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WSTĘPNIAK
Kaja Folga

Nowy Rok, starzy my (ale z pewnymi udogodnieniami)
Styczeń powitał nas śniegiem,
wykazując przy tym się niezwykłym wyczuciem czasu. Ciężko
się dziwić, zważywszy jak wyglądały tegoroczne święta,
bliższe pod względem aury do
Wielkanocy. Muszę przyznać,
że nawet ja zwątpiłam, choć w
kwestiach pogodowych zwykle
zachowuję nadzieję do samego
końca. Pierwsza myśl? Co za
wspaniała wróżba! Styczeń
2016 nie mógł zacząć się lepiej.
Pierwszego dnia roku
zwykle odprawiam parę rytuałów ku jego pomyślności.
Wczesna pobudka, kawa do
łóżka i długopis w rękę. Nad
czym dumam? Nad postanowieniami
noworocznymi.
Wśród nich banały, nieśmiałe
marzenia, ale i plany całkiem
poważne. Siedzę zagrzebana w
pościeli, popijam parujący
napój i daję się ponieść falom
powszechnego hurraoptymizmu. Żałosne? Być może, jednak istnieje spore grono ludzi,
które czeka na nowy rok jak na
zbawienie. Po co? To proste.
Aby dać sobie kolejną szansę,
szczególnie, jeśli większość
poprzedniego zdecydowanie
nie poszła zgodnie z planem.
Niektórzy powiedzą: Okay, ale
skoro tak bardzo pragną zmiany, dlaczego czekają na jakąś
magiczną datę? Dlaczego nie
wezmą byka za rogi teraz, zaraz? Odpowiedź na to pytanie

kryje się w czarownym świecie psychologii. Wielu terapeutów wierzy, że jest to
dobry czas na zmiany. Nowy
rok wyznacza początek pewnego okresu, jakby noc z 31
grudnia na 1 stycznia zamykała jakiś rozdział, nie tylko w
naszym życiu, ale i w życiu
całego świata. To dobry czas
na refleksję, przeprowadzenie swego rodzaju rachunku
sumienia, postawienie przed
sobą nowych celów. Dlaczego nie, skoro i tak wszystko
zaczyna się od nowa?
Podziwiam osoby, które nie
kryją się z entuzjastycznym
podejściem do sprawy. Większość społeczeństwa wyśmiewa ich zapał, ironizuje, jest
zdania, że wszystkie ich postanowienia stanowią jedynie pobożne życzenia bez
pokrycia. A co im z tego przychodzi? Dlaczego wyszydzają
ludzi z inicjatywą, uparcie
eksponując postawę i tak się
nie uda? Może kryje się za
tym brak wiary w siebie i we
własne możliwości?

przewodnik po naszej Stolicy Kultury, kilka słów o dialogu, wstrząsające opowieści z Auschwitz, a także powrót do sylwestra, który
Michalina Święcka zbadała
pod kątem różnych kultur i
szerokości geograficznych.
Możecie spodziewać się też
paru przydatnych recenzji,
bo - jak zwykle przypominam - nie samą szkołą parnasista żyje. Chcecie dowodu? Szukajcie wywiadu z
naszymi championami, którzy oprócz czasu na naukę,
znajdują też chwilę na realizację pasji.
W Nowym Roku życzę wam,
abyście nie tracili wiary w
siebie. Miejcie postanowienia, nie spoczywajcie na
laurach. Jeśli bardzo czegoś
chcecie, warto, abyście do
tego dążyli, nawet jeśli z
pozoru wydaje się to głupie i
absolutnie niemożliwe. Pytanie brzmi: czy jesteście
gotowi, aby po to sięgnąć i
trochę się przy tym napocić.

Tymczasem Agrafka pozostaje niezmienna, a nasza redakcja – pomimo długiej przerwy i braku spotkań – jak
zwykle staje na wysokości
zadania. Przed Wami: znane i
lubiane kąciki tematyczne (w
tym coś dla graczy i świeża
„topka” od Mai Morton),
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NA PARNASIE

Ze szczytu Parnasu: działo się...
Wraz z Nowym Rokiem w Parnasie ożywienie związane z kolejnymi etapami przedmiotowych konkursów, przygotowaniami do wymiany z uczniami z Niemiec czy
plany związane z kolejnymi imprezami Szkolnego Samorządu. No i wszyscy już czekają na ferie, które tuż, tuż!
Olimpiady, olimpiady...

Wielkimi krokami zbliżają
się
kolejne
(powiatowe) etapy olimpiad przedmiotowych. Do
olimpiady
geograficznej
szykują się Alicja Dąbrowska, Jakub Gawroński, Kacper Kowalski, Konrad Materna, Antoni Podgórski i
Szymon Szczęśniak. Z kolei
do olimpiady biologicznej
przygotowują się Maja
Balasińska, Alicja Dąbrowska, Michał Dobrzański,
Jakub Gawroński, Kacper
Kowalski, Krzysztof Olejniczak, Antoni Podgórski.
Szczególnie
powodzenia
życzymy szczególnie Ali,
Kubie, Antkowi i Kacprowi,
którzy muszą swe wysiłki
podwoić, bo startują w obu
olimpiadach.
Matematyczne głowy

Wśród
Parnasistów
mamy też tych, którzy
uważają, że powiedzenie o
tym, że to matematyka jest
królową nauk, jest słuszne.
To nasi olimpijczycy, którzy
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reprezentować będą Parnas podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej
Gimnazjalistów.
Trzymamy kciuki!

przez Weronikę Gabryjelską) oraz wizytę w wirtualnym muzeum Szopena
( przygotowaną z panią
Iwoną Morawską- Kuchno
przez klasę 3b). Czekamy
na kolejne projekcje.
Parnasiści kolędują

