do
otoczenia. Wszystko zmieniło
się, gdy poszła do prywatnego
gimnazjum i zmieniła środowisko. Publiczna podstawówka
zdążyła mnie przygotować na
trudy życia, zahartować, ale
kiedy myślę o moich znajomych, którzy w liceum po raz
pierwszy zetkną się z tym
„innym światem”…- Lidia
uśmiecha się z zakłopotaniem
– Naprawdę im współczuję.

Kultura w cenie
Nie jest tajemnicą, że w szkołach prywatnych nauczyciele
kładą większy nacisk na obcowanie uczniów z kulturą i
sztuką. A może po prostu
Lidka trafiła do wyjątkowej
szkoły, w której belfer to przykład mistrza, nie nauczyciela?
Szukają ciekawych wydarzeń
w rodzinnym mieście lub organizują rozmaite wyjazdy.
Spektakle w Teatrze im. Jana
Kochanowskiego w Opolu czy

Parnasiści w projekcie „Arcydzieła malarstwa”

TEMAT NUMERU:REPORTAŻ
Juliusza Słowackiego w Krakowie mogą być sporym
wydatkiem dla wrocławskich
uczniów, jednak większość
rodziców na niego stać. Ba,
sami przynajmniej raz na pół
roku starają się pobudzić
szare komórki przed czymś
innym niż ekran telewizora
(nawet, jeśli są miłośnikami
kina niezależnego). A uczniowie? Kryspin przyznaje się
bez bicia, że przed pójściem
do gimnazjum rzadko bywał
w teatrze. Nawet jeśli, to
specjalnie się tym nie zainteresowałem. Nie mówię, że
po tych trzech latach tu w
gimnazjum stałem się miłośnikiem tego typu spędzania
czasu, ale na pewno uwrażliwiło mnie to na otaczającą
mnie rzeczywistość. Czuję się
dojrzalszy, a w towarzystwie
znajomych rodziców mam
coś do powiedzenia. Lidia
uważa zaś fakt, że może
porozmawiać ze znajomymi
o właśnie obejrzanej interpretacji Szekspira za coś
niesamowitego.
Skazani na rejon
Czy w innych szkołach dzieciaki naprawdę są w stanie
uznać podobne zainteresowania za zadzieranie nosa?
Na pewno nie można generalizować. Należy pamiętać,
że gimnazja wciąż podlegają
rejonizacji, a jeśli nie powiedzie się przy rekrutacji,
wszystko zależy do tego,
gdzie jesteśmy zameldowani. Nie wszyscy wiedzą, gdzie
planowo mają zostać skierowani. Bardzo często dowiadują się o tym dopiero pod

koniec szóstej klasy, skonfrontowani z koniecznością składania podań do szkół. Jedną z
takich osób była Gabrysia. Mój

dwórko przed szkołą przypomina więzienny spacerniak. Ciebie
tam zniszczą. Ale Gabrysia nie
poddała się tak szybko. Nie

Europejska Stolica Kultury: także w Parnasie

rejon to wyjątkowo parszywa
nora. Owszem, pobliskie liceum
to świetna szkoła, ale szkoda
gadać, jaki element chodzi do
gimnazjum. Wystarczy spojrzeć
na przypisane do niego ulice i
to, jakie sprawiają wrażenie.
Gabrysia nie jest z natury pesymistką. To bardzo wesoła,
otwarta dziewczyna, której
największą pasją jest występowanie w teatrze i gra na wiolonczeli. Marzy jej się PWST
albo szkoła muzyczna w Katowicach. Kiedy nie przyjęli mnie
do gimnazjów wcześniejszego
wyboru, wiedziałam, że będę
musiała zmierzyć się z rzeczywistością i nawet nie miałam do
tego takiego złego podejścia.
Wszystko zmieniło się, gdy
rodzice wrócili z odbywającego
się w rejonie spotkania niedługo przed końcem wakacji. Nie
pójdziesz tam, córuś – oświadczyli dobitnie. – Ta wicedyrektorka to jakaś wariatka a po-

chciała generować problemów,
postanowiła spróbować wytrwać. Jeszcze przed początkiem
roku szkolnego dowiedziałam
się, kto będzie ze mną w jednym
roczniku. Niektóre z tych osób
prześladowały mnie w podstawówce. Wtedy zadałam sobie
pytanie: Dlaczego muszę się tak
poświęcać, skoro wciąż mam
przed sobą jakąś alternatywę?
Dlaczego nie spędzić najgorszych trzech lat życia we względnym spokoju, robiąc to, co kocham, w środowisku, które mnie
zaakceptuje? Gabrysia nie żałuje, że poszła do prywatnej szkoły, ale przyznaje, że boi się powrotu do publicznego liceum.
Jest w trzeciej klasie…
Zwyczajnie nadzwyczajni
Skąd wszystkie te złe emocje i
piętnowanie? Otóż w społeczeństwie nasz poziom tolerancji
wszelakiej inności wciąż pozostawia wiele do życzenia. Budzi
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TEMAT NUMERU:REPORTAŻ
w nas podejrzliwość
i niepokój, ponieważ coś odbiega od
ogólnie przyjętych
norm. Dużo łatwiej
jest egzystować w
świecie względnego
porządku, w którym
większość
rzeczy
jest dosyć łatwa do
przewidzenia. Lidia
ma na to swoje zdanie. W
okresie naszego dzieciństwa,
gdy chodziliśmy do podstawówek, wrażliwość nie była w
modzie. Dopiero teraz, w erze
tumblr’a i emocjonalnego
ekshibicjonizmu stała się
czymś podziwianym. Ludzie
przyznają się do swoich problemów w Internecie, a inni
podziwiają ich za odwagę.
Piszą, że są zagubieni, zaś w
zamian otrzymują namiastkę
zrozumienia. Ale wciąż obracają się w szczególnych kręgach. Rzeczywistość przedstawia się zgoła inaczej. Lidia nie
wstydzi się siebie. Po prostu
przyzwyczaiła się
do uczucia względnej akceptacji, do
bycia podziwianą
za swoją inność i
odwagę.
Może
nawet do onieśmielania innych.
To zabawne, jak
szybko z innej można stać się wyjątkową – mówi z
uśmiechem
na
ustach – Będzie mi
tego
brakować,
dlatego przed wybraniem
liceum
upewniam się, co
do (z braku lepsze-
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go słowa) stanu środowiska
przyszłej szkoły (nauczyciele,
uczniowie, zajęcia dodatkowe,
teatr szkolny). Już parę szkół
wytypowałam, mam tam znajomych i idę na Dni Otwarte z
zamiarem dokonania dokładnego researchu.
Pójście do liceum to ważny
okres w życiu człowieka. Przecież to pod koniec nauki w tym
miejscu będziemy podchodzić
do egzaminu dojrzałości, którego wynik zadecyduje m. in. o
tym, gdzie pójdziemy na studia., jaką przyszłość zaplanujemy. Warto poświęcić czas

nauce i własnemu rozwojowi,
nie podpieraniu ścian i unikaniu wytykania palcami. Warto
dodać, że szkoły ponadgimnazjalne nie podlegają rejonizacji
i jeśli zakończymy trzecią klasę
w sposób satysfakcjonujący,
mamy szansę dostać się tam,
gdzie tylko zapragniemy. Wykorzystajmy to, nie dajmy się
stłamsić. A skoro już jesteśmy
specyficzni, snoby z prywatnej
szkoły (w tym przypadku chyba pojęcie snobizmu niesie
tylko pozytywne konotacje),
dlaczego tego nie wykorzystać? Kto wie, czy wyróżnianie
się na tle innych (nie tylko
ubiorem, zachowaniem, ale
przede wszystkim zainteresowaniami, podejściem do życia,
egalitarnością w dobrym tego
słowa znaczeniu) nie stanie się
naszym największym atutem
podczas rekrutacji? Tylko czy
w nowym środowisku będziemy umieli przebić się ze swoją
innością? Oby…

Świętujemy 8 marca nietypowo:)

SYLWETKI PARNASISTÓW:REPORTAŻ
Michalina Święcka

Taniec jak tabliczka czekolady
„Tańczenie

jest sztuką, ponieważ ma zasady” : Voltaire
Niedziela, 6 grudnia, 15.00.
O tej porze jest już prawie
ciemno. Szaro i ponuro.
Dla
mnie
weekend jeszcze się
nie zaczął, nawet
jeśli dla wielu się
właśnie kończy. Nie
czuję jednak znużenia. Jestem raczej
zmobilizowana: to
moja ostatnia próba
przed wyjazdem na
Mistrzostwa Świata
w tańcu nowoczesnym. Na sali są już
wszyscy:
łącznie
dziesięć dziewcząt –
nasza ekipa Mistrzyń
Polski. Przed nami
„szlifowanie” dwóch miniformacji. Jedna to choreografia
w stylu jazz: opracowana
przez panią Paulinę, która
dzisiaj ma doskonały humor,
tryska energią i mocno nas
mobilizuje.
„Dziewczyny,
skupcie się. Mamy mało czasu do mistrzostw”. Pani Paulina jest wyjątkowo cierpliwa:
„Pamiętajcie o zasadach.
Madzia w lewo, Michalina do
przodu”. Przerwa. Uff. Krótka
odsapka, w pośpiechu łykamy
wodę, poprawiam opaskę
uciskową. Moja kontuzja
znowu się odzywa. Skręcona
kostka. Cóż – nie ma lekko.
Teraz przed nami jeszcze
taniec modern według pomy-

słu pani Oli. W roli głównej czerwony balonik. Tu jako
symbol nadziei. W tańcu przekazujemy go sobie, czasami o
niego walczymy, cieszymy się,

gdy go mamy, nawet jeśli
tylko przez chwilę. Z pozoru
niewinny modern jest naprawdę wymagający. Wirujemy, pląsamy, skaczemy, biegniemy, padamy......
„Taniec jest odzwierciedleniem naszego ciała, czasem
zabawy, czasami bólu: Martha Graham
Nareszcie – koniec próby.
Jednak nadal leżymy na podłodze. Nie mamy siły wstać, a
tym bardziej doczłapać do
szatni. Jeszcze ostatnie ustalenia, pakowanie kostiumów i
po 20.00 wracam do domu.
W tym tygodniu łącznie tań-

czyłam 14 godzin: w każdą
sobotę i niedzielę od rana do
wieczora, a w tygodniu jeszcze
taniec grupowy i akrobatyka. I
tak tydzień w tydzień od października. A może
jeszcze lepiej: i
tak rok w rok, od
czwartego roku
życia... No, może
nie tak intensywnie, ale jednak …
W drodze do
domu zauważam,
że w Leśnicy nie
ma już korka.
„Chyba wszyscy
świętują Mikołajki” - pomyślałam.
„Mikołajki
na
Mikołajki”
uśmiechnęłam
się w myślach. I
od razu zrobiło mi się radośniej: wiedziałam, że w domu
czeka na mnie miła niespodzianka.... Święty Mikołaj nigdy
nie zawiódł. Myśl o św. Mikołaju przypomniała mi, że święta
za pasem i że wkrótce będę
mogła odpocząć. Rozejrzałam
się wokół: leśnicki zamek mienił
się przedświątecznym blaskiem
choinkowych światełek...
„W życiu jak w tańcu, każdy
krok ma znaczenie”: autor
nieznany
Wtorek, 8 grudnia. Kiedyś w
końcu musiał nadejść ten
dzień: wyjeżdżam do Mikołajek. Zbiórka o 3.00 nad ranem,
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czyli na tyle wcześnie, że nie
pamięta się zbyt wiele. Mój
stres w każdym razie spał
jeszcze w najlepsze. Strach i
trema również drzemały.
Dopiero w trasie, kołysana
monotonią autostrady, zaczęłam się denerwować: Czy
pamiętam układ? Czy pamiętam wszystkie kroki? Czy
wszystko zapakowałam? Co z
moją kostką? Wiem, że
wszystko się liczy – każdy
szczegół. Zaczynam odtwarzać układ. Spoglądam przez
okno: słup, drzewo, znak,
słup, drzewo, znak, słup, drzewo, znak. Raz, dwa, trzy, raz,
dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Na,
na, na, na, na, na, na, na, na.
Zaczynam podśpiewywać. I
dopiero po chwili orientuję
się, że nucę podkład do modernu. Muzyka siedzi w głowie. Będzie dobrze....
„Taniec jest jak napad na
bank: liczy się każda sekunda” : Twyla Tharp
Piątek, 11 grudnia. Próba
generalna. Wstałyśmy trochę
później, to znaczy o 7.00, bo
występ był zaplanowany dopiero na godzinę 15.00. W

ciągu tych ośmiu godzin musiałyśmy zjeść śniadanie,
ubrać się, uczesać, wymalować i rozgrzać. Poszłyśmy też
„pooglądać”
konkurencję.
Zespoły z całego świata, np. z
Afryki, Azji, obu Ameryk i
wielu państw europejskich.
Największe wrażenie robią na
mnie zespoły z Rosji. Wydaje
mi się, że mottem rosyjskich
trenerów jest: „Perfekcja i
dyscyplina na pierwszym
miejscu”. Dociera do mnie, że
mimo iż tańczę od 12 lat, to
mój debiut na tak prestiżowej
imprezie. „Co ja tu robię?” zadaję sobie pytanie. Staram
się nie wpaść w panikę. Przydaje mi się rozsądek i spokój
mamy, która mi powtarzała,
że sukcesem jest już udział w
Mistrzostwach Świata i możliwość uczenia się od najlepszych. „Dobrze mówić, kiedy
się jest daleko” - pomyślałam.
Ja tymczasem zastanawiam
się, czy nie uciec... „Co ja tu
robię?” - pytam się raz jeszcze. „Reprezentujesz Polskę” dociera do mnie. Zatem nie
mogę przynieść wstydu sobie
i innym! Na szczęście naszą
ekipę wspierają też trenerzy:
„Przez te 3 minuty macie dać

Chwile sukcesu: bezcenne
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czadu. Liczy się każda sekunda!”.
„Człowieku, ucz się tańczyć, bo
cóż będą z Tobą robić aniołowie w niebie”: święty Augustyn
Stres, stres i jeszcze raz stres.
Mimo że występowałyśmy już z
milion razy na innych turniejach, to tutaj trema jest sto
razy większa. Przed samym
wejściem na scenę pomyślałam
o treningach, o moich upadkach, o moich kontuzjach, o
łzach i zmęczeniu. Tak bardzo
się starałyśmy - nie możemy
tego zaprzepaścić. Kiedy rozległy się pierwsze takty muzyki,
wzięłam głęboki oddech i....
popłynęłam, unosiłam się w
tańcu, zapominając o widowni,
o jury. Muzyka mnie niosła, a
czas pędził. Zawieszenie, parter, lot, ruch miękki, swing,
balonik, swing, wzlot. Koniec.
Brawa. Ukłony. Co prawda nie
wygrałyśmy, ale nie wracałyśmy na tarczy. Pełne nowych
doświadczeń,
umiejętności,
obserwacji i emocji następnego dnia jedziemy do domu. Nie
opuszczają nas nadzieja i marzenie o tytule Mistrzyń Świata
w przyszłości. Pozostawiając w
tyle mazurskie jeziora, już teraz
cieszę się, że za kilka godzin
zobaczę rodziców i będę mogła
im powiedzieć: „Widzicie te
obdarcia i siniaki? To moje
najpiękniejsze pamiątki po
Mistrzostwach Świata”. I dodam: „Potrzebuję nowe napalcówki, bo stare się rozsypały.
We wtorek kolejna próba”.