Szkolna Telewizja Parnas
nadaje

Projekt szkolnej telewizji Parnasu ma się całkiem
dobrze. Pan Rafała Zarychta, opiekun przedsięwzięcia, wraz z uczniami (m.in.
z klasy medialnej) nawiązał
współpracę z Wirtualnym
Studio TVS. Dzięki temu
mogą powstawać profesjonalne projekty medialne,
m.in. te, które mogliście
już do tej pory zobaczyć:
szkolne comiesięczne wiadomości
(prowadzone

Ponieważ poprzednie
wydanie Agrafki ukazało
się jeszcze przed świętami, nie zdążyliśmy jeszcze
napisać o tym pięknym
okresie w naszej szkole.
Przypominamy, że w VII
Konkursie
Niemieckojęzycznych Piosenek Świątecznych organizowanym
przez Instytut Austriacki I
miejsce w kategorii solo
zajęła Michalina Święcka,
a w kategorii zespół II
miejsce zdobyli: Julia Formella, Sonia Salwirak, Julia
Kundzicz, Martyna Gachowska, Paulina Marcinkowska, Filip Rembikowski, Jakub Gawroński, Michał Czarnecki, Tomasz
Białynicki-Birula. Gratulujemy!!

NA PARNASIE

Michalina Święcka—laureatka I miejsca

I po świętach...

Za nami też kolejna szkolna Wigilia. Każda z klas
przygotowała inscenizację
do wylosowanych utworów o tematyce świątecznej:od utworu „Jest
taki dzień” Czerwonych Gitar, przez piosenkę Beaty Rybotyckiej „Całą noc padał
śnieg”, piosenkę „Karp
Story” Radiowej Trójki
cudowna,
utwór
„Kolęda dla nieobecnych” Zbigniewa Preisnera i Beaty Rybotyckiej, a skończywszy
na „Kolędzie dla Piotra” Zbigniewa Preisnera. Rozdane zostały nagrody i wyróżnienia
w
konkursie
„Pierniki jak marzenia” oraz w konkursie
„Pan Chopin”. Było
pięknie,
uroczyście,

wesoło, a nawet groźnie –
3b wznieciła „pożar”.Pani
dyrektor
podziękowała
wszystkim za przyłączenie
się do akcji „Szlachetna
paczka”, przeczytała fragment relacji wolontariusza

opiekującego się rodziną,
dla której Parnas przygotował paczkę. Był to moment,
w którym nie jednemu z nas
zakręciła się łezka w oku.
Jak co roku tłumnie przybyli
absolwenci naszej szkoły
(szczególnie licznie zeszłoroczni uczniowie klasy 3aJ).
Piękną dekorację przygotowali uczniowie pod czujnym
okiem pani Iwony, która
wraz z klasą 2b przygotowała całą uroczystość.

Od redakcji:
Wszystkim Parnasistom w
Nowym Roku życzymy sukcesów i naukowych i kulturalnych, i sportowych, a
przede wszystkim osobistych

Laureaci VII Konkursu Niemieckojęz. Piosenek Świątecznych
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REFLEKSJE PARNASISTY
Alicja Dąbrowska

131589
27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła obóz koncentracyjny Auschwitz
Birkenau. Za kilkanaście dni minie 71 lat od momentu, kiedy na jaw wyszła jedna z
największych zbrodni przeciw ludzkości. W listopadzie, miesiącu zadumy i refleksji,
zmierzyliśmy się z jej ogromem podczas wyjazdu klas 3. Do Krakowa , a następnie Auschwitz-Birkenau.
„Auschwitz-Birkenau
miejsce pamięci i muzeum ‘’ nazwa brzmi zwyczajnie, jak
wiele innych. Kiedy jednak
przekroczysz bramę z napisem „ Arbeit macht frei ‘’,
trafiasz do miejsca straszne-

na teren, na którym bestialsko
zostało zamordowanych milion ludzi. Milkną rozmowy i
śmiechy. Robi się cicho, przeraźliwie cicho.
Teraz wspomnienia spisane przez mojego Pradziadka

został przewieziony mój Pradziadek i tę bramę przechodził
kiedy Go aresztowali Niemcy
za działalność konspiracyjną.
Na początku duży, postawny i
silny mężczyzna został bardzo
brutalnie pobity przez gesta-

go. Zaczyna docierać do ciebie co znaczy sucha wiedza
poznana w szkole czy z przekazów bliskich. Nagle zdajesz
sobie sprawę, że wchodzisz

nabierają realnych kształtów i
stają się obrazami nie tylko
miejsc, ale również odczuć i
przerażających
wspomnień
członka Mojej rodziny. To tutaj

po, aż do utraty przytomności . Później został ogolony,
przebrany w pasiasty strój, a
na Jego przedramieniu wytatuowano numer: 131589. To
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Z INNEJ STRONY: FELIETON ABSOLWENTA
w tym miejscu głodował,
bardzo ciężko pracował i
cudem uniknął komory gazowej. Pewnego dnia został
zabrany ze swojego baraku,
myśląc, że idzie na śmierć.
Jedna na szczęście jako silny
i młody mężczyzna został
przewieziony do pracy w
kamieniołomach w Austrii.
Tu uwolniony został przez
armię aliancką. Przeżył ,
choć skutki pobytu w obozie
odczuwał do końca życia…
Tak to, tak stuk koła .
Las bez polan.
Tak to, tak.
Lasem jedzie transport wołań.
Niestety, setkom tysięcy
ludzi nie udało się przeżyć.
Często bezpośrednio z pociągu, którym, tu byli przywożeni, trafiali do komory gazowej . Mówiono im, że idą
pod prysznic. Rozebrani,
ogoleni, stłoczeni ginęli zagazowani. Ciała zamordowa-

nych trafiały do krematoriów.
Czasami dym z pieców wydobywał się dzień i noc, bez przerwy. Kiedy oprawcy nie nadążali z paleniem zwłok w piecach,
palili je również w wykopanych
dołach.
Patrzyłam na te piece w
obozie w Birkenau, jak człowiek
może być tak okrutny. Jak to
możliwe aby takie bestialstwo
miało miejsce. Nie mogłam
wypowiedzieć słowa…

wano nieżyjącym.
Przeraził mnie widok dziecięcych ubranek czy zabawek.
Te dzieci były takie małe i niewinne, jak strasznie musiały się
bać i jak bardzo cierpiały.
Los ocalałych od komór
gazowych był również tragiczny.
Kobiety poddawano paramedycznym eksperymentom doktora Mengele. Okaleczane, poniżane umierały w męczarniach.
Idąc w milczeniu alejami obozowymi, niemal słyszałam ich krzyKiedy już wszystkie kobiety z ki.
transportu ogolono
Czterech robotników miotłami Tak to tak.
zrobionymi z lipy zamiatało
Obudzona w nocy słyszę
I gromadziło włosy
Tak to tak.
Tysiące rzeczy osobistych, Łomotanie ciszy w ciszę.
także protezy, buty dzieci, kule
Jeszcze długo po opuszczeto świadectwo tragedii, która niu muzeum trwała cisza, nikt
tam miała miejsce. Do dzisiaj nie ma ochoty na żarty czy rozten obraz mam przed oczami. mowy. Łzy same napływają do
Całe transporty rzeczy osobi- oczu …
stych, biżuterii zrabowanych w
obozie oprawcy wywozili do Cytaty pochodzą z wierszy :
Niemiec. Zabierano wszystko, „Jeszcze” Wiesławy Szymborskiej
nawet złote zęby, które wyry- oraz „Warkoczyk” Tadeusza Różewicza

Kuba Lipski

Okazywanie cierpienia, czyli syfilis XXI w.
dycznej
definicji
to:
„odczuwanie bólu zarówno
fizycznego, jak i psychicznego;
doświadczanie
negatywnych
emocji o różnym natężeniu i
pochodzeniu”. Z tego wynika, iż
cierpienie jest czymś równie
naturalnym, co oddychanie czy
odczuwanie głodu. Dlaczego
więc wstydzimy się o tym mówić? Przecież równie dobrze
Od początku – czym jest cier- moglibyśmy wstydzić się tego,
pienie? Według encyklope-

Nasza cywilizacja dożyła
takich czasów, w których
czasem łatwiej jest się
przyznać do choroby wenerycznej niż do smutku.
Dlaczego? Dlaczego normalne, naturalne emocje
są bardziej wstydliwe od
wstydliwej choroby?

że jesteśmy głodni. A jednak
tego nie robimy. To właśnie
cierpienie jest piętnowane.
Okazywanie cierpienia w
większości kultur jest równoznaczne ze słabością jednostki,
która się tego dopuszcza. A
ludzka natura drapieżnika podpowiada nam, że słabych jednostek trzeba się pozbywać, dla
dobra większości. Matka natura
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Z INNEJ STRONY: FELIETON ABSOLWENTA
działa według tego wzorca od
setek tysięcy lat. Jednakże
ludzie mają coś, czego nie
mają zwierzęta: rozum. To
właśnie on pozwala nam na
okazywanie współczucia tym,
którzy cierpią. Gdyby nie rozum, człowiek nadal byłby
tylko jednym z gatunków
człekokształtnych i grzebał w
mrowiskach, szukając pożywienia.
Zdolność do takich
emocji jak współczucie odróżnia nas od zwierząt, ale jak
wszyscy wiemy, nie wszyscy
są zdolni do jego okazywania.
Dowodów na „ludzką znieczulicę” jest mnóstwo. Nie trzeba
daleko szukać, by je znaleźć.
Wystarczy „wejść” na pierwszy lepszy artykuł o zamachach terrorystycznych w
Paryżu. Wśród komentarzy
wspierających tych, których
dotknęła ta tragedia, można
znaleźć wypowiedzi, które są
przepełnione jadem i wulgaryzmami. A wszystkie z nich
sprowadzają się do jednej
myśli: „Nie powinniśmy im
współczuć, bo sami są sobie
winni”.
Nieco ponad pół roku
temu głośno było o sprawie
Dominika
Szymańskiego:
chłopca, który był prześladowany m.in. za okazywanie
nawet nie tyle cierpienia, co
zwykłego smutku. Chłopak
powiesił się na własnych
sznurówkach. Jednak nawet
jego śmierć nie powstrzymała
fali tępej i ślepej nienawiści.
Na Facebooku powstało wiele
stron, które wciąż szkalowały
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tego
młodego
chłopaka.
Wszystko się skończyło dopiero wtedy, gdy właściciel jednej
z tych stron został pozwany
przez matkę Dominika.
Cierpienie jest wypierane nie tylko z życia codziennego, ale i kultury. Jedną z
osób, które postanowiły to
zmienić, jest Roberto Benigni,
którego film pt. „Życie jest
piękne” jako pierwszy nie traktuje Holocaustu jako temat
tabu, o którym nie powinno
się mówić, a już na pewno nie
w sposób humorystyczny. 45letni Włoch zaryzykował wiele,
tworząc hybrydę komedii i
dramatu. Wyszło znakomicie,
gdyż jego dzieło dostało 3
Oscary oraz 21 innych nagród
(w tym BAFTA, Cezar i Critics
Choice).
Moim zdaniem okazywanie cierpienia jest piętnowane przez wszystkie osoby,
które w cierpieniu szukają
atencji. Największą taką grupą
są nastolatkowie, którzy się
okaleczają i wstawiają na portale społecznościowe zdjęcia
swoich ran, dodając jakiś
smutny cytat, który mówi o
tym, jakie to ich życie jest
koszmarne, bo matka im zabrała telefon lub ich idol odchodzi z zespołu (mowa tutaj o
dramatycznym! odejściu Zayna Malika z zespołu One Direction; na Twitterze i Facebooku
powstała
nawet
akcja
#CutForZayn, czyli Tnij się dla
Zayna, w której to akcji chodziło o wstawiania zdjęć swoich
pociętych rąk z owym dopiskiem). Rozgoryczeni fani mieli