WYWIAD NUMERU
Paweł Dietrich

W ogniu pasji
Piotr Kwasigroch - twórca Żmigrodzkiego Teatru "Westa". Mając 16 lat, skupił
wokół siebie grupę tancerzy złożoną z gimnazjalistów. Nie jest to na pewno zwykły
teatr. Do występów używają ognia i światła UV. Wszystko razem wywołuje wrażenie,
a o wykorzystanych technologiach można napisać kilka książek. Występy grupy można
było oglądać w marcu br. podczas występu w ramach otwarcia imprezy "Wrocław
Europejska Stolica Kultury 2016". Jednak to nie występy na wielkich eventach, ale
możliwość realizacji swojej wielkiej pasji Piotr uważa za najważniejsze…
Paweł Dietrich: Masz 18 lat i z tego ,co widzę,
dość dużo już osiągnąłeś w swojej karierze.
Jak to kariera teatralna się narodziła?

zainteresowaniami innych ludzi.
Później kontynuowałem naukę w
zaciszu własnego
domu. W międzyczasie dużo się
angażowałem w
poprawę własnej Piotr Kwasigroch
sytuacji, ale też
pomoc innym zagubionym młodym
ludziom. Poprawiłem swoją fatalną
sytuację w szkole, zawiązałem nowe
znajomości, zacząłem istnieć na nowo
w otaczającym mnie środowisku i nabrałem większej odwagi. Wyszło mi to
na dobre.

Piotr Kwasigroch: Powiedzmy, że do czerwca 2014 roku byłem znany raczej z mało
pozytywnej strony. Wszystko, co robiłem,
miało negatywne odbicie w społeczeństwie: etykietowanie określeniami
„trudna młodzież”, „ciężki przypadek”,
„łobuz” było na porządku dziennym.
Wtedy właśnie pojechałem pierwszy raz
w życiu na spotkanie młodych Lednica
2000 i wszystko się zmieniło. Miałem
jeszcze okazję spotkać zmarłego niedawno ojca Jana Górę- uważam to za dar od
losu. Zmieniłem się nie tylko jako osoba,
która tu narodziła się duchowo na nowo.
Podczas tego spotkania zobaczyłem w P.D.: Taniec z ogniem to bardzo ciekawe
akcji tancerzy ognia. Pochodzę z małej
zainteresowanie. Ale jaki byłby teatr, w
miejscowości, więc takie widowisko było
którym gra jedna osoba. Na pewno musiałeś zarazić innych swoją pasją.
dla mnie czymś oszałamiającym. DoskoP.K.:
Mniej więcej od sylwestra 2015 roku
nale zapamiętałem obraz tancerzy ognia
przestałem
ćwiczyć taniec z ogniem. W
z Teatru Santo Fuego tańczących podtym
czasie
więcej
czasu poświęciłem na
czas pieśni "Pierścień Miłości" i już po
prace
w
różnych
grupach
wolontariatu.
kilku miesiącach sam rozpocząłem naukę,
Nawet
utworzyłem
sporą
grupę
wolonjak panować nad tym wspaniałym żywiotariuszy:
aktywną
i
prężnie
działającą.
łem. Szybko całkowicie zmieniłem towaPróbowałem wyzbywać się myśli o porzystwo. Tak zaczęło się moje nowe życie.
wrocie do ognia, ale to i tak mimo woli
W tym, że dobrze robię, utwierdziłem
wracało. Wtedy zrozumiałem, że trzeba
się, gdy potrafiłem zaciekawić swoimi
coś z tym zrobić. 14 marca 2015 roku
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teresowania, którym się oddajesz?
poszedłem do dyrektora mojej szkoły i
P.K.:
Nie zwracam uwagi na to, co myślą czy
zapytałem, czy mógłbym w szkole utworzyć

mówią o mnie inni. Ja dobrze czuję się z
grupę teatralną. Wcześniej strasznie biłem się z
tym, czym się zajmuję. Czasami nasuwają
myślami. Bałem się reakcji ze strony władz
mi się myśli, aby zostawić to wszystko i być
szkoły i uczniów. Ostatecznie otrzymałem zgojak statystyczny pan X czy Y, ale mimo tego
dę. Później biegałem po klasach gimnazjum z
nie rezygnuję i działam dalej, bo przecież
zaproszeniami do przystąpienia do grupy teżaden sukces nie bierze się z braku zaangaatralnej. Zebrałem ekipę dwunastu wspaniażowania. Co do moich zainteresowań; barłych osób, z którymi po raz pierwszy spotkałem
dzo lubię malować, rysować… Wszystko, co
się na zajęciach 9 kwietnia 2015.
jest związane z pracami manualnymi, spraP.D.: Na początku trudno było ci namówić
wia mi satysfakcję. Uprawiam także sport;
uczniów gimnazjum do gry w teatrze?
w szczególności grę w siatkówkę, taniec
P.K.: Nie trzeba było w ogóle nikogo namawiać. Z
intensywny. Rzucanie oszczepem sprawia
początku nie było w ogóle mowy o jakiejkolmi też frajdę.
wiek grze teatralnej. Założeniem była
dobra zabawa z kumplami, a czasami
pomachanie ogniem. Znacznie później
zaczęliśmy intensywnie ćwiczyć, bo to,
co robiliśmy, po prostu porwało nas w
całości.
P.D.: I jeszcze w tym wszystkim był czas
na pomaganie innym?
P.K.: Wolontariat to najważniejsze założenie teatru. Nie robiliśmy rozdziału między tancerzami a wolontariuszami.
wręcz przeciwnie. sami organizowaliśmy
sporo akcji charytatywnych poprzez
występy i hepeningi. Zbieramy środki,
które później przekazujemy dla potrzebujących. Występowaliśmy dla chorych i
starszych z hospicjum w Będkowie, w szpita- P.D.: Wracając do teatru. Na pudełkach do
zapałek często widać napis: "Chronić przed
lach, przedszkolach, innych szkołach. Dzięki
dziećmi". Czy na waszym teatralnym ekwinaszej pomocy w pełni do zdrowia wróciły
punku również widnieje takie ostrzeżenie?
dwie osoby, którym opłaciliśmy kosztowne
W końcu to zabawa z ogniem i spoczywa
leczenie. Co jakiś czas przekazujemy również
na was też ogromna odpowiedzialność.
kwoty pieniężne osobom, które wymagają
stałej rehabilitacji, a pochodzą z naszego lokal- P.K.: Tak, to wielka odpowiedzialność i bynajmniej nie chodzi tu o nas. Uczulałem
nego środowiska. To pozwala zmienić w naczłonków swej grupy: "Najważniejsza jest
szym otoczeniu stereotypowy obraz o rozwypublika i jej bezpieczeństwo, później osoby
drzonej młodzieży gimnazjalnej. My też podtańczące obok, a na samym bezpieczeństwo
czas pokazów wiele się uczymy: występ przed
własne". Nie ma konkretnych ostrzeżeń czy
śmiertelnie chorymi, umierającymi ludźmi
ograniczeń wiekowych aktorów, ale zaufapozwala nieco inaczej spojrzeć na świat, siebie,
łem w pełni osobom, które tańczą. Sam też
cele w życiu. Liczy się każdy dzień.
dokładnie obserwuję umiejętności tancerzy
P.D.: Mając takie nietypowe pasje, czujesz się
i to ja decyduję, czy dana osoba będzie
czasem inny? W końcu teatr tradycyjny raczej
dopuszczona do występów z ogniem. Na
nie mieści się dziś wśród typowych zainterepróbach ćwiczymy bez ognia, z użyciem
sowań młodzieży. Może masz jakieś inne zain-
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materiałowych wstążek. Jeżeli dana osoba
stać się znaną grupą teatralną.
będzie dawała sobie radę z ogniem, otrzymu- P.K.: Jeszcze nie mieliśmy okazji współpracować
je ode mnie zgodę na występy przed publiczpodczas jednego projektu z jakąś inną grupą
nością. Narzędzia są dobrze zabezpieczone,
teatralną, która wykorzystywałaby podobne
ale i to nie daje nam stuprocentowej pewnorekwizyty, wiec ciężko jest się porównywać,
ści. Mamy za sobą ponad setkę pokazów
oceniać. Moim osobistym marzeniem jest
małych i dużych i jeszcze nic się nie stało.
możliwość spotkania się na jednej scenie z
Mimo to wszyscy wiedzą, co mają robić i jak
Olgą z Legnickiego Teatru Avatar. Nie walczę
niebezpieczne sytuacje powinno się rozwiązaciekle o sukcesy. Rozpoczynaliśmy całkiem
zywać bez szkód.
niedawno, a już jesteśmy nietypową i chyba
P.D.: Jednym słowem-narzędzia teatralne są
rozpoznawalną grupa teatralną, przynajmniej
dobrze chronione. Kiedy i przed kim odbył
w naszym środowisku. Uważam, że do każdewasz pierwszy występ?
go sukcesu trzeba docierać przez sumienną
P.K.: Pierwszy raz występowaliśmy na maratopracę. Jeżeli się rozwijamy, to znaczy, że jest
nie filmowym w gimnazjum, z którego podobrze. A rozwijając się, wiem, że prędzej czy
chodzą moi tancerze. Była spora publika:
później rozgłosu na pewno nabierzemy. Dla
około 100 osób. Występ odbył się ledwie po
nas i tak jest już wielkim sukcesem to, że
trzech lekcjach próbnych. To zdecydowanie
zauważają i zapraszają na ważne kulturalne
za szybko. Był to swego rodzaju egzamin dla
wydarzenia.
nas "być albo nie być", gdyż niepewna przedsięwzięcia dyrekcja gimnazjum chciała nas w
ten sposób sprawdzić. I chyba zdaliśmy egzamin, skoro istniejemy już rok.
P.D.: Ostatnio można było podziwiać talent
twoich tancerzy w ramach ESK 2016
(Europejskiej Stolicy Kultury). Jak to się dzieje, że młodzi ludzie występują podczas tak
elitarnych imprez? Przecież i we Wrocławiu,
i w San Sebastian, prezentuje się to, co najważniejsze w europejskiej kulturze.
P.K.: Sam nie wiem, jak do tego doszło
(śmiech). Wiele się nie angażowaliśmy, ale
uważam, że każdy występ należy traktować
tak samo: i przed uczniami szkoły w małej
miejscowości, i przed koneserami sztuki z
całej Europy. Cieszę się z tego występu we
Wrocławiu, bo mamy już informacje o kolejnych imprezach, w których moglibyśmy brać
udział. Jednak póki co, nie wolno nam o tych
akcjach mówić. Jedyne informacje zdradza- P.D.: Na początku wspomniałeś, że mieszkasz
my przez interface naszej strony na Facebow małej miejscowości. Cieszycie się popularoku. Wiele akcji wychodzi spontanicznie,
nością wśród mieszkańców? Chętnie uczęszkiedy kilka dni wcześniej dostajemy informaczają na wasze występy czy są raczej scepcje z prośbą o pomoc w organizacji imprezy
tycznie nastawieni?
lub po prostu otrzymujemy zaproszenie na P.K.: Nastawienie jest raczej sceptyczne. Bardzo
wydarzenie.
długo naszą publikę stanowili jedynie członP.D.: Jeśli wasza kariera potoczy się dalej w
kowie rodzin występujących aktorów i sporatak zawrotnym tempie, to niedługo możecie
dyczni przechodnie. Jesteśmy bardzo szybko

AGRAFKA 6-7/2015/2016 | 13

WYWIAD NUMERU
oceniani i etykietowani jako "zła młodzież"
czy "gorsze pokolenie". To smutne, na szczęście sumienna praca i rzeczywista pomoc,
jaką niesiemy przez teatralny wolontariat,
zmienia nastawienie ludzi i dzisiaj nasza
publika jest już zdecydowanie liczniejsza.
P.D.: Stajecie się zauważalni. Wiele osób przyjeżdżających na wasze wydarzenia może
rozpropagować idee teatru ognia w świecie. Napisałeś, że teatr dał ci praktycznie
nowe życie. Jak wygląda teraz takie życie z
teatrem? Dużo wyjazdów i przedstawień?
Ile czasu zajmuje ci zrealizowanie sztuki od
pomysłu po gotowe dzieło?
P.K.: Przede wszystkim nauczyłem sie odpowiedzialności. Dając komuś ogień do ręki,
biorę za tę osobę odpowiedzialność, za jej
bezpieczeństwo i życie. Działania teatru
nauczyły mnie i członków grupy również
dojrzałego spojrzenia na świat. Musimy być
sumienni, jeżeli chodzi o spotkania i organizację, ale przede wszystkim nie możemy
nikogo wystawić "do wiatru", kiedy w grę
wchodzą występy. Teatr wypełnia prawie
cały mój wolny czas, ale jest to coś, co kocham. Dużo prób, występów lokalnych i akcji
charytatywnych daje czasami nieźle popalić.
Przede wszystkim nauczyłem się bycia
"prezesem" (śmiech) i zarządzania finansami, z którymi jest problem od samego początku. Teatr pochłonął bardzo dużo moich
oszczędności. To nauczyło mnie inwestycji i
tego, że mam coś lub kogoś na
utrzymaniu (będzie to na pewno
bardzo dobra nauka w przypadku
zakładania rodziny). Z czasem
bywa równie. Najwięcej czasu
zajmuje znalezienie dobrego
soundtracku do spektaklu. Są to
często dziesiątki albo i setki przesłuchanych utworów na YouTube, aż wreszcie trafi się ten jeden, który ma to "coś" w sobie.
Wtedy przystępujemy do układania i ćwiczenia choreografii, która zazwyczaj powstaje w ciągu
około 10 godzin: 10 godzin morderczych ćwiczeń i przygotowań,
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które finalnie zmieniają się w trzy minuty
występu…
P.D.: Teatr to duża część twojego życia. Włożyłeś w niego ogrom czasu i środków. Czy
planujesz przyszłość związaną z teatrem?
Może jakieś studia w tym kierunku?
P.K.: Owszem, planuję iść w tym kierunku.
Dobrze się czuję w takim artystycznym środowisku. Planuję jeszcze przed maturą zrobić
kilka przydatnych kursów, a później ruszyć z
własną działalnością, która miałaby pokrycie
z moimi planami na studia: być może na pedagogice cyrku lub animacji dziecięcej czy też
animacji dla osób specjalnej troski.
P.D.: Na koniec: może jest jakieś miejsce, w
którym chciałbyś wystąpić albo przedstawienie, które chciałbyś wystawić?
P.K.: Nie mam specjalnych oczekiwań co do
miejsc czy przedstawień, które chciałbym
zrobić. Myślę, że do wszystkiego dochodzi się
z czasem i w wyniku sumiennej pracy. Zaczęliśmy od patyka owiniętego szmatką, a dzisiaj
posiadamy już w większości profesjonalny
sprzęt. Dlatego nie nakręcam się za bardzo.
Nie chciałbym też małpować pomysłów innych grup, bo każdy jest inny i wyjątkowy.
Dlatego opieram się na potencjale własnej
grupy i moich kochanych gimbusów .
P.D.: No to życzę powodzenia w karierze teatralnej I dziękuję za wywiad.
P.K.: Zapraszam do teatru żywiołów.

PROBLEM: ANKIETA
Mikołaj Górka

Młodzi (nie)tolerancyjni?
Problem uchodźców po ostatnich wydarzeniach w Paryżu i Brukseli stał się jeszcze
bardziej skomplikowany. Utożsamianie uchodźców z terrorystami przyczyniło się na
pewno do zamknięcia granic unijnych i wzrostu nastrojów antyimigranckich. Postanowiliśmy sprawdzić, ankietując 100 uczniów z różnych wrocławskich gimnazjów, jak
wśród młodych ludzi jest postrzegany ten problem. Odpowiadali oni na 5 pytań zamkniętych. Poniżej prezentujemy wyniki…
1) Czy przyjąłbyś/przyjęłabyś do swojego domu uchodźcę z Syrii?
a) Tak - 10%
b) Nie - 70%
c) Nie wiem - 20%

2) Czy państwo polskie powinno finansowo
wspierać uchodźców?
a) Tak - 11%
b) Nie - 67%
c) Nie wiem - 22%

3) Czy powinno się stosować kryteria
(płciowe / religijne / kulturowe) w przyjmowaniu uchodźców?
a) Tak - 62%
b) Nie - 30 %
c) Nie wiem - 8 %

Wyniki ankiety są… co najmniej zaskakujące.
Biorąc pod uwagę choćby tylko odpowiedzi na
pierwsze dwa pytania, nasuwa się refleksja: czy
młodzi Polacy rzeczywiście są aż tak mało tolerancyjni? Czy wpływ na to mają media? A może
rodzina i najbliżsi? Najwięcej negatywnych odpowiedzi pojawiło się w pytaniach 4. i 5. - niemal
90% uważa że powinniśmy zamknąć granice oraz
nie traktować uchodźców na równi z Polakami!
Jak widać rezultaty ankiety są dość jednoznaczne: młodzi gimnazjaliści jak jeden mąż
nastawieni są przeciwko uchodźcom. Muszę
przyznać, że nie spodziewałem się takich wyników. Być może spowodowane są one wiekiem
oraz wspomnianymi wpływami środowiska, w
którym żyjemy. Niemniej jednak wyniki i tak
szokują. Czyżby upadł mit tolerancji wśród młodych wiekiem ludzi?