nadzieję, że przez takie akcje
ich idol wróci do zespołu.
Oczywiście spotkało się to z
atakiem ludzi, którzy parodiując ich zachowanie, polewali
sobie ręce ketchupem i również dopisywali ten „hasztag”.
No cóż, z cierpienia uczyniono
zwykłe pośmiewisko...
Podsumowując – cierpienie jest piętnowane i nic
nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie coś miało się
zmienić. Romantyzm, w którym okazywanie cierpienia
było modne, już nie wróci.
Jeśli w dzisiejszych czasach
ktoś napisałby dzieło pokroju
„Cierpień Młodego Wertera”,
zostałby publicznie wyśmiany,
a jego książka zebrałaby dość
niepochlebne opinie. W XXI
wieku wszelaki ból i smutek
należy zachować dla siebie i
dla swoich najbliższych. Nie
należy się nim chwalić, bo
zamiast pocieszenia dostaniemy w zamian multum opinii,
w których „zabij się” będzie
najlżejszym określeniem.

PARNASIŚCI: SYLWETKI
Maja Balasińska Martyna Gachowska

Parnasiści z pasją: nasi herosi
Jako, że wszyscy chodzimy do Parnasu, myślę, że zgodnie możemy stwierdzić, że w
naszej szkole „nuda” czy „czas wolny” to pojęcia dość rzadko spotykane. Aby znaleźć
chwilę dla siebie na poczytanie książki, uprawianie swojego hobby albo wyjście do
miasta ze znajomymi, trzeba się bardzo natrudzić ( chociaż można to zrobić kosztem
otrzymania gorszych ocen). Wraz z nadejściem nowego roku chciałybyśmy Wam pokazać, że jednak da się pogodzić rozwijanie swoich pasji z obowiązkiem nauki. Wybrałyśmy tylko paru uczniów z naszej szkoły (choć na pewno jest ich dużo więcej), aby opowiedzieli nam jak pogodzić bycie Parnasistą z rozwijaniem pozaszkolnych zainteresowań. Podobno się da!
czasem poza
szkołą…
już
k i l k uk ro t ni e
otrzymała
tytuł mistrzyni
Polski w jednej z najbardziej skutecznych technik
walki, jakim
jest
karate.
Wydawałoby
się, że jeżeli
ktoś ma dwa
razy w tygodniu dwugodzinne treningi ( nie móAla Dąbrowska podczas zawodów
wiąc już o
innych zajęciach dodatkowych ), nie ma
W drobnym ciele wielki szans na czerwony pasek na
duch
świadectwie. Ala co roku
Parnas to istna kopalnie podważa jednak tę teorię.
diamentów. Wielu z naszych Sama mówi także, że nawet
uczniów oprócz tego, że ma nie miała chwili zwątpienia,
doskonałe wyniki w nauce, że nie da jej się pogodzić trerozwija także nieczęsto spo- ningów z wysokimi wynikami
tykane hobby, takie jak np. w nauce. Zawsze chętnie
karate. Alicja Dąbrowska z 3a, chodzi na treningi, które spraczołowy mózg tej klasy: wiają jej ogromną przyjemdrobna, miła i uczynna. Tym- ność. Wielkim motorem dla

niej jest chęć rywalizacji, gdyż
ma godne przeciwniczki. Wie,
że nie może chociażby na chwilę odpuścić. W okolicach wakacji Ala planuje zdawać egzamin
na brązowy pas – także trzymamy kciuki! A tymczasem Ala
dostała się do kolejnych etapów olimpiady matematycznej,
geograficznej czy biologicznej.
Mistrzyni na każdym ringu
Śpiew, taniec, nauka…kobieta
renesansu
Ostatnio podczas szkolnej
wigilii mieliśmy okazję „odkryć”
przepiękny głos naszej nowej
koleżanki z 1c:Michaliny Święckiej. Okazuje się, że jest to dopiero jeden z jej wielu talentów. Michasia śpiewa, rysuje,
gra na flecie poprzecznym,
jednak najbardziej spełnia się w
tańcu. Trenuje od 2. klasy podstawówki, chociaż mówi, że
„już od przedszkola jest tak
rozciągnięta”. Próbowała sił w
różnych odmianach tańca, jednak najbardziej urzekł ją jazz i
modern. Taniec to wyczerpująca dyscyplina sportu. Michalina
ma 3 razy tygodniowo treningi:
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czas, by cztery razy w tygodniu
trenować swą ukochaną dyscyplinę. Nigdy się nie poddaje,
już od dziecka fascynował ją
ten sport. Wcześniej ćwiczyła
gimnastykę sportową, jednak
niezbyt długo, ponieważ jej
trenerka dostrzegła w niej
ogromny potencjał. Dzięki
swojej determinacji, wysiłkowi,
Ania jest już na naprawdę wysokim poziomie w swej dyscyplinie, ale zamierza wznosić się
coraz wyżej.

Michalina Święcka na treningu tańca
łącznie 4 godziny. Kiedy jechała na mistrzostwa świata
wraz ze swoim klubem, mówi,
że „musiała ćwiczyć aż 14
godzin w tygodniu”. Jest to
niewyobrażalna ilość czasu,
jeśli przy okazji tak się składa,
że trzeba się też do przeróżnych testów, kartkówek,
sprawdzianów.
Tancerka
twierdzi, że jest przyzwyczajona do takiego wysiłku. W
aucie śpi, w domu się uczy, a
w „czasie wolnym” ma dodatkowe zajęcia. Michalina ma
ogromne wsparcie rodziców.
Mówi, że to dzięki nim osiągnęła sukcesy w tańcu, jak np.
pierwsze miejsce na mistrzostwach Polski. Mamy nadzieję, że jeszcze daleko zajdzie
( chociaż jak nam zdradziła
tak naprawdę nie chce zostać
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zawodową tancerką, tylko
architektem).
Prawdziwa
kobieta renesansu, która jako
uczennica Parnasu nie daje
sobie żadnej taryfy ulgowej.
Jak ona to robi?!
Sport : moja miłość
To nie koniec poszukiwania
parnasowych diamentów. W
naszej szkole mamy wielu
uczniów, którzy zajmują się
różnymi dyscyplinami sportu:
od piłki ręcznej czy nożnej, po
szermierkę. Jedną z takich
osób, które wręcz żyją swą
sportową pasją, jest Ania
Łyko. W szkole skromna i
spokojna, ale poza nią… sportowa mistrzyni. Ta niepozorna
dziewczyna już od pięciu lat
trenuje skok o tyczce! Pomimo zajęć w szkole, znajduje