4) Czy Europa w sytuacji kryzysu emigracyjnego powinna zamknąć granice Polski dla
uchodźców?
a) Tak - 90%
b) Nie - 6%
c) Nie wiem - 4%

5) Czy uważasz, że uchodźcy w Polsce powinni być traktowani na równi z Polakami?
a) Tak - 10%
b) Nie - 85%
c) Nie wiem - 5%
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Jakub Lipski

Czy bać się imigrantów?
„Od początku naszej cywilizacji wierzyliśmy,
że człowiek uciekający przed wojną zasługuje,
by go chronić. ~ António Guterres
Uchodźcy - ostatnio gorący temat nie tylko na
scenie politycznej. Stanowi jeden z tematów
przewodnich różnych ugrupowań. Jedne z nich
są za przyjęciem uchodźców, a inne zdecydowanie przeciw. Nie tylko na arenie politycznej
ten temat wywołuje kontrowersje. Również
wśród społeczeństwa rośnie napięcie z nim
związane. Ale czy słusznie? Czy Polska powinna
przyjąć uchodźców? Po pierwsze : „Ale to na
pewno imigranci ekonomiczni!”- trzeba odróżnić uchodźcę od imigranta ekonomicznego.
Według konwencji genewskiej uchodźca to
osoba, która ”na skutek uzasadnionej obawy
przed prześladowaniem z powodu swojej rasy,
religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań
politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub
nie chce z powodu tych obaw korzystać z
ochrony tego państwa.”, a imigrant to człowiek, który przybył zza granicy w celu osiedlenia się. Imigracja dzieli się na polityczną, religijną oraz ekonomiczną. Po drugie: „Ale to na
pewno imigranci z innych państw nieobjętych
wojną!”- trzeba odróżnić uchodźcę z Syrii od
imigranta z Maroka. To nie byłoby trudne,
gdyby część z imigrantów nie niszczyła swoich
dowodów tożsamości. O ile uchodźcę z Ukrainy
od uchodźcy z Kenii odróżnić jest łatwo, o tyle
w tym przypadku jest to prawie niemożliwe.
Po trzecie: „Ale jest ich za dużo!”. Bawi mnie
to, gdy polscy „patrioci” pieklą się, bo ich kraj
ma przyjąć falę muzułmańskich ekstremistów,
którzy wprowadzą szariat i będą rabować, palić
i gwałcić. Polska ma przyjąć ok. 6,5 tysiąca
uchodźców w ciągu dwóch lat. Będą przyjmowani w małych grupkach (ok. 150 osób), w
kilkumiesięcznych odstępach. Według Główne-
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go Urzędu Statystycznego aktualnie w Polsce
mieszka: 12560 Romów, 8203 Rosjan, 3585
Wietnamczyków, a Włochów, Anglików i Francuzów jest kolejno 1690, 1560 i 1506. W 2011
w Polsce mieszkało 38387 Ukraińców. Teraz, po
kryzysie na Ukrainie, ich liczba jest zapewne o
wiele większa. Z kolei gdy w 1994 Polska miała
przyjąć 90 TYSIĘCY Czeczenów z terenów objętych rosyjsko-czeczeńską wojną, nawet się o
tym nie mówiło. Ba! Nawet sam Mamed Khalidov (polski zawodnik MMA; w 1997 przybył z
Czeczenii do Polski) mówi w wywiadzie, że w
Polsce został dość ciepło przyjęty. Dlatego moim zdaniem przyjęcie niecałych 7 tysięcy
uchodźców z Bliskiego Wschodu nie jest czymś
niewykonalnym , szczególnie, że według Urzędu Ds. Cudzoziemców Polska byłaby w stanie
przyjąć ich aż 30 tysięcy. Poza tym, skoro Polaków za granicą są aż 2 MILIONY, to dlaczego
Polska nie miałaby odwdzięczyć się podobną
gościnnością? To prawie 40- milionowe państwo, a nie może przyjąć niecałych 7 tysięcy
uchodźców? Państwa graniczące z Syrią przyjęły już prawie 3,5 miliona Syryjczyków (Turcja z
ok. 78 mln mieszkańcami przyjęła 1,8 mln
uchodźców; Liban z ok.4 mln mieszkańcami
przyjął 1,1 mln uchodźców; Jordan, ok 6,5 mln
mieszkańców, 1,4 mln uchodźców). Po czwarte: „Ale nas nie stać na to, skoro Polski nie stać
na emerytury dla własnych obywateli!”. Wszyscy uchodźcy, którzy dostaną w Polsce azyl,
będą utrzymywani z pieniędzy Unii Europejskiej. Średni koszt miesięczny utrzymania imigranta w Polsce to 1380 zł. Polska , przy czym
od Unii na każdego imigranta dostanie 6000€
(25269 zł). Statystyczny Kowalski, który odprowadza podatki w Polsce, nie wyda ani dodatkowego grosza na utrzymanie uchodźców. Po
piąte: „Ale to sami terroryści i zamachowcy!”.
Według amerykańskich danych od 2011 do dziś
tylko 0,7% zamachów było wykonanych przez
osoby wyznające islam. . Po szóste: „Ale islam
każe zabijać, gwałcić i rabować! To religia woj-
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ny!”. Islam jest jedną z bardziej pokojowych
religii na świecie. A także najbardziej plastyczną,
więc można ją interpretować na wiele sposobów, a także nadinterpretować. „(…) Zwalczajcie
na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, lecz
nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę; Bóg nie

miłuje najeźdźców! (...) – I nie zwalczajcie ich
przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą
was tam zwalczać. (...)” - ten kawałek Koranu
pokazuje tylko to, że islam po
prostu kieruje się starą zasadą,
jaka była już znana od czasów
Hammurabiego, czyli: „Oko za
oko, ząb za ząb”. Większość muzułmańskich organizacji terrorystycznych usprawiedliwia swoje
działania, które często mają polityczne podłoże, „Świętą Wojną” (dżihadem), skierowanym w
„niewiernych”. W jednym z hadisów (opowieść przytaczająca wypowiedź proroka Mahometa) jest
napisane: „(…) O Proroku Allaha!
Widzimy, że dżihad jest najlepszym czynem, czy nie mamy walczyć w drodze Allaha? Prorok
rzekł: „Ależ najlepszy dżihad to dobra pielgrzymka” (...)”, więc usprawiedliwianie się Koranem,
w takiej sytuacji jest bzdurą, bo co to za przykładny muzułmanin, który zna Koran, lecz nie
zna sunny (zbiór hadisów)? Po siódme: „Ale

moja ulubiona partia jest przeciwko!”. Robienie z uchodźców części kampanii wyborczej
jest nieludzkie. Nie można czerpać zysków z
cierpienia innych. Powinniśmy pomóc tym
ludziom z jednego i tylko jednego powodu –
oni też są ludźmi. „Homo homini amicum” człowiek człowiekowi przyjacielem, a nie wilkiem. Czy
Polacy w przeszłości nie uciekali z Polski przed represjami? W 1831 r. po przegranym powstaniu listopadowym ponad 10 tysięcy Polaków wyemigrowało: stworzyli Wielką Emigrację. Po II
wojnie światowej wyemigrowało kolejnych 300 tysięcy.
Po 1968 wyjechało kolejnych
25 tysięcy, a w latach '81 –
'83 (stan wojenny) wyjechało
ok. 250 tysięcy. Obecnie na
Wyspach
jest
ok..
2milionowa polonia. Polacy
stoją przed dużym wyzwaniem. Może 6,5
tysiąca uchodźców to niewielka liczba, ale
wiele administracyjnej pracy. Trzeba zatrud-

nić wielu dodatkowych pracowników, przygotować specjalne ośrodki dla uchodźców i
przygotować przyjezdnych do życia w Polsce.
Wierzę jednak, że to się uda.
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„Wypijcie najpierw kawę, zanim się pozabijacie”
Wrocław: dawniej Breslau. Młodzi ludzie poznają na nowo miasto, jego historię zagmatwaną, związaną z wielokulturowymi, polsko-czesko-niemieckimi wpływami. Tu,
przy Synagodze pod Białym Bocianem, mają się spotkać z … żywą historią. Mają okazję
porozmawiać na żywo z ostatnimi świadkami Holocaustu. "Ostatni Żydzi z Breslau" :
niemiecko-polski projekt pod patronatem Fundacji Bente Kahan. Pozwolił polskiej i
niemieckiej młodzieży zagłębić się w przeżycia tych ocalałych z apokalipsy II wojny
światowej.
Historia z innej perspektywy
W szkole uczniowie faktycznie uczą się,
co miało miejsce we wrześniu 1939 roku. Znają
daty, większe bitwy, parę nazwisk i kilka nazw
obozów koncentracyjnych. Umieją z grubsza
odpowiedzieć na pytanie, co to Holokaust. Wiedzą, że Żydzi zostali potraktowani strasznie.
Jednak znają tylko uogólnienia, suche fakty.
„Nie zdawałam sobie sprawy, jakie katusze
zgotowali Żydom Niemcy już przed II wojną
światową”- mówi Martyna, uczestniczka projektu. W gimnazjum nie ma czasu na omawianie
okresu drugiej wojny światowej (tak, sławetna
podstawa programowa tego nie przewiduje),
dlatego na szczegółową wiedzę wśród uczestników projektu (przynajmniej ze strony polskiej)
nie ma co liczyć. Na lekcjach ogólnie wspomina
się jedynie, że wybuch wojny był kulminacją
lawiny zdarzeń, których początek sięga jeszcze
początku lat 30-tych XX w. Jednak na głębszą
refleksję nad tym, jak w cywilizowanej Europie
mogło dojść do ludobójstwa na tak wielką skalę
nie ma już czasu. A szkoda, bo przecież i nas,
młodych ludzi uczy się, że „Historia jest nauczycielką życia” i że niestety często lubi się powtarzać…
Projekt "Ostatni Żydzi z Breslau" był
więc okazją, by zwrócić uwagę młodych ludzi na
zupełnie nowy aspekt historii. To nie przypadek,
że akurat Niemcy i Polacy brali w nim udział.
Mieli okazję porównać swoje spostrzeżenia,
przemyślenia. A te… zdecydowanie się różniły.
Jednak ich celem, zgodnie z założeniami projek-
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tu, było pozbycie się różnic kulturowych. I tak
też się stało. Wbrew temu, co działo się w
przeszłości, Niemcy, Polacy i Żydzi RAZEM
zasiedli do kolacji szabasowej, która była
zwieńczeniem wspólnych warsztatów.
Przekraczanie granic
Wszystko zaczęło się w Berlinie. To tu
ekipa filmowców rozpoczęła pracę i już później
nie odstępowała uczestników projektu na
krok, aż do Wrocławia. Dla niektórych ciągła
obecność kamery mogła być krępująca. Jednak
głównym celem projektu było właśnie nakręcenie filmu, dlatego trzeba było jakoś się do
nieustającej obecności „oka kamery” przyzwyczaić. Teraz, po zakończeniu projektu, wszyscy
już nie może się doczekać wielkiej premiery w
Berlinie. Ale to dopiero za rok… Dla większości
będzie to pierwszy „czerwony dywan” w życiu.
Wyjątkowy…
Do projektu, który dotyczył tak ważnego tematu, uczniowie mieli, a właściwie chcieli
(co dziwne, zważywszy na powszechną niechęć
młodych do nauki historii) się przygotować.
Każdy z nas zapoznał się z dowolną pozycją na
temat historii Żydów w XX w. Oczywiście
przede wszystkim sięgnęliśmy po książki napisane przez ludzi, z którymi we Wrocławiu mieliśmy się później spotkać. W Berlinie zwiedziliśmy (brzmi chyba nie najlepiej?) Muzeum
Holokaustu. To zastanawiające, że właśnie w
kraju, w którym zrodziła się szatańska idea
nazizmu, pamięć o holocauście jest pielęgnowana ze szczególnym namaszczeniem. Jednak
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to nie Berlin jest naszym celem: miejscem
realizacji projektu, tylko Wrocław.
Świadkowie historii
Wrocław, niegdyś niemiecki Stadt
Breslau był jednym z miast III Rzeszy najbardziej zasiedlonych przez diasporę żydowska.
To tu Żydzi tworzyli elitę miasta, brali czynny
udział w jego życiu codziennym, politycznym,
kulturalnym. Tu wychowali się ludzie, którzy
przyjechali czasem tysiące kilometrów specjalnie, by nam, młodym z Niemiec i Polski,
opowiedzieć o swoich przeżyciach. Do Wrocławia przybyło 4 Świadków z różnych stron
świata. Rodzeństwo: Estee i Abraham Ascherowie wraz ze swoją rodziną przyjechali z
Ameryki, Anita Lasker-Wallfisch z Wielkiej
Brytanii, a Wolfgang Nossen wraz z żoną z
Niemiec. Niesamowite, że ci starzy, schorowani ludzie przyjechali tylko, a może AŻ po
to, by raz jeszcze wrócić do zakamarków
swego umysłu, odnaleźć siłę pamięci i
wszystko raz jeszcze przeżyć: tym razem z
nami. Widać było, że po tylu latach dalej, gdy
wspominali już odległe czasy, targały nimi
wielkie emocje. Opowieści urozmaicali zdjęciami i pamiątkami. Estee, drżącym głosem
czytała własną poezję. Okazali się wspaniałymi ludźmi, którzy nie dali się pokonać okrutnemu losowi. Dopiero wśród nich zrozumiałam, że historia to LUDZIE, ich pamięć umysłu. To właśnie ustne opowiadanie historii przeżywa
się mocniej. Zapamiętuje
się więcej. Dociera do nas,
ze teraz właśnie na nas,
wszystkich
słuchaczach,
spoczywa
odpowiedzialność przekazania tych historii, mądrości, refleksji
dalej. Poznając historię
świadków, poniekąd sami
staliśmy się świadkami. Co
Martynie
najbardziej
utkwiło
w
pamięci?
„Wypijcie najpierw kawę,
zanim się pozabijacie" słowa dostojnej 92-latki,

Anity Lasker-Wallfisch . Mówi cicho, spokojnie i
zaciąga się papierosem. Świadkowie bowiem
przez chwilę stali się prorokami: mówiąc o zdarzeniach przeszłych, wyczulali także na te, które
mają dopiero nadejść. Oby nie byli złymi prorokami…
Przygrywając w rytm śmierci
Przed warsztatami każdy z uczestników
zapoznał się charakterystykę wszystkich Świadków. Już te krótkie teksty zrobiły ogromne wrażenie. Historią, która najbardziej wstrząsnęła
uczestnikami była opowieść Anity LaskerWallfisch : kobiety, która przeżyła Auschwitz i
Bergen Belsen. W wieku 16 lat Anitę rozdzielono z rodzicami, o których wieść zaginęła. Nastoletnia Anita wraz z siostrą została przewieziona
do obozu koncentracyjnego i przeżyła jedynie
dzięki temu, że umiała grać na wiolonczeli. Przygrywała w rytm śmierci tym, którzy przekraczali
bramę z napisem: „Arbeit macht frei”. Rozmowa z nią była dla wielu traumą. Sama Anita
trzyma się doskonale jak na swój wiek. Przeżycia wojenne uczyniły z niej twardą damę, która
z sentymentem powróciła do swego rodzimego
Breslau. Swe przeżycia próbowała spisać: powstała książka-wspomnienie „Inherit the truth” . Kolejnym świadkiem, z którym się spotykamy, jest autor książki „Oblężona społeczność.
Wrocławscy Żydzi w czasach nazizmu”- historyk
Abrahama Ascher. Historia Abrahama i jego
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tradycyjne pieśni żydowskie w jidysz. Widać
było ogromną koncentrację na twarzach wszystkich dzieci, kiedy śpiewały w tym języku. Ale
podobne skupienie widać też było na twarzach
tych najstarszych: Świadków.
Koniec wieńczy dzieło

Anita Lasker-Wallfisch z młodymi
siostry różni się od przeżyć Anity. Abrahamowi
udało się wyemigrować z Breslau do Wielkiej
Brytanii, stamtąd do USA. Wojna zabrała mu
dzieciństwo, a on dalej potrafi się uśmiechać.
Estee Adler – siostra Abrahama: drobna starowinka, ale o wielkim duchu. Gdyby mogła, z
pewnością objęłaby wszystkich naraz, by ich
uściskać. Po tak pozytywnej, pełnej optymizmu i pogody ducha osobie, ciężko było się
domyśleć, ile przeszła. Myślę, że uporać się z
problemami i strachem pomogła jej poezja.
Wiersze są przepełnione goryczą. Wszystkie
negatywne uczucia spisała na papierze. Dzięki
temu pamięć umysłu nie boli, boli mniej?

Kolacja szabasowa. Atmosfera z lekka magiczna, pełna życzliwości i sympatii. Wszyscy dzielą
się chałką i "winem", co ma podkreślić równość
zgromadzonych. Gdy Estee Adler, jako najstarsza ze Świadków, wygłaszała modlitwę, wszyscy
są skupieni. To nie był zwykły projekt. Nie stworzony go, by rozpamiętywać przeszłość, tylko
chronić przyszłość. To, co przytrafiło się zarówno Świadkom, jak i wszystkim Żydom, ma być
przestrogą, do czego zdolny jest człowiek. „Był
to tydzień, którego z pewnością nie zapomnę.
Spotkałam tylu wspaniałych ludzi - uczestników,
świadków. Poznałam ważne, tragiczne historie.
Śmiałam się, płakałam i śpiewałam jak nigdy
dotąd. Jestem wdzięczna, że mogłam poznać
Ostatnich Żydów z Breslau i mam nadzieję, że
już nigdy nie będę musiała poznawać Ostatnich
Ludzi Skądśtam, gdyż teraz to my - młodzież
stworzymy historie i wbrew przysłowiom nie
pozwolimy, żeby się ona powtórzyła”: Martyna.

Breslau: miejsce spotkań
Projekt miał nam, młodym, przybliżyć
też samą kulturę żydowska, która w Breslau
kwitła, a we Wrocławiu ślad po niej zaginął.
Warsztaty muzyczne poprowadzone przez
samą Bente Kahan i tradycyjne pieśni żydowskie w jej wykonaniu były przeżyciem dla nas i
naszych Świadków. „ Daj di di daj di daj daj
daj daj daj”- to słowa piosenki bez słów. Tak
naprawdę nieistotne jest, czy wymawia się to
"daj" czy " laj". Słowa są nieważne - liczy się
przekaz. Bente twierdzi, że pieśni są tworzone
dla Boga, a czy mu potrzebne są słowa?
Oprócz zajęć muzycznych i licznych "lekcji
historii" uczestnicy odwiedzili szkołę żydowską, która według pani Anity nic się nie zmieniła (przynajmniej z zewnątrz). Może tylko
ginie między lasem obrzydliwych PRL-owskich
bloków. Tym razem to najmłodsi odśpiewali
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Świadkowie historii z Breslau

FOTOREPORTAŻ MIEJSKI
Zebrał i komentarzem opatrzył: Rafał Zarychta

Niezwykłe Nadodrze
Nadodrze. Północna część wrocławskiego
Śródmieścia, która od wojny stanowi dość
spójny obszar architektoniczny. Ma niepowtarzalny charakter. Spacerujemy tam
brukowanymi ulicami, a otaczają nas piękne kamienice. Można odnieść wrażenie, że
czas się tutaj zatrzymał.
Inna strona miasta
21 marca 2016r. kilkudziesięciu parnasowiczów
chwyciło za aparaty i ruszyło w labirynt ulic, by
poznać zapachy, kolory, smaki i ludzi wrocławskiego Nadodrza. Szlaków było kilka, a na każdym czekały niespodzianki.
Każdy zespół na swojej trasie miał jakiś ciekawy
przykład streetartu. Cóż, nasze miasto słynie ze
ścian czy murów, na których widnieją niezwykłe
obrazy, murale. Choć znaleźć łatwo ich nie było
(wielu uczniów pierwszy raz zwiedzało tę część
Wrocławia), powstał zbiorek ciekawych fotografii
i narracji. Wyróżnia się w nim praca dziewczyn z
2b…
Z miejskich legend…
Klucznik Słodowy
Dawno, dawno temu, gdy jeszcze Polska nie była
ochrzczona, a ludzie mieszkali w lasach, na Wyspę Słodową wstęp miały tylko grzeczne dzieci.
Bramę otwierano tylko przed tymi uprzejmymi i
uczciwymi, z czym wiąże się pewna historia...
Przez długi czas na wyspie mieszkał Stary Klucznik, który dużą wagę przywiązywał do tego, kogo
wpuszcza na teren wyspy. Aby wpuścić dziecko,
musiał do bramy włożyć magiczny złoty klucz.
Pewnego dnia pod bramą bardzo zły chłopiec
ciągnął jakąś dziewczynkę za włosy. Zagroził, że
jej je obetnie, jeśli klucznik nie wpuści go na wyspę. By ratować dziewczynkę, strażnik wyspy
musiał wyjść przed bramę. Kiedy to zrobił, zły
chłopczyk, chcąc wykorzystać sytuację, próbował
wyrwać klucznikowi klucz. Ten jednak wolał go
połknąć niż oddać niegrzecznemu dziecku. I tak

oto zamarł na wieki, wierny zasadom swojej
pracy.
Dziś oglądamy go na jednym ze starych budynków stojących na Wyspie Słodowej.
Każdy spacer miał też nadodrzańską gawędę.
Była gawęda o puchowych pierzynach i poduchach, które od 30 lat są szyte przy ulicy Żeromskiego. Była historia ramiarza, który płatkami złota ozdabia ramy, a nawet stare niemieckie fortepiany. Jedna z grup odkryła
pracownię twórczego prezentu, którą niedawno założyła emigrantka z Ukrainy. Uczniowie z 1c poznali szewca, który od 49 lat naprawia obuwie wrocławian. Chłopcy z 2a
zobaczyli, jak wygląda działający nieprzerwanie od czterdziestu lat magiel. Ale najciekawszym spotkaniem pochwaliła się ekipa z 3b,
która na swojej trasie odkryła zakład zecerski. Oto ich relacja.
Drukarze długo pracują
Rozmowa z Wojciechem Podgajnym
(ur.1937) - zecerem, linotypistą i drukarzem z
Wrocławia
Na czym polega Pana praca?
Zajmuję się robieniem pieczątek i drukowaniem różnych rzeczy. Mogę wam pokazać mój
warsztat (zaczyna się demonstracja). Wszędzie widzicie tu regały, w nich są kaszty, w
kasztach grubki, czyli przegródki, a w nich
czcionki. Wiecie, jak się pisze "czcionka"?
Kiedyś pewien poeta napisał "trzcionka", ale
poetom wszystko wolno... (śmiech).
Z czcionek składa się tekst. Są wykonane z
cynku lub polimeru. Mogą być różnych rozmiarów (pokazuje nam wielkie i malutkie
literki). Aby zrobić pieczątkę, używam masy
pięcioskładnikowej. W niej się wyciska napis i
suszy ok. dwie godziny. Skład tej masy jest
moją tajemnicą - tajemnicą rzemieślnika
(śmiech).
c.d., str.24
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W artystycznej pracowni ram obrazowych

Odrywając kulinarne smaki Nadodrza
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Murale na Nadodrzu

FOTOREPORTAŻ MIEJSKI

Artystyczna pracownia krawiecka

: sztuka wkracza na podwórza

Ginący zawód: w pracowni zecera
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Po wystudzeniu wulkanizuję to w temperaturze 150 stopni Celsjusza. Poza tym zajmuję się
też drukami, na przykład widzicie tutaj wydrukowany wiersz mojego kolegi - poety (pokazuje
też maszynę do druku).
Jak zdobywa się uprawnienia do wykonywania Pana zawodu?
Ja zacząłem pracę, kiedy byłem w 10. klasie.
Rodzice mało zarabiali i przerwałem naukę.
Zacząłem pracować w wytwórni pieczątek
1.12.1952 roku. Pracowałem 8 godzin dziennie, a zarobki były spore. Zdąłem egzamin czeladniczy (wyciąga spod lady oryginalne świadectwo zdania egzaminu w 1952 roku). Nie
zdawałem natomiast egzaminu mistrzowskiego. Potem ukończyłem ogólniak. Pracowałem
na początku jako zecer, czyli ten, kto składa
czcionki, używając winkielhaku (prezentuje
urządzenie). Potem przez 30 lat jako linotypista (na maszynie składającej teksty) do 1993 r.
Czy lubi pan swoją pracę?
Tak, lubię. Długo pracują drukarze. Mój kolega,
Sylwester Dziamski, dopiero w zeszłym roku
zamknął swój zakład, a ma 96 lat - walczył pod
Lenino i szedł z generałem Andersem! (zmienia
się temat rozmowy...)

Smaki Nadodrza
Odkrywaliśmy także smaki Nadodrza.
"Wincentego 21": to miejsce na kawę i ciastko,
które wyróżnia się tym, że można w nim siedzieć na parapecie, a wszystkie meble zrobione
są z pomalowanych na biało drewnianych
skrzynek.
"Bar Smak" oferuje domowe i tanie jedzenie
przygotowywane bezpośrednio przed podaniem. Przestrzeń urządził ktoś swojsko, dużo w
niej kwiatów, a na stolikach plastikowe ceraty.
Całość ma klimat studenckiej stołówki.
Kultowy bar "Mewa" odwiedziły dziewczyny z
2b. Już zawsze będą pamiętały landrynkową
oranżadę, którą prawdopodobnie pili ich rodzice. Nasze wędrowniczki uderzył wszechobecny
w tym miejscu styl czasów Polski socjalistycznej. Panuje w nim atmosfera spokoju i starości.
Całe Nadodrze jest przepełnione wspomnieniami.
Ekipa Ewy Szymańskiej dotarła do kawiarni
"Aromaty". Jej wnętrze kryje mieszankę stylów
od lat 30. do 70. Jest przytulne, a dobry klimat
robią liczne książki i planszówki. Idealne dodatki do herbaty i zamówionego miodownika.
Nadodrze okazało się dla naszych bardzo ciekawym obszarem, miejscem z niezwykłą historią,
którą codziennie tworzą jego mieszkańcy. Być
może za sprawą jakiegoś ciekawego projektu
niedługo znów nas przyciągnie.

Agnieszka Popko

A we mnie gra muzyka
Chciałam zaprosić Was na krótką podróż. Podróż po dźwiękach, po marzeniach. Wycieczkę szlakiem wieczorów i dźwięków wydobywających się z wrocławskich garażów,
szkolnych sal, klubów. Muzyka bowiem wszędzie brzmi tak samo cudownie…
Dziwni ludzie?
Muzyka jest elementem życia, z którym styka
się każdy z nas. Zatrzymuje nas na chwilę lub
nieco dłużej, rozumiemy ją lub nie, słuchamy
jej uszami albo sercem. Dla niektórych jest
tylko miłym dodatkiem do samotnych spacerów, chwil spędzanych na kanapie,
„zagłuszaczem” szarej rzeczywistości w autobusie - i nie można ich za to winić.
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Ale nie dla wszystkich
Są tacy, którzy nie potrafią przejść koło niej
obojętnie. Opakowany produkt, jakim jest piosenka, którą słyszymy, uzależnieni od muzyki
rozkładają na czynniki pierwsze. Perkusja, bas,
gitara, jedna lub dwie, wokal. Rzeczy, których
normalnie nie słychać. Analizują, myślą, próbują
zrozumieć. Potem zamykają się w swoich pokojach, chwytają pióro czy instrument i pełni inspi-

OKIEM ABSOLWENTA: REPORTAŻ
racji- zaczynają tworzyć. Dla niektórych to spomedia społecznościowe bliższym znajomym.
sób, by uwolnić emocje, przekazać coś światu.
Nieważne, czy to ambitny zespół, tworzący
Dla innych nadzieja na zostawienie choć małego własne utwory czy to „zlepek” kilku ludzi spośladu swojej ulotnej obecności. Tak naprawdę
tykających się ze sobą, by improwizować przez
ciężko jest pisać o muzykach, bo prawdziwi arty- 3 godziny. Czuję się niesamowitą szczęściarą,
ści nigdy nie dawali się łatwo charakteryzować.
że mogę oglądać TO wszystko od środka. PrzySpotkać wśród nich
glądać się, jak
można wielu eksperkusja próbuje
trawertyków, któzgrać się z gitarą.
rych melodie, tekObserwować
sty przemawiają do
zmagania z natysięcy młodszych i
głośnieniem.
starszych. Ale są
Zauważać nietakże ci cisi, tajempewność w
niczy indywidualioczach wokalisty
ści, których muzykę
„Czy mam wejść
rozumieją często
teraz? Czy solo
tylko oni sami. Nie
już się skończyma jednego miało?”. Widzieć
Zespół White Milk w klubie Liverpool
nownika dla osób,
cały proces, a
którzy odnieśli w
nie tylko końcotej branży sukces. To, co ich łączy, to niewątpliwy efekt. Dopiero wtedy można sobie uświawie ciężka praca i godziny prób. Prób, które oddomić, ile pracy, ile godzin wymaga przygotobywają się w zaciszu własnych pokojów, piwnic
wanie utworu, który potem być może zbyjemy
czy profesjonalnych sal muzycznych.
jednym „Ech” i przesuniemy playlistę
Muzyka z podziemi
Jeżeli ktoś z Was trafi kiedyś do LO nr VII we
Wrocławiu (a podejrzewam, że będzie takich
wśród Parnasistów sporo), będziecie nie raz,
wychodząc ze szkoły, mieć okazję przysłuchiwać
się takim próbom szkolnego muzycznego undergroundu. Radiowęzeł udostępniany jest młodym
zespołom jako sala do prób. Chętnych jest naprawdę wielu; niektórzy wręcz biją się o dostęp
do radia. To naprawdę zaskakujące, jak wielu
utalentowanych ludzi kryje się w takich miejscach. Muzyków, o których świat nigdy nie usłyszy, choć powinien. Ale oni wcale nie zabiegają o
ten rozgłos. Chcą tylko robić swoje, a fakt, że
komuś się TO podoba, jest tylko słodkim dodatkiem. Nie nadają swym muzycznym „projektom”
nazw, bo i po co? Wśród znajomych funkcjonują
jako Przemoband, Drużyna KK. Nazwy, które
mają jedynie wywołać uśmiech i pozwolić
„rozgarnąć się” w sytuacji. Usłyszeć ich masz
tylko szansę na żywo lub na kiepskiej jakości
nagraniach z telefonu, przesyłanych poprzez