Muzyka jest wszystkim!
Już ostatnim z uczniów, o których warto wspomnieć, jest
znany wszystkim z niesamowitych umiejętności gry na instrumentach ( na wszystkich
możliwych imprezach szkolnych) nasz kolega z 3b. Tomek
Białynicki- Birula jest wszędzie

Ania Łyko podczas odpoczynk

PARNASIŚCI: SYLWETKI
rozpoznawany dzięki swojemu
talentowi i ciężkiej pracy. Jak
mówi, od zawsze interesował
się muzyką. Już w przedszkolu
chodził na cotygodniowe koncerty do filharmonii, gdzie
podziwiał dyrygentów. Granie
na pianinie stało się jego pasją
już od najmłodszych lat: zaczął
w wieku 5 lat! Obecnie, jak
wiadomo, połowę życia spędza w szkole, ale to nie znaczy, ze przestał grać. Bynajmniej, ćwiczy dwie godziny
dziennie, a w weekendy jeszcze więcej! Można już o nim
powiedzieć: wirtuoz- potrafi
zagrać PRAKTYCZNIE WSZYSTKO, CO USŁYSZY . Tomek gra
najchętniej repertuar z muzyki
poważnej, m.in. dzieła Fryderyka Chopina, ale tez innych
kompozytorów, takich jak
Rachmaninow, Prokofiew czy

ku od sportowych treningów

Tomek Białynicki-Birula w roli Chopina

też Paderewski. Poza tym w
wolnej chwili grywa sobie …
Adele , Kilara albo Thomasa
Newmana (z Jamesa Bonda)
lub Alexandra Desplata, którego muzykę filmową wręcz
uwielbia (np. do filmów ,,Gra
tajemnic", ,,Pisarz widmo").
Parnasista potrafi!

Jak widać, da się pogodzić
swoje pasje, hobby i naukę
w szkole. Nie wiadomo
tylko, czy po tym artykule
wymówki typu: „Nie mam
czasu” będą przez naszych
nauczycieli przyjmowane,
ponieważ nasi uczniowie:
bohaterowie artykułu wyraźnie tej maksymie zaprzeczają. Chyba że są
nadludźmi z ukrytymi
„mocami”. A może po pro-

stu da się pogodzić realizacje własnych pasji z nauką , o ile jest się człowiekiem
zorganizowanym,
zdeterminowanym; takim,
który wie, czego od życia
chceJ Warto ich naśladować i…. znaleźć w życiu
własną pasję (uwaga! Siedzenie na różnych portalach nie można do takich
pasji zaliczyć!).
Od redakcji:
Wiemy, że wśród Parnasistów mamy pasjonatów
kina czy teatru, osoby
piszące wiersze i opowiadania, zagorzałych informatyków, zwolenników
hippiki i świetnych sportowców. Mamy nadzieję
jeszcze o Was napisać!
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KULTURALNIE PRZEZ ŚWIAT
Michalina Święcka

Nowy Rok w różnych kulturach
Sylwester i Nowy Rok w różnych miejscach świata obchodzony jest inaczej, a w
dodatku w inny dzień. Wszystko to związane jest z różnicami kulturowymi, historycznymi czy odmiennym systemem liczenia czasu (kalendarzami). 1 stycznia w
nowy, 2015 rok weszła duża część świata,
w tym Europa. Jednak dla kilku miliardów ludzi ten dzień nie różnił się od innych.
16 stycznia czcić będą Nowy Rok buddyści, 31
stycznia Chińczycy. Kilka dni później, 3 lutego,
dla Żydów zacznie się Rosz Haszana, czyli Nowy
Rok. Będzie to według nich 5775 rok od stworzenia świata. 22 marca Hindusi uroczyście
świętować będą rozpoczęcie Nowego Roku, a
ostatniego dnia tego miesiąca zacznie się on
dla wyznawców hinduizmu. Dla muzułmanów
wypadnie dopiero 25 października 2015 r. Liczą
go oni od 622 r. - ucieczki Mahometa z Mekki
Nowy Rok wspólny dla Świata Zachodu
Chrześcijanie (oraz cała tzw. kultura Zachodu
mająca źródła w kulturze judeochrześcijańskiej) witają Nowy Rok 1 stycznia wg kalendarza gregoriańskiego oraz chrześcijańskiego,
ponieważ 1 stycznia Maryja nadała imię Jezusowi. Warto jednak wspomnieć, że nie zawsze
tak było. Początkowo Nowy Rok obchodzono 6
stycznia w Dzień Trzech Króli. Potem 25 grudnia, czyli w dzień Narodzenia Jezusa. W Europie, chociaż jest podobny klimat, kultura itd.,
to w różnych rejonach kontynentu Nowy Rok
świętuje się inaczej
W religii prawosławnej
W 1582 r. system wprowadzony przez Juliusza
Cezara ulepszył papież Grzegorz XIII. Kalendarz
juliański, jak nazwano go na cześć Juliusza Ce-
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zara, przetrwał aż 16 wieków, a w niektórych
miejscach nawet dłużej. W Rosji stosowany był
do 1918 r., w Anglii do 1752 r., a w Kościele
prawosławnym - do dziś. Stąd świętują Nowy
Rok 13 dni po innych chrześcijanach.
Początek roku wśród wyznawców judaizmu
U Żydów obchody Nowego Roku są bardzo
ciekawe, ponieważ świętuje się tę okazję aż 4
razy w jednym roku kalendarzowym. Z każdym
kolejnym rokiem Nowy Rok przypada na inny
dzień. Zazwyczaj jeden wypada w miesiącach
wiosennych, a drugi w letnich. Dzieje się tak,
ponieważ Tora posługuje się podwójną rachubą czasu. Obecnie Żydzi świętują Nowy Rok we
wrześniu lub w październiku.
Jak to jest na Wschodzie?
Data chińskiego Nowego Roku, czyli Święta
Wiosny, związana jest z obowiązującym tam
kalendarzem księżycowym. Przypada w dzień
po drugiej pełni księżyca po zimowym przesileniu, zazwyczaj w lutym. Chiński kalendarz jest
o 2637 lat starszy od obowiązującego w Polsce
kalendarza gregoriańskiego. Wigilię Nowego
Roku Chińczycy świętują w rodzinnym gronie.
Spożywają wówczas słodycze, ciastka, owoce
oraz wino i jiaozi. Są to tradycyjne azjatyckie
pierożki z nadzieniem krewetkowo-jajecznym.
Dopiero następnego, pierwszego dnia roku,
rozpoczyna się wspólne świętowanie na ulicach. Odbywają się wówczas barwne pochody,
korowody i tradycyjne tańce lwów.