dalej.
Muzyczna mapa miasta
Koncert- to dla młodego zespołu
prawdziwa szansa. Stworzyłeś coś-jasne, że
chcesz się tym pochwalić! Trzeba się napocić.
Negocjacje z właścicielami czasami się przedłużają i potrzeba kogoś z prawem jazdy do
transportu sprzętu. Warto także mieć znajomości, by znaleźć sobie support lub samemu
wcisnąć się przed kimś na scenę. Wrocław jest
miastem dużym i wiele jest w nim nietuzinkowych miejsc, gdzie można spotkać ciekawe
kapele. Ja chciałam przedstawić Wam kilka
miejsc, w których sama bywam, znam i lubię.
Tu można poczuć muzykę pulsującą, żywą,
prawdziwą…
Klub Liverpool. Miejsce nieduże, bardzo klimatyczne i położone w dobrej lokalizacji. Niestety, scena dosyć mała, a sufit zawieszony trochę nisko (piwniczne klimaty), więc
nie jest to miejsce dla bardzo wysokich ludzi :)
Podczas koncertów co ciekawszych zespołów
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zdarza się, że brakuje miejsc siedzących, więc
ale przychodzimy tu przecież dla muzyki. Scewarto przychodzić nieco wcześniej. Można tu
nę Alive'u szczególnie upodobały sobie zespoły
posłuchać na żywo muzyki wszelkich rodzajów:
metalowe i rockowe. Miejsc jest tu dość sporo,
od indie rocka po etniczną. Koncert wart zapaco jest sporym plusem. To tutaj swój debiumiętania? Tak, występ kapeli 30 lies- laureatów
tancki koncert zagrali moi znajomi z zespołu
festiwalu Muzyki Młodego Wrocławia. CisnęliThunder Strike. Przeżywałam to tym bardziej,
śmy się w 10 osób przy jednym stole, ponieważ
że wiedziałam, ile stresu ich to kosztowało.
nie wpadliśmy na to, by przyjść wcześniej. Stolik Byłam z nimi, gdy „rodziła się” ich muzyka:
najgorszy, tuż przy samym wejściu. Ale nie prze- oczywiście w bólach… Wszyscy trzymaliśmy za
szkadzało nam to: przyszliśmy w końcu posłunich kciuki. Czy nagłośnienie będzie dobre?
chać muzyki, pożyć nią i pobyć chwilę ze sobą. Z Czy nikt się nie pomyli? Drżące ręce, policzki
tego miejsca mogliśmy właściwie tylko słuchać,
czerwone od stresu. I muzyka, którą uwielbiagdyż scenę zasłaniali nam ludzie. Pod koniec
ją. Muzyka, która jest ich pasją, pasją silniejszą
występu przecisnęliśmy się w końcu pod scenę.
niż stres. Przyjemny, przystępny metal. ChaWokalistka na wysokich szpilkach. Skupienie na
rakterny głos wokalistki. Widzieliśmy, jak pod
twarzy muzyków. Delikatne dźwięku pop-u
wpływem dźwięków muzycy stają się zupełnie
pomieszanego z rockiem. Wybijająca rytm perinnymi ludźmi. Ludźmi pełnymi pasji i radości.
kusja, charakterystyczna linia basowa. I ogromMuzyka w końcu zwyciężyła nad strachem i
na radość na widok aplauzu publiczności. Bawipozwoliła im dać czadu!
liśmy się tak dobrze, że spóźniliśmy się na ostatnie tramwaje. Na szczęście piątek- już
nigdzie nam się nie spieszyło...
Przybij Piątaka. Bar znajdujący
się w sąsiedztwie Starego Klasztoru,
także bardzo znanego miejsca na muzycznej mapie Wrocławia. Miejsce równie klimatyczne, lecz bardziej nastawione na studentów. Miejsca na scenie i
pod sceną niewiele, ale dzięki temu nie
czuć dystansu między zespołem a publicznością. Jeżeli lubicie siedzieć,
Thunder Strike na żywo w klubie Alive
przyjdźcie wcześniej. Często można spotkać tu zespoły rockowe, punkowe i
metalowe, ale czasem usłyszymy też dźwięki
Dlaczego wolę właśnie takie baroworock'n'rolla. Studencki zespół Radość grywa tu
pubowe klimaty i dlaczego właśnie je poledosyć często. Ich koncert w „Przybij Piątaka”:
cam? Na dużych koncertach nie czuje się tej
pełen wrażeń! Pomimo małej przestrzeni, niebliskości. Możesz stać pod samą sceną, a nadal
którzy poszli w pogo. Także wokalista. Wraz ze
jesteś daleko.
swoją gitarą. Tacy szaleni ludzie z tych muzyWielkie koncerty i festiwale to w dużej mierze
ków. Ze znajomymi przyglądaliśmy się tej sytuperfekcyjnie zaplanowane, zbudowane show.
acji z perspektywy stolików, które ze względu
Gdy zejdziemy do podziemi, nie znajdziemy
na tłum musiały spełnić przez chwilę rolę sietu obłudy, dystansu i udawania. Zostaje spodzeń. Głośne, szarpane i chaotyczne dźwięki
tkanie z muzyką, sam na sam. Możesz potem
punku. Teksty wywołujące uśmiech na twarzy
podejść do muzyków, pogratulować im, posłuchaczy. I ciągła kontrola czasu, by nie spóźnić znać każdego z nich, porozmawiać o muzyce i
się na ostatni tramwaj o 23.01...
… życiu. Bez czajenia się. A przecież autentyczAlive. Miejsce dosyć znane wśród młoność, uczucia, prawda to coś, czego w dzisiejdych muzyków. Nieco łajdacki klimat i wystrój,
szym świecie coraz mniej.
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STREFA KOMUNIKACJI: WYWIAD
Jagoda Marszałek- Kuźniar

Homo communicationis
Komunikacja jest bardzo ważną kwestią w naszym życiu. To ona pozwala nam rozumieć innych ludzi i budować z nimi relacje. O komunikacji rozmawiam z Katarzyną
Marszałek, rzeczniczką prasową dużej wrocławskiej korporacji,
prywatnie: moją mamą.
Jagoda Marszałek - Kuźniar: Od wieków ludzie
udoskonalali sposób porozumiewania się.
Mowa zmieniała się z każdym stuleciem. Ale
czy komunikacja to tylko słowa? Czym według ciebie jest komunikacja?
Katarzyna Marszałek: To umiejętność dotarcia
do odbiorców w sposób zrozumiały i przekonujący. To dzięki public relations pozyskujemy
wiedzę, budujemy relacje z naszymi przyjaciółmi, kolegami z pracy. Dzisiaj projekty z obszaru
komunikacji wpływają na wyniki wyborów,
decydują o naszej przyszłości, pozwalają nam
znaleźć dobrą pracę, pozyskać lepsze wykształcenie. To dzięki naszej potrzebie porozumiewania się powstały portale społecznościowe,
takie jak Facebook, Twitter i inne. Słowa już
dawno przestały być najważniejszym narzędziem.
JMK: Czy według ciebie rozwój cywilizacji
udoskonalił komunikację?
KM: Rozwój cywilizacji udoskonalił narzędzia,
które wykorzystujemy do kontaktu z innym
oraz zdecydowanie ten przekaz przyspieszył.
Dzisiaj w ciągu kilku minut dowiesz się, co
dzieje się na drugim krańcu świata. 100 lat
temu wysyłałaś list i już po kilku tygodniach
lub miesiącach mogłaś go przeczytać. Dzisiaj
nie czekasz, wiesz od razu. Pytanie tylko : czy
wszystkie informacje są nam potrzebne? 100
lat temu w liście opisywałaś najważniejsze
sprawy, problemy i przemyślenia. Dzisiaj możesz mówić o błahostkach. Dla mnie to trochę
jak rewolucja, która dokonała się w malarstwie
w czasach impresjonizmu : najważniejsza stała
się chwila, wrażenie, ten jeden moment z Twojego życia. Przyspieszyliśmy ze wszystkim, ale

zgadzam się ze Stanisławem Lemem, który
twierdził, że „Im bardziej zaawansowane technicznie (doskonalsze!) medium, tym bardziej
prymitywne, błahe i bezużyteczne wiadomości
są przy jego pomocy przekazywane”. Zmiany
postępują tak szybko, że nie jesteśmy w stanie
przewidzieć, jak będziemy się komunikować za
10, 20, 30 lat. Komunikacja sprawia, że stajemy
się inni. Badania naukowe pokazują również, że
nasze mózgi się zmieniają. I jak tu nie twierdzić,
że komunikacja nie jest najważniejsza…
JMK: Dzisiaj istnieje wiele komunikatorów
internetowych, portali. Można je zaliczyć do
dobrych narzędzi do komunikowania się?
KM: Oczywiście. Na portalach możesz dzielić się
swoimi pomysłami, zdobywać wiedzę, inspirować się. Piszesz pracę - nie możesz znaleźć ciekawej literatury – zadajesz pytanie i po chwili
ktoś, kogo nie znasz, podsyła ciekawy link.
Chcesz wyjechać na wycieczkę, ale nie wiesz,
czy wybrany hotel jest dobry – zadajesz pytania
i wiele osób, które tam były, odpowiada. Masz
ochotę zmienić swoje brzydkie podwórko dzięki portalowi odnajdujesz wiele osób, które
Ci w tym pomogą. Interesujesz się niszową
muzyką – odnajdziesz ją w sieci. Dla wielu firm
jest to również znakomity kanał dotarcia do
potencjalnych klientów. Obecność na portalach
powinna być jednak dobrze przemyślana, ponieważ mają one również swoją „czarną stronę
mocy”. Wiele osób korzysta z nich tylko w jednym celu : aby obrażać innych, hejtować, manipulować informację lub informacją.
JMK: Wielu młodych ludzi uzależniło się od
portali społecznościowych. Ciągle zerkają na
komórkę. Czy takie osoby nie będą mieć pro-
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blemu w pracy?
KM: Wiele osób potrzebuje ciągłego kontaktu
ze światem. Są obecni w Internecie w wielu
miejscach i z tych wielu miejsc docierają do
nich co minutę nowe informacje. Jeśli umiesz
w pracy zachować dystans, to nie masz problemów; gdy jesteś uzależniony, to cierpi na
tym twoja koncentracja i nie wykonujesz swoich zdań poprawnie i w terminie. Z drugiej
strony jest wiele zawodów, które wymagają
„bycia” w sieci 24 godziny na dobę… Jest więc
alternatywa dla każdego.

mioty, które nie istniały w mojej szkole, jak informatyka, robotyka czy zajęcia z dziennikarstwa. Możesz realizować projekty z uczniami z
całego świata. W sieci nie ma granic. Rozwój
Internetu spowodował uwolnienie ogromnego
potencjału wiedzy i cały czas doskonali możliwości dzielenia się nią. Nic, tylko sięgać.
JMK: Skończyłaś historię sztuki, dopiero później
zajęłaś się dziennikarstwem. Skąd taka decyzja?

KM: Studiowałam ten kierunek,
ponieważ chciałam więcej wiedzieć
JMK: W jaki sposób uczyłaś
o obrazach, rzeźbach, architekturze,
się i zdobywałaś potrzebne
generalnie o świecie, który tworzył
informacje w czasach przed
człowiek. Sztuka zawsze była mi
Internetem? Czy dostrzegasz
bliska. Tak się jednak złożyło, że nie
w tej kwestii różnice pokolepodjęłam pracy zgodnie z wykształniowe?
ceniem. Polubiłam robić co innego:
przygotowywać i dzielić się z innymi
KM: Moje pokolenie czytało
informacjami, tworzyć projekty z
książki, chodziło na wykłady i
obszaru public relations - początkoKatarzyna
Marszałek
do biblioteki. Mój tato zgrowo jako dziennikarka, a później jako
madził bardzo duży księgozbiór, więc do końosoba odpowiadająca za komunikację w firmie.
ca liceum wszystko, czego potrzebowałam,
To też swojego rodzaju sztuka, nie uważasz
stało na półce u mnie w domu. Bardzo dużo
(śmiech).
czytałam. Aby wiedzieć, musiałam korzystać z
wielu źródeł, których zdobycie było czaso- JMK: Jak według ciebie będzie wyglądać komuchłonne. Nie korzystaliśmy z opracowań lek- nikacja w przyszłości?
tur. Książka musiała być przeczytana od deski
KM: Wiem jedno : przed nami wielka niewiadodo deski. Zapewne mieliśmy mniejsze pojęcie
ma. Komunikacja będzie się nieustająco zmienić,
o wielu sprawach, jak ty dzisiaj, ale wiedza
ponieważ Internet połączył miliony ludzi, a oni
była ugruntowana. Rozwój Internetu sprawił,
generują kolejne pomysły i potrzeby. Nikt z nas
że zmieniło się słownictwo. Moje pokolenie
nie wie, czy za 20 lat będziemy jeszcze drukonie miało problemu z czytaniem literatury z
wać książki. Już dziś osoby zajmujące się komuXVII, XVIII czy XIX wieku, słowa z tych epok
nikacją wiedzą, że im mniej słów, tym lepiej.
były zrozumiałe. Dla was jest to już trudne.
Jeśli posiadasz informację, którą chcesz się poPamiętasz, jak się zdziwiłam, gdy przeglądadzielić, to przygotuj infografikę, nakręć krótki
łam „Skąpca” Moliera, którego wypożyczyłaś z
film lub przygotuj animację. Musisz zaskakiwać,
biblioteki? Na każdej stronie z boku było wybyć w nieustannym kontakcie. Z drugiej strony
tłumaczenie tego, co właśnie przeczytałaś.
dzielimy się na niespotykaną do tej pory skalę
Ogrom przypisów. Byłam zaskoczona, ale to
informacjami o sobie, więc nie dziwmy się, że
rozwój globalnej komunikacji spowodował, że
inni wiedzą o nas wszystko. Wchodzisz do sklebardzo redukujemy przekaz. Ja czytałam jedną
pu ze sprzętem AGD – za chwilę na maila otrzyksiążkę, ty w tym czasie obserwujesz wiele
mujesz ofertę promocyjną. Byłeś w kawiarni –
kanałów komunikacji. Czas nie jest z gumy,
dostaniesz SMS z rabatem na kolejną kawę. Na
więc wszystko upraszczamy, bo mamy na to
pewno będzie ciekawie, ale książki i tak są najtyle samo minut. Z drugiej strony masz przedlepsze.
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Jakub Piotrowicz

Gogle zamiast oczu
Rok 2076, okolice Wrocławia. Całe miasto porosła dżungla. Mogę chodzić po paprociach drzewiastych, mahoniowcach i bananowcach. Mogę ścigać się z małpami. Mogę
przytulać węże. To wspaniałe, że mogę robić tu tak wiele. Właśnie podjeżdżam obrośniętym lianami autobusem 409 pod gimnazjum Parnas.
Trochę się tu zmieniło… Już chcę wbiec do środka, ale drogę toruje mi gigantyczna tarantula.
Zaczynam krzyczeć i uciekać; naprawdę się
boję. Biegnę i nagle… Widzę ciemność. Nie
widzę niczego oprócz czerni. Aha, no tak. Gogle
mi się wyładowały. Słyszę głos mamy:
„Wołałam cię dziesięć minut temu na obiad, a
ty sobie grasz.

jaciółmi. Czy to nie wspaniałe, że za kilkadziesiąt (?) lat będziemy mogli odwiedzić Paryż,
Stany Zjednoczone, zobaczyć Uluru i Mur Chiński, porozmawiać z przyjacielem z Madagaskaru, w ogóle nie ruszając się z domu?
Patrz oczami wyobraźni

Czy wirtualna rzeczywistość naprawdę może
zdominować nam nasze życie? A jeśli tak, to
kiedy to nastąpi? Co o tym sądzą Parnasiści?
Zadałem im dwa pytania: „Jak myślisz, czy gogle do wirtualnej rzeczywistości „zastąpią nam
kiedyś oczy” i wirtualna rzeczywistość stanie się
ważniejsza od naszego życia?” oraz : „Kiedy to
nastąpi?”Na pytanie drugie najczęściej padały
odpowiedzi: „Za 10 lat”, „Na pewno przed końcem XXI wieku”, „Za około 70-100 lat”.
Wirtual: czyli co?
Zacznijmy od tego, czym jest właściwie ta słynna wirtualna rzeczywistość i urządzenie (gogle)
do jej wyświetlania. Jak podaje Wikipedia:
„rzeczywistość wirtualna to obraz sztucznej
rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu
technologii informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego
(symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego (gry komputerowe science-fiction)”.
Wirtualna rzeczywistość jest prężnie rozwijana,
szczególnie w dziedzinie gier komputerowych.
Facebook również zainwestował ogromny kapitał w Oculus Rift. Mark Zuckerberg zdradził, że
opcja Facebook’a w wirtualnej rzeczywistości
będzie polegała głównie na spotkaniach z przy-

CES (Consumer Technology Association) to
corocznie odbywające się największe na świecie
targi technologiczne. Zwykle mają miejsce na
początku roku. Co roku biznes giganci- tacy, jak
Sony, Apple czy Intel zaskakują nas nowymi
projektami. Co było nowością w 2016? Cóż, gdy
seniorzy popatrzą na słynne drony, elektryczne
deski, automatycznie jeżdżące samochody i
hulajnogi, elastyczne przenośne telewizory o
fakturze niczym folia i wreszcie na okulary przenoszące nas do dosłownie innego świata, to nie
będą mogli samym sobie uwierzyć, że sześćdziesiąt lat temu nie mieli możliwości obejrzenia
kolorowego filmu. Rzeczywiście, czasami dzisiejsze projekty zaskakują nas samych. Ale gdy
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się nad tym zastanowimy, z trudem będziemy
mogli wyciągnąć sensowny wniosek, dlaczego
ludzie mają pretensje akurat do gogli. Osobiście
uważam, że sam zamysł gogli i wirtualnej rzeczywistości jest wspaniały, a reszta zależy już od
sposobu ich wykorzystania. Niektórzy powiedzą,
że to samo zło. Jednak są co najmniej dwa dobre przykłady, w których okulary zostały użyte
należycie. Jeden z nich jest bardzo wzruszający:
chore na raka amerykańskie dzieci leżące w
szpitalu i ich rodzice przebywające w domach
zostali wyposażeni w ten sprzęt. Graficy stworzyli dokładne odwzorowania ich domów i za

pomocą Wi-Fi dzieci, które na co dzień musiały
leżeć w szpitalnych łóżkach, mogły się wybrać
do swoich domów i porozmawiać z rodzicami.
Drugi przypadek będziemy mogli przetestować
za kilka lat, kiedy już może nabędziemy okulary. Wyobraźmy sobie, że nasza najlepsza koleżanka/kolega wyjeżdża z Polski. Naturalną rzeczą będzie to, że będziemy chcieli z nią porozmawiać, spotkać się, może ją przytulić itp.
Skype to nie to samo. To prawda. Nie możemy
sobie tam podać ręki. Wtedy zakładamy gogle
i w mgnieniu oka lecimy do Waszyngtonu! Czy
poczujemy ciepło dłoni naszego przyjaciela?
Na razie tego nie wiem…
O co całe zamieszanie?
Chciałbym tylko powtórzyć, że całe zamieszanie i bojkot o wirtualną rzeczywistość są zupełnie niepotrzebne. Czy ludzie, krytykując je, od
razu wiedzą, że będą ich używać w niewłaściwy sposób? Absolutnie zachęcam do kupna
gogli już za kilka lat.

Kacper Kowalski

Antynoble: tylko dla pseudonaukowców?
Jak co roku Komitet Noblowski przyznaje
najbardziej prestiżowe nagrody świata.
Ostatnie nagrody zdobyli Takaaki Kajita i
Arthur B. McDonald z fizyki za odkrycie
oscylacji neutrin. Medycyna to nagroda dla
William C. Campbell i Satoshi Omura za
odkrycia dotyczące nowej metody leczenia
zakażeń wywołanych przez pasożytnicze
nicienie oraz dla Youyou Tu za odkrycia
dotyczące nowych sposobów leczenia malarii. Nagroda z chemii powędrowała do
Tomasa Lindahla, Paula Modricha i Aziza
Sancara za badania mechanizmów naprawy DNA. Literacki Nobel otrzymała Swietłana Aleksijewicz. Pokojową Nagrodą Nobla otrzymał Tunezyjski Kwartet na rzecz
Dialogu. Jednak czy ktoś z was słyszał o Ig
Noblach (pol. antynoble)?
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Tak samo jak najbardziej prestiżowa
naukowa nagroda, Ig Noble (ang. ignoble –
niegodziwy, haniebny, co nie znaczy że trzeba
się jej wstydzić ;-)) są wręczane raz w roku.
Otrzymują ją osoby, których osiągnięcia ,,najpierw śmieszą, a potem skłaniają do
myślenia” oraz ,,nie mogą lub nie powinny być
powtarzane”. Jest przyznawana przez czasopismo ,,Annals of Improbable Research” (,Roczniki Badań Nieprawdopodobnych)
kierowane przez Marca Abrahamsa, absolwenta Harvard University, który (w przeciwieństwie do Gatesa) ukończył uczelnię, czego
trochę żałuje. Laureaci oprócz nagrody otrzymują (od 2013 roku) 10 milionów dolarów
Zimbabwe, czyli około 12 złotych. Nagroda
zyskuje coraz więcej zwolenników i sympatyków, a sam Abrahams liczy na to, że ceremonia wręczenia, która odbywa się w Sanders
Theatre w Harvard University, będzie transmi-
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towana na całym świecie.
Tylko raz zdarzył się przypadek, że osoba
została nagrodzona „normalnym” Noblem i Ig
Noblem. Był to Rosjanin: Andriej Gejma,
który dostał to wątpliwe wyróżnienie w 2000
r. za badania nad lewitacją żab, a w 2010
został uhonorowany „normalną” nagrodą
Nobla za odkrycie grafenu.
Może się to wydawać dziwne, ale naukowcy
też mają poczucie humoru i to (jak widać po
zwycięzcach) spore. Laureaci nagrody Ig Nobla w 2015 roku to m.in.: z fizyki: prof. David
Hu z Georgia Institute of Technology za odkrycie uniwersalnego prawa wypróżniania
się, mówiącego, że wszystkie ssaki, bez
względu na swoje rozmiary, oddają mocz
przez mniej więcej 21 sekund (to się tyczy
zarówno słonia, człowieka czy myszy). Z chemii nagrodę otrzymali naukowcy z University
of California za “odgotowanie jajka” na twardo, z biologii: chilijscy naukowcy za odkrycie,
że kura z przyczepionym do zadu kijem porusza się jak tyranozaur; z matematyki: naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego za
potwierdzenie (matematycznie!), że sułtan
Mulaj Ismail mógł mieć rzeczywiście blisko
1000 dzieci, w tym około 600 synów (gdyby
odbywał 1-2 stosunki dziennie, to za 32 lata
mógłby się doczekać tylu potomków). Ciekawa była nagroda w dziedzinie entomologii:
Michael Smith za sprawdzenie, gdzie są na
ciele najbardziej wrażliwe miejsca na ugryzienie pszczoły (przez 38 dni 5 razy na dobę
naukowiec pozwalał, by pszczoły go żądliły, a
później oceniał bolesność ukąszeń w 10stopniowej skali; dodam, na pierwszym miejscu znalazły się nozdrza -bolesność 9 stopni).
Nagrodę z ekonomii zaproponowano policji
w Bangkoku za przyznawanie premii funkcjonariuszom odmawiającym brania łapówek.
Spodobała się nagroda z medycyny dla naukowców z Kimata Hajime Clinic i Comenius
University za eksperymenty udowadniające,
że całowanie się zmniejsza objawy alergiczne (może warto spróbować). Z literatury
nagrodzono (o ile można tu mówić o literatu-

rze?) Marka Dingemanse, Francisco Torreira i
Nicka J. Enfield z Instytutu Psycholingwistyki im.
Maksa Plancka w Nijmegen w Holandii za odkrycie, że słowo ,,Hę?” ma swój odpowiednik we
wszystkich językach świata i jest jednym z najbardziej uniwersalnych wyrazów na świecie
(pytanie tylko skąd pochodzi?).

Ceremonia rozdania antynobli
Polskie antynoble
Chwila, zaraz, a co z Polakami? Wśród
nagrodzonych też się znaleźli nasi rodacy:
1993 literatura - E. Topol oraz 972 współautorów
za artykuł z medycyny, którego liczba autorów
jest 100 razy większa od liczby stron (napisały go
osoby z: Australii, Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Irlandii, Izraela, Luksemburgu, Holandii,
Nowej Zelandii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii);
2009 literatura – Irlandzka Policja za wystawienie
ponad 50 mandatów za wykroczenia w ruchu
drogowym Polakowi o nazwisku :"Prawo Jazdy” (nagrodę odebrała Polka:Karolina Lewestam);
2001 ekonomia - Wojciech Kopczuk i Joel Slemrod za badania nad związkami dat śmierci z podatkiem od spadków (okazuje się m.in., że długość życia i czas zgonu wpływają na wysokość
podatku i wartość spadku);
2011 medycyna – Mirjam Tuk, Debra Trampe
and Luk Warlop, Matthew Lewis, Peter Snyder,
Robert Feldman, Robert Pietrzak, David Darby i
Paul Maruff za udowodnienie, że z pełnym pęcherzem moczowym jedne decyzje podejmujemy
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gorzej, a inne mądrzej niż normalnie (gdy antynoblami są jak najbardziej poprawne. Jedyne,
chce nam się do toalety, gorzej prowadzimy do czego można mieć zastrzeżenia, to sens basamochód, za to rozsądniej wybieramy, jeśli dań , a raczej jego brak.
chodzi o finanse).
PS. Marc Abrahams zawsze zapomina zaprosić
Na koniec dodam, że z naukowego punktu króla Szwecji na ceremonię wręczania nagród
widzenia eksperymenty, doświadczenia i antynobla. Przypadek?
spostrzeżenia naukowców nagrodzonych

Jerzy Różycki

„Umieli pięknie żyć i pięknie umierać”
Marzec za nami, ale ja jeszcze pragnę powrócić do jednej z ważniejszych dla mnie rocznic związanych z tym miesiącem. Ten artykuł pragnę poświęcić wszystkim harcerzom biorącym udział w
brawurowej Akcji pod Arsenałem z 26 marca 1943.

Głównymi bohaterami tej opowieści
są trzej koledzy z Szarych Szeregów: Tadeusz
“Zośka” Zawadzki, Jan “Rudy” Bytnar i Alek
“Aleks” Dawidowski.
Cała historia rozpoczyna się 23 marca
1943 o godz. 4:30 . Dokładnie wtedy gestapo
wkracza do domu państwa Bytnarów. Aresztują Jana Bytnara oraz jego ojca Stanisława.
Obaj zostali szybko przewiezieni na Pawiak.
Tam rozpoczyna się przesłuchanie “Rudego”.
Gestapowcy biją i torturują Jana, aby jak
najszybciej wydobyć od niego informacje na
temat Szarych Szeregów. Jednak nie potrafili
oni zmusić chłopaka do mówienia. Jeszcze
tego samego dnia przed południem „Rudego”
przewieziono do głównej siedziby gestapo w
Alejach Szucha. Tam przesłuchiwaniem zajęli
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się dwaj doświadczeni gestapowcy :Herbert
Schulz i Ewald Lange. Próbowali złamać chłopaka
fizycznie i psychicznie, ale Jan okazał się bardzo
odporny na tortury.
Tego samego dnia “Zośka” dowiedział się
o aresztowaniu “Rudego”. Szybko obmyślił plan
odbicia kolegi z rąk niemieckich oprawców i stworzył do realizacji tego zadania grupę bojową.
Wszytko było przygotowane, ale akcja została
odwołana z powodu braku zgody przełożonych z
Armii Krajowej.
Kolejną próbę odbicia “Rudego” podjęto
26 marca. Plan zakładał atak na więźniarkę w
momencie jej skręcania z ulicy Długiej w ulicę
Nalewki. Wtedy ciężarówka powinna mieć najmniejszą prędkość. Akcja miała przebiegać następująco: sygnał o nadjeżdżającym samochodzie
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dają znać „Czujki” wystawione kilkaset metrów
dalej. Następnie grupa “Butelki” obrzuca pojazd butelkami z benzyną i ostrzeliwuje eskortę
z broni krótkiej. W razie niepowodzenia grupy
“Sten I” i “Sten II” ostrzeliwują za pomocą
dwóch pistoletów maszynowych eskortę więźniarki. W ostateczności grupa “Granaty” likwiduje Niemców za pomocą materiałów wybuchowych. Całą akcję nadzoruje przełożony
“Zośki” :Stanisław “Orsza” Broniewski.
Punktualnie o 17.30 „Orsza” dźwiękiem
gwizdka rozpoczął akcję. Do ataku ruszyły
“Butelki”. Udało im się podpalić silnik więźniarki. Pojazd zatrzymał się kilka metrów dalej.
Jednak eskorta schowała się za samochodem i
nie ustępowała. Wywiązała się krótka wymiana
ogniowa. Kluczowy był atak poprowadzony
przez “Zośkę”. Harcerze podbiegli, a następnie
zastrzelili Niemców. Wtedy uwolniono 21 więźniów, w tym “Rudego”, który od razu został
przewieziony do punkty sanitarnego przy ulicy
Ursynowskiej. Niestety, podczas akcji śmiertelnie postrzelony został Tadeusz “Buzdygan”
Krzyżewicz, a w trakcie odwrotu poważnie
trafiony został też “Alek”. Dodatkowo pojmano
Huberta “Hubert” Lenka, który później został
zamordowany podczas śledztwa. Łącznie harce-

rze stracili 3 ludzi.
Niestety, pomimo starań lekarzy zmasakrowany przez gestapowców "Rudy" był w
opłakanym stanie. Przewieziono go do Szpitala Wojskowego, gdzie zmarł we wtorek 30
marca 1943. Tego samego dnia, pomimo operacji, w wyniku ran odniesionych w czasie akcji
zmarł też „Alek”.
W odwecie za akcję pod Arsenałem 27
marca 1943 na dziedzińcu Pawiaka rozstrzelano 140 więźniów :Polaków i Żydów. Harcerze
natomiast zlikwidowali dwóch gestapowców
przesłuchujących "Rudego" na Szucha.
3 maja 1943 Komendant Sił Zbrojnych
w Kraju Stefan Rowecki „Grot” odznaczył
pośmiertnie Aleksego Dawidowskiego Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy. „Alek” był
pierwszym harcerzem Szarych Szeregów,
który otrzymał to najwyższe polskie odznaczenie wojskowe. Tym samym rozkazem „Grot”
nadał Tadeuszowi Krzyżewiczowi, Tadeuszowi
Zawadzkiemu (Zośka), Janowi Rodowiczowi
(słynny Anoda, po wojnie zamordowany przez
komunistów), Jerzemu Gawinowi, Sławomirowi Bittnerowi oraz Eugeniuszowi Koecherowi
Krzyże Walecznych.