OKIEM PIERWSZAKA
Izabela Jodłowska

Nowy Rok: i znów chcemy być lepsi
Postanowienia noworoczne to najgłupsza rzecz, o jakiej słyszałam. Wszystko jestem w stanie zrozumieć: że ludzie
ustalają sobie jakieś cele, do których dążą, ale dlaczego akurat na Nowy Rok? A
dlaczego nie zaczniesz się odchudzać tu i
teraz? Nie warto zwlekać ze wszystkim do
1 stycznia. Mogę się założyć, że ty i wszyscy inni, kiedy już nadejdzie ten wyczekiwany sylwester, zapomnicie o tym, co
sobie obiecywaliście w minionym roku i o
diecie czy regularnym bieganiu przypomnicie sobie w marcu (oby!). Ale jeszcze
nic straconego! Jeśli zaczniesz biegać teraz, z początkiem wiosny na pewno
schudniesz więcej, niż kiedy będziesz z
tym zwlekać do końca roku- już czwarty
rok z rzędu…
Myślę, że ludzie wychodzą z założenia, że „To
im się nie opłaca”, bo kto by pomyślał, żeby
odmawiać sobie przyjemności gdzieś w połowie roku- przecież to na nic. Od Nowego Roku
wezmę się za siebie, a tera , na letnim obiedzie u mamy zjem, ile tylko się da i poproszę o
dokładkę ciasta czekoladowego- nie będę

sobie żałował, przecież w następnym roku i tak
to spalę.
Pytanie do osób, które tak myślą: czy naprawdę
wam się to nie opłaca? Skoro tak, to dlaczego
sądzicie, że akurat w styczniu będzie się opłacało bardziej? Według mnie postanowienia to
świetna sprawa i dziękuję temu, kto je wymyślił.
Jestem jednak zdania, że jeżeli chcesz coś zmienić, rozpocząć nowy rozdział swojego życia, to
zrób to TERAZ! Niech Nowy Rok nie będzie wyznacznikiem nowego etapu życia. I nie chodzi tu
tylko o postanowienia. Nie zwlekaj z niczymjeśli tak jak ja jesteś uczniem i ta niedobra nauczycielka matematyki zadała ci na weekend
dziesięć zadań, to zrób je w piątek po szkole, a
nie w niedzielę o drugiej rano- byle jak (istnieje
również opcja „bz”, czyli brak zadania, ale to
radzę zostawić na tak zwaną czarną godzinę).
Jednym słowem chciałam przekazać wam pewną rzecz: żyjcie chwilą i nie ustalajcie odległych
terminów dla realizacji swych postanowień,
planów, marzeń; im więcej rzeczy zrobisz teraz,
tym więcej czasu będziesz miał w Nowym Roku
na realizowanie kolejnych pomysłów.

Amelia Rapacz

Pół roku za nami!
Niedługo minie pierwsze pół roku w nowej szkole, wśród nowo poznanych osób. Trudno sobie wyobrazić, jak szybko leci czas. Nie jestem już zagubioną i przerażoną pierwszoklasistką. Nie, zdecydowanie już tak nie jest. Każdy nowy dzień, choć stawia przede
mną coraz nowsze i coraz ciekawsze wyzwania, jest dla mnie codziennością, do której
po prostu musiałam się przyzwyczaić. Rola pierwszaka nie jest taka łatwa, ale jestem z
siebie dumna, że daję sobie radę. Czasami na mojej pełnej wyzwań drodze stanie, niczym groźny potwór, jakaś gorsza ocena, ale dla mnie to żaden problem, niestrudzenie
przezwyciężam trudności.
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Wyjątkowo przypadły mi do gustu zajęcia
filmowe i warsztaty dziennikarskie. To dodatkowe przedmioty w klasie medialnej.
Dzięki tym zajęciom zaczęłam bardziej interesować się filmem i uważniej czytać prasowe artykuły. Coraz poważniej podchodzę do
ważnych medialnie tematów. Filmy, które
oglądam są ambitniejsze, a artykuły poważniejsze, opisujące ważne problemy. Muszę
przyznać, że w ciągu tego pół roku bardzo
rozwinęłam się i otworzyłam na nowe przeżycia i doświadczenia. Duże wrażenie wywarły na mnie również lekcje języków obcych. Choć od zawsze fascynowały mnie te
przedmioty, to teraz stały się dla mnie pasją.
Coraz lepiej mówię zarówno w języku angiel-

skim, jak i w niemieckim. I choć jeszcze sporo
muszę się nauczyć, to jestem szczęśliwa, że radzę
sobie tak dobrze. Zagraniczne wycieczki nie będą
już dla mnie straszne.
Pół roku to sporo, ale przede mną jeszcze
wiele pracy, wiele wyzwań i nauki. Choć szkoła
jest mi już znana, jeszcze wiele rzeczy czeka do
odkrycia. Nowi nauczyciele, nowi znajomi już nie
są tacy nowi, a pierwszaki z Parnasu mają za
sobą najtrudniejszy moment w szkole. Teraz już
będzie tylko lepiej. Pierwszy semestr był całkiem
dobry i obył się bez większych przykrych niespodzianek. Teraz tylko pozostaje liczyć, aby drugi
semestr był jeszcze bardziej udany.

Maya Morton

Subiektywne TOP 10
Ponieważ to moje pierwsze spotkanie z czytelnikami „Agrafki”, chciałabym Wam co
nieco wyjaśnić, co w stałym dziale „Top 10” będziecie mogli znaleźć. To subiektywny
przegląd wszystkich ważnych rzeczy, zdarzeń, miejsc, sytuacji, wydarzeń kulturalnych
etc., które w danym czasie wydają mi się z jakiegoś powodu ważne, istotne. A ponieważ niedawno świętowaliśmy Nowy Rok, moją subiektywną listę otwierają…
1. "Nowy Rok - czas na zmiany", czyli postanowienia noworoczne. Z początkiem roku
robimy postanowienia, ale rzadko spełniamy je wszystkie. Najczęściej dotyczą one
zdrowej diety, większych sukcesów (w naszym przypadku lepszych ocen), zrealizowania swojego największego marzenia, np.
podróż za granicę oraz po prostu dążenia do
szczęścia. I mimo że większość z postanowień często pozostaje niezrealizowanych,
warto je planować, bo czymże byłoby życie
bez marzeń i pięknych planów.
2. Sport. Ważna rzecz w naszym życiu. Najlepszą formą aktywności w styczniu są łyżwy.
Ferie dopiero w lutym, więc na narty za
wcześnie, a lepiej nie opuszczać szkoły zaraz
przed zakończeniem semestru ;) Polecane
lodowiska we Wrocławiu, to te na ul. Spiskiej, Wejherowskiej oraz na pergoli przy
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Hali Stulecia. A więc ruszajmy się!
3. "JOY", czyli komedia, a może raczej dramat?
Nie, nie, "JOY" to film biograficzny! W sumie,

TOP 10
wszystkie te trzy gatunki pasują do fabuły filmu.
Film możemy zobaczyć na dużym ekranie już od
08.01. Gwiazdorska obsada zapewni świetna zabawę, w roli głównej bohaterki (Joy Mangano)
ujrzymy Jennifer Lawrence (dobrze nam znanej z
trylogii "Igrzyska Śmierci"). Tytułowa Joy nieoczekiwanie dokonuje wynalazku okazującego się
światowym fenomenem. Wkrótce staje na czele
rodzinnej dynastii i imperium finansowego wartego miliony dolarów, stawiając czoło zdradom,
intrygom i oszustwom, podczas gdy wokół niej
trwa gra pozorów i przyjaciele stają się wrogami,
a wrogowie przyjaciółmi.
4. "Sherlock i upiorna panna młoda" - to wydarzenie specjalne w kinie Nowe Horyzonty. Benedict

Cumberbatch i Martin Freeman jako Sherlock
Holmes i Dr Watson do zobaczenia na dużym
ekranie. Bohaterowie kultowej serii, popularnej
na całym świecie, wystąpią w pełnometrażowym
filmie fabularnym, który będzie można zobaczyć
w najlepszych kinach tylko 7 stycznia. “Dr John
Watson spotyka Sherlocka Holmesa”- brzmi znajomo? A co by było, gdybyśmy przenieśli się ze
współczesności do późnej epoki wiktoriańskiej?
Wyobraźcie sobie, że najsłynniejszy detektyw na
świecie i jego najlepszy przyjaciel mieszkają na
Baker Street w epoce parowozów, stylowych
dorożek, cylindrów i surdutów. Poznajcie Sherlocka w roku 1895.
5. 24.01.2016 - ten dzień można zaznaczyć sobie
już w kalendarzu, bo to właśnie wtedy zadebiutuje dziesiąty sezon serialu "Z Archiwum X". Ile będzie nowych odcinków ? Oficjalnie zostało zapowiedzianych sześć epizodów, ale producenci myślą także o kolejnych. A więc zasiądźcie ze swoimi
rodzicami (tak, tak –to był kultowy serial w ich

czasach).

6. "Dziewczyna z pociągu" - książka pobijająca wszelkie rankingi popularności, znajdująca sie w najlepszej trójce. Autorką książki
jest Paula Hawkings. Powieść pisana jest w
stylu pamiętnika, a właściwie trzy różne
kobiety prowadzą trzy dzienniki, lecz
wszystkie wydarzenia w nich zawarte są ze
sobą połączone. Z czasem dochodzi do zaginięcia, a może morderstwa jednej z kobiet?
Nikt nie wie, kto mógłby dokonać tej tragicznej zbrodni, lecz z czasem to się zmienia... Lektura obowiązkowa!
7. WOŚP. Kolejna, już 24. edycja Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Coroczna
impreza w całej Polsce odbędzie się tym
razem 10 stycznia. Pomóc możemy, wrzucając monetę do puszki i otrzymując serduszko lub po prostu zgłaszając się na wolontariusza! :) Jak zwykle pomagamy i dzieciom, i
osobom starszym.