Maya Morton

TOP 10: Szekspir
Ze względu na to, że w tym miesiącu obchodzimy 400- lecie śmierci Szekspira, uznałam, że dobrze będzie to wykorzystać. A więc przed wami nietypowe top 10 barda ze Stradford: wszystko,
co warto wiedzieć o Szekspirze.
1. Kwiecień w Parnasie jest szczególnie poświęcony Szekspirowi.
Spodziewajcie się plakatów, prezentacji i konkursów. 13 kwietnia
15-osobowa grupa z panią Morton wychodzi na Uniwersytet
Wrocławski na wykład w języku
angielskim o Williamie Szekspirze. Po wykładzie odbędzie się
krótki konkurs. Trzymamy kciuki!!
Chodzą także słuchy, że w szkole

odbędzie się szekspirowska północ filmowa.
2. Szekspir pisał sztuki teatralne
oraz sonety. Najbardziej znaną
komedią jest "Sen nocy letniej",
a tragedią "Hamlet". Istnieje
wiele tłumaczeń dzieł szekspirowskich, moim zdaniem najpiękniejsze i najbardziej wierne
oryginałowi są tłumaczenia Stanisława Barańczaka, a oto mała
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TOP 10
próbka :
"Do czego cię przyrównać? Do
dnia w pełni lata?
Jesteś od niego bardziej i świeża, i stała.
Jeszcze w maju wiatr nieraz
mrozem pąk omiata
A letnia pora nie trwa, jak obiecywała"
("Shall I compare thee to a
summer's day?
Thou art more lovely and more
temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all
too short a date"?)
3. Czy wiedzieliście, że wiele
powiedzeń autorstwa Szekspira
używamy do dziś?
Czasem nawet nie
zdajemy sobie sprawy, że "mówimy
Szekspirem": Green
eyed monster - zazdrość,
Fair play - czysta gra
czy Love is blind miłość jest ślepa – to
tylko kilka z takich
powiedzonek…
4. 23 kwietnia to przypuszczalna data śmierci Williama Szekspira, z tej okazji czeka nas nie
lada wydarzenie. Tego dnia we
Wrocławiu odbędzie się kolejna
edycja Europejskiej Nocy Literatury. W tym roku wieczorne
czytania odbędą się głownie w
kościołach różnych wyznań.
Znani polscy autorzy i osobowości świata kultury będą czytać fragmenty dzieł Williama
Szekspira. Zapraszamy wszystkich miłośników książek ;)
5. W związku z Nocą Literatury
Wrocław odwiedzi Jo Nesbø.
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Pretekstem do przyjęcia zaproszenia jest Projekt Szekspir, w
ramach którego brytyjski wydawca Hogarth Press zaprosił
do współpracy bestsellerowych
pisarzy, powierzając im opowiedzenie na nowo wybranych
przez nich dzieł wielkiego dramaturga. Nesbø stworzył powieść inspirowaną
„Makbetem”, która w Polsce
ukaże się w 2017.
6. Jak inaczej nazywano Szekspira? Angielski poeta znany
jest jako: The Bard of Avon,
czyli Bard z Avon ( Avon to
nazwa rzeki przepływającej
przez rodzinne miasto Szekspira), The Sweet Swan of Avon,
czyli Słodki Łabędź z Avon, The

czym “Romeo i Julia”: rodzina
Capulet i Montague została
zamieniona na dwa rywalizujące ze sobą gangi, a Rzym na
ulice Nowego Jorku. Reszta
scenariusza jest taka sama.
Resztę ciekawostek dowiecie
sie z plakatów, które wkrótce
zawisną w naszej szkole.
9. Szekspir w liczbach.
80 - ilość sposobów zapisywania jego nazwiska
884 429 - ilość słów w jego
sztukach
37 - ilość sztuk
74 - suma wszystkich śmierci
10 - ilość osób, która ginie w
Makbecie
4 - tyle godzin trwa przedstawienie najdłuższej sztuki Szek-

National Poet of England, czyli
narodowy poeta.
7. Najbardziej znanym cytatem
Szekspira jest oczywiście "Be or
not to be, that's the question" („Być albo nie być”)
pochodzący z „Hamleta.”.
8. Wszyscy z nas znają sztuki
Szekspira, ale czy wiedzieliście,
że także filmy oparte są na
motywach jego dziel? „Król
Lew” jako historia rodem z
„Hamleta”. Dumny król Mufas
ginie "przypadkiem" z rąk swego brata, natomiast syn króla
Simba chce odzyskać prawa do
tronu. „West side story” ni-

spira, czyli „Hamleta”
8 - o tyle lat starsza była od
Szekspira jego żona
2 - tyle sztuk Szekspira zostało
przetłumaczonych na język
klingoński (znany nam ze Star
Trecka)
10. Nie jest tajemnicą, że
Szekspir nie był zwolennikiem
happy endu i uśmiercał swoich bohaterów. W sztukach
opisuje ponad 20 sposobów
na pozbycie się postaci ( m.in.
utonięcie, otrucie, ale także
bycie pożartym przez niedźwiedzia czy podanie w postaci… ciasta).

KULTURALNIK
Iga Zajączkowska

Kwiecień z kulturą w tle
Długo wyczekiwana wiosna w końcu nadeszła. Trzeba przyznać, że każdemu z nas
marzy się wyjście z domu, szczególnie trzecioklasistom, którzy są już zmęczeni mozolną nauką. Na szczęście Wrocław zadbał o to, by ten miesiąc był pełen atrakcji kulturalnych. Pamiętajmy też, że cały czas nasze miasto jest… Europejską Stolicą Kultury. Jest
więc w czym wybierać!
Kino ukraińskie

W ramach kwietniowego Miesiąca Lwowskiego we Wrocławiu warto wybrać się do kina.
Od 2 do 29 kwietnia będziemy mogli zobaczyć
wiele filmów: zarówno pełnometrażowe produkcje kinowe, jak i filmy dokumentalne lub
artystyczne. Przed wieloma pokazami odbędą
się prelekcje i spotkania z twórcami. Wejściówki będą rozdawane za darmo na pięć dni
przed seansem w Nowych Horyzontach.

dramatopisarzy. Występy te będą się odbywały
w nietypowych miejscach w przestrzeni miasta,
przede wszystkim w kościołach różnych wyznań. Wiemy już, że sporo Parnasistów weźmie
udział w tym wydarzeniu przede wszystkim ze
względu na spotkanie z norweskim autorem
kryminałów Jo Nesbø. Spotkanie z czytelnikami
we Wrocławiu będzie jedynym podczas tegorocznej wizyty w Polsce. Powieści skandynawskiego autora od lat królują na listach bestsellerów – na całym świecie sprzedano dotąd ponad
27 milionów egzemplarzy jego książek, w tym
ponad milion w Polsce. Thriller „Łowcy głów”,
zekranizowany w 2012 roku, otrzymał nominację do nagrody BAFTA oraz nagrodę Saturn za
najlepszy film zagraniczny. W związku z Rokiem
Szekspira Nesbø stworzył powieść inspirowaną
„Makbetem”, która w Polsce ukaże się w 2017
roku. A więc do zobaczenia podczas nocnego
czytania mistrza ze Stratfordu.

Europejska Noc Literatury
23 kwietnia w godzinach od 19 do 24 odbędzie się Europejska Noc Literatury z okazji
otwarcia Światowej Stolicy Książki UNESCO
we Wrocławiu. Tego dnia będziemy też
obchodzić 400. rocznicę śmierci Szekspira.
W związku z tym Europejska Noc Literatury
będzie w całości poświęcona jego twórczości. Znani polscy aktorzy i osobistości ( między innymi: Jan Nowicki, Magdalena Cielecka i Olga Bołądź) będą odczytywać fragmenty dzieł tego jednego z najważniejszych
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Jazz nad Odrą
W dniach 26 do 30 kwietnia w IMPARCIE
z okazji ESK odbędzie się 52. edycja festiwalu
Jazz nad Odrą. Jest to jeden z najstarszych
jazzowych festiwali w Polsce. Każdego roku
wiosną prezentowani są najciekawsi artyści z
kraju i zagranicy oraz wydarzenia jazzowe z
całego świata, z uwzględnieniem szerokiego
spectrum gatunków jazzowych.
Ceny biletów:
Koncerty w sali teatralnej – 120 zł
(pierwsze 16 rzędów), 100 zł (pod balkonem),
70 zł (balkon)
Koncerty w sali kameralnej – wstęp wolny
Iga Zajączkowska

W cieniu DiCaprio i rasowych niesnasek
Oscary 2016 już za nami. Jak co roku
były emocje, ocenianie strojów gwiazd i
trzymanie kciuków za naszych faworytów. W tym sama ceremonia odbyła się
w cieniu oskarżeń o rasizm przemysłu
filmowego. Niesmak miał załagodzić
czarnoskóry gospodarz gali. W tym roku
nareszcie Leonardo DiCaprio zdobył
Oscara, o czym wszyscy już chyba wiemy. A co z resztą Oscarów?
Najlepszy aktor pierwszoplanowy
W tym roku fani Leonarda mają co świętować.
Po wielu próbach, porażkach oraz ukrywaniu
łez udało mu się zdobyć statuetkę. Wiele osób
uważa jednak, że w porównaniu z innymi rolami DiCaprio, rola w Zjawie zdecydowanie nie
była tą oscarową. Mimo wszystko cieszymy się
z wygranej, gdyż biorąc pod uwagę całokształt
jego działalności aktorskiej, zdecydowanie na
statuetkę zasłużył.
Najlepsze zdjęcia
Na niektórych „Zjawa” wywarła ogromne
wrażenie. Sposób, w jaki w filmie pokazano
walkę z losem i życie w trudnych warunkach
natury, jednych zachwycał, drugich bawił. Bez
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względu na to, czy podobała nam się fabuła
filmu, trzeba przyznać, że zdjęcia były rewelacyjne. Widz nie mógł oderwać wzroku od ekranu.
Zdecydowanie osoby, które obejrzą ten film
dopiero w domu, dużo stracą. Zjawa jest świetnym przykładem na to, że wyjście do kina jest
dużo lepsze od oglądanie świetnie zrealizowanych produkcji na ekranach telewizorów. Po
pierwsze: zdjęcia te, szczególnie na dużym ekranie, przenoszą nas w zimne okolice Ameryki,
wydają się nas wręcz pochłaniać i „wciągać” w
środek produkcji, a patrząc na nie, możemy
dosłownie odczuć chłód na własnej skórze. Po
drugie: kolorystyka oraz sposób, w jaki kamerzyści uchwycili scenerię, potęgował poczucie samotności, w której znajdował się główny bohater. Majstersztyk!

Kadr z filmu „Zjawa”

KULTURALNIK
Najlepszy dokument pelnometrażowy
Dokument Amy należał do jednych z najbardziej
wyczekiwanych dokumentów ubiegłego roku.
Jego dużym atutem był fakt, że nie trzeba być
fanem Amy, by film nas poruszył. Z tego powodu, że artystka była nagrywana już od najmłodszych lat, materiału na film było naprawdę dużo.
Poza nagraniami, które doskonale udokumentowały jej wzloty i upadki, mogliśmy zobaczyć też
rozmowy z osobami, które dobrze ją znały. Cały
dokument, poza pokazaniem smutnej historii
piosenkarki, wyjaśniał okoliczności powstawania
niektórych piosenek Amy, przez co nabierały
one sensu, którego mogliśmy nie dostrzec wcześniej. Nagroda naprawdę zasłużona.

Kadr z filmu „Mad Max”
szpiegów). No cóż, sami oceńcie, czy 6 Oscarów to dużo czy mało…

Muzyka
W kategorii nagród muzycznych Oscara udało
się zdobyć Samowi Smithowi za utwór do
filmu Spectre pt. Writing’s On The Wall. Drugą nagrodę dotyczącą muzyki zdobył Ennio
Moricone za muzykę do filmu Nienawista
ósemka. Moricone niejednokrotnie zachwycał
nas swoją muzyką filmową chociażby w takich
filmach jak: Malena, Cinema Pradiso, Koneser,
Dawno temu w Ameryce. A niedawno mogliśmy usłyszeć wykonania jego dzieł na żywo we
Wrocławiu, w ramach Europejskiej Stolicy
Kultury.

6 Oskarów „Mad Maxa”
Film sensacyjny w reżyserii Georga Millera,
mimo że nie zdobył Oscara za scenariusz, to
najwidoczniej wywarł wrażenie na jury. Zdobył
aż sześć Oscarów (najlepsze kostiumy, najlepszy
montaż, najlepsza charakteryzują, najlepsza
scenografia, najlepszy dźwięk oraz najlepszy
montaż dźwięku). Trzeba jednak przyznać, że
mimo tak dużej liczby nagród nie udało mu się
zdobyć najważniejszej: za najlepszy film. Tom
Hardy, który wcielił się w główną postać, również nie zdołał zabrać nagrody ( tak samo jak nie
udało mu się jej zdobyć za Zjawę w kategorii:
najlepsza męska rola drugoplanową, która przypadła Markowi Rylance za grę w filmie Most

Oczywiście warto osobno napisać o filmie,
który otrzymał nagrodę za najlepszy scenariusz oryginalny („Spotlight”) oraz o najlepszym filmie nieanglojęzycznym („Syn Szawła”), gdyż są to na tyle ważne pozycje, że trzeba im poświęcić osobne teksty.
Pozostałe nagrody
Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny – „A
Girl in the River: Price of Forgiveness”.
Najlepsze efekty specjalne – „Ex Machina”.
Najlepsza animacja krótkometrażowa –
„Niedźwiedzia opowieść”.
Najlepszy film animowany – „W głowie się nie
mieści”.
Najlepszy reżyser – Alejandro Inarritu, „Zjawa”.
Najlepszy scenariusz oryginalny – „Spotlight”
Najlepszy scenariusz adaptowany – „The Big Short”.
Najlepsza aktorka drugoplanowa – Alicia Vikander.

Najlepszy aktor drugoplanowy – Mark Rylance.
Najlepszy film nieanglojęzyczny – „Syn Szawła”.
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Amelia Rapacz

Zjawiskowa „Zjawa”
Czy kolejny film Alejandra Gonzáleza
Iñárritu zasługuje na najwyższe laury? Po
zeszłorocznym sukcesie „Birdmana” fani
kina liczyli na wspaniałe dzieło i wielkie
filmowe nagrody. Czy film sprostał ich
oczekiwaniom?
Według wielu opinii – niekonieczne.
„Długi”, „Skupiający wiele niepowiązanych
zdarzeń”, „Strata czasu”, „Przerost formy nad
treścią” – takie opinie pojawiały się na forach
internetowych. Według innych to „wspaniały
film”, „przepiękne widoki”, „świetna praca
kamery”, „dobre aktorstwo”, „dzieło sztuki”.
Osobiście zaliczam się do drugiej grupy odbiorców. I chociaż „Zjawa” nie otrzymała
Oscara za najlepszy film, to trzy statuetki na
pewno ucieszyły sympatyków tej produkcji.
Amerykańska Akademia Filmowa doceniła
zdjęcia, reżyserię i pierwszoplanową rolę męską. Tu nagroda po raz pierwszy powędrowała
do wielokrotnie nominowanego w tej kategorii Leonarda DiCaprio.

Leonardo Di Caprio („Zjawa”)
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami „Zjawa” ukazuje istotę przetrwania oraz
nieustanną walkę z przeciwnościami losu.
Główny bohater: Hugh Glass wyrusza na wyprawę dowodzoną przez generała Williama
Ashleya. Celem wędrowców jest zdobycie
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wartościowych zwierzęcych skór. Podczas podróży towarzysze wpadają w pułapkę zastawioną przez Indian. Zmuszeni do ucieczki, usiłują
dostać się do bezpiecznego fortu. Glass (traper i
odkrywca, umiejący poruszać się w terenie,
znający język tutejszej przyrody) stara się ich
prowadzić najbezpieczniejszą drogą. Niestety, w
starciu z niedźwiedziem zostaje ciężko ranny. By
nie spowalniać ucieczki, pozostaje w lesie wraz
ze swoim synem Hawkiem i dwoma innymi traperami. Mają trwać przy Glassie w ostatnich
chwilach jego życia, a po śmierci pochować.
Wszystko przybiera tragiczny obrót. Bohater
staje się świadkiem zabójstwa swojego syna i
nie może się temu przeciwstawić. Odczuwa ból,
który szybko zmienia się w nienawiść i pragnienie zemsty. Chęć ukarania zdrajcy dodaje nadludzkich sił. Dla Glassa liczy się jedno: przetrwać
i wymierzyć sprawiedliwość. Przemierza setki
kilometrów, walczy z chorobą, głodem i z niewyobrażalnym mrozem. Mimo wszelkich przeciwności losu nie zamierza się poddać. W końcu
dociera tak blisko, mierzy się ze śmiertelnym
wrogiem, ale w ostatecznym starciu przypomina
sobie słowa spotkanego w czasie
drogi Indianina: „Zemsta jest w
rękach Boga”.
Przeciwności losu spadają
na głównego bohatera na każdym kroku. Można odnieść wrażenie, że przytrafia mu się
wszystko, co przytrafić się może.
Ta seria przypadkowych, czasami
nawet nierealnych zdarzeń według wielu kinomanów odbiera
produkcji realizm i oryginalny
charakter. Jednak moim zdaniem
to nagromadzenie nieszczęść wzmacnia tylko
siłę przekazu filmu. Pokazuje, jak człowiek bezbronny wobec sił natury, ale z wielka siłą charakteru, może przetrwać.
Ten przekaz potęguje też wspaniała
kreacja Leonardo DiCaprio. Wielu krytyków
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uważa, że poruszanie się w deszczu, trzęsienie
się z zimna i miny pełne bólu to niewielkie aktorskie wyzwanie, a sam DiCaprio miał wiele
lepszych ról, jak chociażby ta w „Wilku z Wall
Street”. Moim zdaniem trudniej jest czasem
przekazać emocje bez słów. To właśnie mimiką i
gestem DiCaprio dowiódł, że jest jednym z największych aktorów. Dzięki tej grze odczuwamy
ból i strach głównego bohatera, a nawet trzęsiemy się razem z nim z zimna.
Uważam, że film warto obejrzeć.
„Zjawa” na długo pozostaje w pamięci i w niezwykły sposób pokazuje historię przetrwania. To
piękna opowieść, wspaniała gra aktorska i reżyseria, ale przede wszystkim doskonałe zdjęcia.

Za ich pośrednictwem tegoroczny zdobywca
Oscara, Emmanuel Lubezki ukazuje piękno
krajobrazu Kanady, Stanów Zjednoczonych i
Argentyny, podkreśla relację człowieka ze
światem natury, unaocznia wielką siłę i dzikość przyrody. Warto pokreślić, że natura
ukazana w filmie wywołuje szacunek i strach.
W rzeczywistości staje się ona coraz bardziej
bezbronna wobec ludzkich działań. Następuje
globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska, znikają tereny, gdzie można znaleźć
śnieg. O tym, odbierając upragnionego Oscara, wspomniał Leonardo DiCaprio. O tym powinniśmy pamiętać wszyscy…

Kaja Folga

Umierać każdy może
Nasza „naczelna” Kaja Folga została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Skrytykuj!”
organizowanego pod patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Napisała recenzję filmu ” Earl, ja i umierająca dziewczyna”. W nagrodę będzie członkiem Jury Młodzieżowego 9. Festiwalu PKO OFF CAMERA, który odbędzie się w Krakowie od 29.04
do 08.05.2016r. Poniżej prezentujemy zwycięską recenzję Kai.
Śmierć to jeden z najpopularniejszych motywów
w sztuce. Sympatyzują z nią literaci, dramaturdzy i reżyserowie. Dlaczego? Bo temat jest iście
wdzięczny. W końcu, na ileż wymyślnych sposobów można uśmiercić bohatera, a przy tym jak
łatwo przyprawić czytelnika czy widza o wzruszenie! Wiedzieli o tym najwybitniejsi – w tym
Szekspir, którego śmierć, co wyssała miód z Julii
tchnienia, wdzięków jej zatrzeć nie zdołała . Ale
odstawmy poezję na bok i spójrzmy prawdzie w
oczy. Gdyby najsłynniejsze akty umierania pozbawić teatralnej oprawy, a adresatowi ukazać
sam proces wraz z przyczynami, które doprowadziły do sytuacji utraty życia, czy wciąż mielibyśmy do czynienia z czymś pięknym? A jednak
mamy skłonność do jej nadmiernej teatralizacji i
nic nie możemy na to poradzić…

umierających młodych, pięknych, uzdolnionych nastolatków. Gwiazd naszych wina, Zostań, jeśli kochasz, Niech będzie teraz – pozycji jest co niemiara. A jednak po obejrzeniu
jednej możemy odnieść wrażenie, że mieliśmy
do czynienia ze wszystkimi. Dlaczego? Cóż,
wszystkie są tak samo łzawe. Wyjątkowe bohaterki czają się na każdym kroku. By żyć i
kochać tak, jakby nie było jutra, każda – co do
jednej – obdarzona jest dużą dozą wrażliwości, inteligencji i kiełkującej w ramach rozwoju
akcji odwagi. Nieważne, czy umiera jej chłopak, czy ona sama – i tak wylejemy z siebie
hektolitry łez, nazwiemy świat okrutnym i
niesprawiedliwym.I tu pojawia się Alfonso
Gomez-Rejon, przełamujący schemat za pomocą filmu Earl, ja i umierająca dziewczyna.

Ostatnimi czasy dostrzegamy prawdziwą ekspansją tematu. Tym razem w modzie są obrazy

Greg Gaines nie jest kolejnym chłopakiem
umierającej bohaterki. Zresztą nawet nie miał-
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by na to czasu. Jego pasją jest kinematografia i
to w nie byle jakim wydaniu. Razem ze swoim
najlepszym przyjacielem, Earlem, realizuje amatorskie parodie słynnych filmów. Niecodzienne
zainteresowanie, prawda? Ale Greg jest typowym outsiderem, uczniem liceum, który nie
potrafi dopasować się do żadnej z grup. Warto
też dodać, że boryka się z niską samooceną, co
w przypadku kogoś tak bystrego i dowcipnego
może się wydawać co najmniej nieprawdopodobne. Rachel dopóki nie zaczyna chorować na
białaczkę, jest dla Grega jedną z wielu dziewczyn ze szkoły. Pewnego dnia matka postanawia

wysłać go do niej z podnoszącą na duchu wizytą,
mając nadzieję, że syn, spędziwszy popołudnie
w towarzystwie chorej dziewczyny, nabierze
dystansu do życia i swoich problemów. Ani
Greg, ani Rachel nie spodziewają się, że ich spotkanie zapoczątkuje niezwykłą przyjaźń pełną
amatorskich filmów, dywagacji o puchatych
poduszkach i wspólnie spałaszowanych misek
popcornu.
Scenariusz powstał na motywach książki Jessego
Andrewsa. Co ciekawe, przy jego tworzeniu
autor powieści ściśle współpracował z reżyserem. W filmie nie znajdziemy twarzy znanych z
pierwszych stron gazet. W rolę tytułowej trójki z
powodzeniem wcielili się Thomas Mann (Greg),
Olivia Cooke (Rachel) i RJ Cyler (Earl). Aktorzy to
bez wątpienia jedna z mocniejszych stron Earla,
mnie i umierającej dziewczyny. Ich względna
anonimowość przydaje historii realizmu. Spokojnie możemy wyobrażać sobie, że akcja ma miej-
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sce zaledwie trzy domy dalej, a z bohaterami
moglibyśmy się nawet zaprzyjaźnić (z ciekawie
wykreowanymi bohaterami, bo żadnego z nich
nie można nazwać typowym nastolatkiem).
Kolejnym walorem jest tu humorystyka - moim
zdaniem jeden z ważniejszych elementów w
kinie tego gatunku. Amatorskie taśmy Grega i
Earla są naprawdę zabawne, a momenty, w
których są wyświetlane, idealnie komponują
się z resztą fabuły. Nie sztuka przepłakać cały
film. Co innego, gdy po wyciskającej łzy scenie
mamy do czynienia z czymś, co rozładuje napięcie – na przykład, z parodią Ojca chrzestnego, w której zagrały pacynki w formie skarpetek. Ten zabieg odejmuje ekranizacji zbędnego
dramatyzmu, czyni ją lżejszą w odbiorze i chyba właśnie o to chodzi.
W filmie Gomeza-Rejona montaż odgrywa
dużą rolę. Kręcenie amatorskich filmów jest
nie tylko pasją Grega i Earla. To również ich
sposób na przyglądanie się światu i komentowanie rzeczywistości. Podziwiają go przez
soczewkę kamery, stojąc na uboczu i będąc
biernymi – ale nie pozbawionymi refleksji obserwatorami. Swoje spostrzeżenia zawierają
w rejestrowanym obrazie, wzbogacając go o
elementy humorystyczne. Rachel ogląda ich
amatorskie taśmy i m. in. dzięki nim zachowuje pogodę ducha. Parodia ma za zadanie rozśmieszyć widza, wnieść do jego życia element
dowcipu i przypomnieć mu o zachowaniu
zdrowego dystansu do rzeczywistości.Ale jest
jedna rzecz, która wyróżnia Earla, mnie i umierającą dziewczynę na tle innych filmów o
umierających nastolatkach. Mianowicie sposób ukazania śmierci Rachel. Ów proces przedstawiono bez zbędnych ozdobników. Jest surowy, pełen realistycznych elementów, takich jak
stopniowe opadanie z sił, wypadanie włosów
czy nieprzyjemne skutki zażywania leków. Co
ciekawe, przyglądamy mu się z perspektywy
Grega, który już od pierwszego spotkania wie,
gdzie zaprowadzi go znajomość z Rachel. Chłopak nie zdobywa się na nic wielkiego, nie zabiera przyjaciółki do Amsterdamu, aby spełnić
jej wielkie marzenie, nie pisze dla niej mowy
pogrzebowej. Może dać jej jedynie swoją o b e
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c n o ś ć, kilka wieczorów z życia, razem z oglądanymi w milczeniu amatorskimi taśmami, bo
żaden wielki gest nie zatrzyma śmierci. GomezRejon nie idzie szlakiem przetartym przez tysiące. Ukazuje nam relacje dwojga nastolatków
pozbawioną literackiego przerysowania. Nie ma
w niej zbędnego sentymentalizmu i właśnie w
tym tkwi siła Earla, mnie i umierającej dziewczyny. W stuprocentowej a u t e n t y c z n o ś c i –
zarówno fabuły, jak i postaci.

Czy młody człowiek może odejść bez fanfar i
armatnich wystrzałów? Czy może umrzeć
spokojnie, w gronie bliskich przy szpitalnym
łóżku, ze świadomością dobrze przeżytych
ostatnich miesięcy życia? Najwyraźniej może i
film Alfonso Gomeza-Rejona jest na to niezbitym dowodem. Bo śmierć to rzecz ludzka i –
w życiu czy w dziele - pewnego dnia każdy
będzie musiał się z nią zmierzyć.
Mikołaj Górka

Lekko na wiosnę!
Kolorowa sałatka z mozarellą i granatem
Składniki:
- Granat
- Mozarella lub feta
- Pomidorki koktajlowe
- Ziarna słonecznika
- Sałata lodowa
- Świeża bazylia
- 3 łyżki oliwy z oliwek
- Sok z granatu
- Łyżka miodu
- Sok z połówki cytryny
- Sól i pieprz do smaku
Sposób przygotowania
Odcinamy koronę granatu i moczymy go
w zimnej wodzie 15 minut. Po tym czasie skórka
odejdzie od nasion. Sałatę i świeżą bazylię myjemy, sałatę rwiemy na kawałki.
Kulkę mozarelli lub ser feta kroimy w
kostkę, pomidorki na pół. Słonecznik prażymy
na suchej patelni i wszystko, łącznie z nasionami
granatu, dodajemy do sałaty i liści bazylii.
Na koniec przygotowujemy sos – oliwę,
miód, sok z granatu, sok z cytryny. Mieszamy do
uzyskania jednolitej konsystencji i doprawiamy
do smaku. Sałatkę polewamy sosem bezpośrednio przed podaniem.

Surowe warzywa są niezastąpioną skarbnicą
witamin i minerałów, a przy tym są niskokaloryczne. Zawierają również dużo błonnika,
który usprawnia pracę układu trawiennego,
daje uczucie sytości i zmniejsza wchłanianie
tłuszczu. Może również regulować poziom
cukru we krwi, a stały jego poziom zapobiega
spadkom energii i atakom głodu. Wówczas
potrzeba sięgnięcia po coś słodkiego jest
znacznie mniejsza.
Do diety warto włączyć: brokuły (są bogatym
źródłem błonnika, żelaza, potasu i wapnia),
seler( działa moczopędnie, usuwa szkodliwe
produkty przemiany materii i usprawnia pracę
nerek), rzodkiewkę (dostarcza witaminę C,
witaminy z grupy B i sole mineralne i jest niskokaloryczna), paprykę, (bogata w witaminę
C, a oprócz tego zawiera witaminę E, B1, B2,
kwas foliowy), buraki( źródło kwasu foliowego
i żelaza, które przyczyniają się do lepszego
dotlenienia organizmu).
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Poznając Niemcy/ów na nowo
Wieczorem 13 marca 2015 roku grupa uczniów gimnazjum Parnas czekała ze zniecierpliwieniem na odjazd autobusu, zastanawiając się, jak się odnajdzie w niemieckich
domach, czy będą potrafili znaleźć z młodymi Niemcami ze Marie-Kahle Gesamtschule
z Bonn wspólny język. Wszak jednym z głównych celów wymiany było… obalanie narodowych (choć nie tylko) stereotypów.
Oczywiście wiedzieliśmy już co nieco o naszych
gospodarzach, ale na podstawie karty zgłoszeniowej czy kilku krótkich wiadomości mailowych
nie da się dobrze poznać człowieka. Podróż
minęła całkiem znośnie, biorąc pod uwagę fakt,
że trwała około 12 godzin, a więc całą noc.
Rano, gdy dotarliśmy do Bonn, zostaliśmy przywitani przez naszych partnerów z wymiany i wraz z nimi udaliśmy się do ich domów.
Zjedliśmy śniadanie i… poszliśmy do szkoły. Tu
najpierw odbyły się zajęcia integracyjne, na
których poznaliśmy innych uczestników wymiany ze strony niemieckiej. Zapoznaliśmy się też z
założeniami projektu artystycznego, który
wspólnie mieliśmy zrealizować. Następnie wybraliśmy się na wycieczkę po Bonn, w trakcie
której zwiedziliśmy stare miasto. Po powrocie
do domów mogliśmy wreszcie „nagadać“ się z

naszymi gospodarzami (mimo że znałem się z
Robertem tak krótko, od razu wiedziałem, że
mogę z nim porozmawiać na przeróżne tematy)..
Następnego dnia do szkoły dotarliśmy
tramwajem. Uczestniczyłem m.in. w lekcji
angielskiego, której poziom porównałbym do
średniozaawansowanej grupy w naszej szkole
(przynajmniej tak mi się wydaje). Reszta dnia
upłynęła nam pod znakiem zwiedzania. Najpierw zwiedziliśmy Muzeum Historii Miasta,
zatrzymując się po drodze przy pomniku poświęconemu pamięci ofiar Holocaustu. Zobaczyliśmy też ogród botaniczny. Tego dnia po
zorganizowanych zajęciach wszyscy wybraliśmy się do sklepu Haribo znajdującego się w
Bonn. To dość wyjątkowe miejsce z dwóch
powodów. Po pierwsze, nigdy nie widziałem

Praca nad projektem artystycznym
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tak tanich żelków Haribo, a po
drugie, Bonn jest ojczyzną
„misiów“, przez co jest to miejsce
jedyne w swoim rodzaju; swoiste
podziękowanie dla miasta. Wieczór: to znów rozmowy, rozmowy,
rozmowy…
W środę znów spędziliśmy
więcej czasu w szkole, pracując
nad projektem artystycznym.
Potem udaliśmy się do Muzeum
Historii Niemiec (od końca drugiej
wojny światowej do dziś) oraz na
spacer po nowszej części Bonn.
Zaplanowaliśmy, że po zajęciach
odbędzie się impreza w domu
naszego gospodarza oraz że zrobimy pizzę. Dużo pizzy. Tak więc
wybraliśmy się do sklepu, zakupiliśmy potrzebne składniki, a potem pojechaliśmy do
„naszego“ domu. Na imprezę przyszli prawie
wszyscy uczestnicy wymiany! Zabawa dość szybko się rozkręciła, pizza wyszła świetnie. Imprezę
zakończyła słynna gra w butelkę: każdy zatem
miał do wykonania różne wyzwania, a patrzenie
na zmagania wszystkich wprawiło w znakomity
nastrój.
W czwartek wyjechaliśmy do Kolonii. Tu
najpierw zobaczyliśmy Kölner Dom – katedrę,
która jako jedna z niewielu budynków przetrwała bombardowania w trakcie II wojny światowej,
a potem poszliśmy w stronę byłej siedziby gestapo. Tu nasz przewodnika opowiedział nam
nieco więcej o zbrodniach popełnionych w czasie rządów nazistów w Niemczech . Podczas
dłuższego czasu wolnego można było wejść na
szczyt wieży katedry, z której rozpościerał się
widok na całe miasto (z czego oczywiście skorzystałem). Dowiedziałem się wtedy również, że
sieci metra Kolonii i Bonn są ze sobą połączone.
Ostatni dzień wymiany zaczął się od
lekcji fizyki, na której oglądaliśmy film dokumentalny o katastrofach w Czarnobylu i Fukushimie (oczywiście po niemiecku). Następnie
kontynuowaliśmy pracę nad naszymi artystycznymi projektami. Po zajęciach całą grupą poszliśmy do centrum miasta. Potem przyszedł czas
na spakowanie się oraz … pożegnanie.

Jestem bardzo zadowolony z pierwszej
części wymiany. Poznałem wiele ciekawych
osób i już nie mogę się doczekać momentu,
kiedy nowi znajomi przyjadą do nas: do Wrocławia. Stereotypy polsko-niemieckie na pewno dzięki naszemu (nie)wielkiemu wparciu
zostały już obalone.

Katedra w Kolonii
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Polscy uczestnicy wymiany przed Muzeum Historii w Bonn

Zajęcia w Marie-Kahle Gesamtschule