8. Dieta- to z pewnością temat wielu styczniowych rozmów. Jak sprawić, żebyśmy
zaczęli wyglądać i czuć się lepiej? Cóż, to
bardzo proste! Wielu z was lubi pić herbatę,
codziennie rano widzę uczniów z termosem ;) Wystarczy, że czarną słodzoną herbatę zamienimy na zieloną. Niektórzy mogą
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powiedzieć, że jest niedobra, lecz nie musi przecież być bezsmakowa, prawda? Kolejną rzeczą
jest woda. Właśnie tak. Trzeba pić bardzo dużo
wody, aby utrzymywać organizm nawodniony.
Poza tym woda jest bardzo dobra dla naszej
skóry. Często mamy ochotę na "jedną kosteczkę" czekolady. Niestety, taka kosteczka może
zamienić się w pół tabliczki! Dlatego sięgnijmy
wtedy po gorzką czekoladę. Wystarczy nam
jedna kostka i świadomość, że gorzka czekolada jest zdrowa (oczywiście jeśli ma duży procent kakao). Zamiast cukierka zjedzmy kilka
orzechów bądź winogron, na pewno wyjdzie
nam to na lepsze! :)

czową na wieczór. Przyspieszają one metabolizm, dzięki czemu podczas ćwiczeń spalamy więcej tłuszczu.
10. Owoc. Popularność ostatnio zyskał owoc
granatu: jest smaczny, łatwy w przyrządzeniu, a przede wszystkim bardzo zdrowy. Bogaty w antyoksydanty, witaminę C to prawdziwy superfood na zimę ! Na zdrowie

9. Fruiteatox- czyli herbata wspierająca nasz
organizm w prowadzeniu zdrowego trybu życia.
W zestawie znajdziemy dwie herbatki: jedną
cytrynową do wypicia rano, a drugą pomarańMikołaj Górka

Lekkim krokiem w Nowy Rok
Święta minęły. Niezależnie od sposobu ich przeżycia, pojawia się pytanie: co dalej? Jak
odnaleźć się w poświątecznej gorączce? Co czynić, by utrwalić piękno i doświadczenie
tych dni? Z pewnością Wasze babcie i mamy sporządziły wspaniałe ciasta i potrawy,
które tak uwielbiacie. Rzadko jednak bywa, żeby święta odbiły się pozytywnie na sylwetce. Czy trzeba więc rezygnować z tych pyszności? Wcale nie!
Ważny jest przede wszystkim umiar. Okej, była
Wigilia, pora jednak zabrać się za siebie i stracić
trochę poświątecznego balastu. Świetne mogą
okazać się narty, szczególnie biegówki; każda
forma ruchu wpłynie pozytywnie na Waszą
kondycję fizyczną i psychiczną. Jednak najważniejszym elementem zdrowego stylu życia jest
przede wszystkim odpowiednia dieta. Dlatego
w styczniowym kąciku kulinarnym zaprezentuję
Wam kilka lekkich i niezwykle prostych przepisów, które z pewnością przypadną Wam do
gustu. Bo zdrowe nie oznacza ,,niesmaczne"! A
wśród postanowień noworocznych warto by
znalazły się te, związane ze zdrowym stylem
życia, zmianą nawyków żywieniowych, zwróceniem uwagi na to, co powinniśmy zmienić…
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Ogórki po japońsku z sezamem
Składniki:
Ogórek 300 g (2 duże)
Olej sezamowy 13 g (1 płaska łyżka)
Papryka słodka mielona 3 g (3 szczypty)
Sezam nasiona 12 g (2 płaskie łyżeczki)
Sól biała 8 g (1 płaska łyżeczka)
Sposób przygotowania:
1.Ogórki pokroić w słupki
2. Zalać mieszanką oleju sezamowego, papryki i soli.
3. Włożyć do woreczka foliowego i zamknąć
szczelinie. Wstawić do lodówki na około 1-2
godziny.

PRZEPIŚNIK
4. Wyłożyć na półmisek i posypać sezamem.
Ile kalorii ma Ogórki po japońsku z sezamem?
- 115

Składniki
Pomidor 130 g (1 średni)
Ser mozzarella 125 g
Cytryna 47 g (1/2 szt.)
Bazylia świeża 5 g
Sposób przygotowania
1.Pomidorki pokroić. Jeśli nie masz pomidorków
można wziąć zwykłe pomidory.
2. Ser pokroić na kostkę.
3. Cytrynę oczyścić, pokroić w ćwiartki.
4. Wszystkie składniki delikatnie wymieszać.
5. Skropić sokiem z cytryny. Wyłożyć do miseczki. Przyozdobić bazylią i ćwiartkami limonki.
Ile kalorii ma Sałata z mozzarellą, pomidorkami
koktajlowymi i limonką? - 387 kcal / 1 porcję

Dorsz na parze z warzywami

Kanapka z wędzonym twarogiem

Składniki
Dorsz świeży filety bez skóry - 150 g
Oregano - 1 g (1 szczypta)
Pieprz Cayenne - 1 g (1 szczypta)
Sposób przygotowania
1. Dorsza umyć. Można też wziąć inną rybę.
Łosoś na parze jest także przepyszny.
2. Posypać przyprawami. Uparować. Ja podaję ryby z warzywami. Mogą być np. buraczki /
pomidorki koktajlowe
3. Ugotować na parze.
Ile kalorii ma Dorsz na parze z warzywami? 105 kcal / 1 porcję kcal / 1 porcję

Sałata z mozzarellą

Składniki
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem 80 g
Twaróg wędzony 60 g
Jaja kurze całe 60 g (1 sztuka)
Pomidor 14 g (2 plasterki)
Ogórek kwaszony 16 g (4 plasterki)
Kiełki lucerny 23 g
Masło extra 5 g (1 płaska łyżeczka)
Sposób przygotowania
1.Chleb posmarować masłem.
2.Położyć po jednym plastrze sera wędzonego,
jajka, pomidora. Dodać ogórki.
3.Na wierzchu posypać kiełkami
4.Podawać z kawą zwykłą lub Inką
Ile kalorii ma Kanapka z twarogiem wędzonym,
jajkiem i warzywami? - 214 kcal / 1 sztukę
Życzę powodzenia i smacznego!
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Wigilijne parnasowe wspomnienia

FOCUS W HISTORIĘ
Jerzy Różycki

Powstanie styczniowe: bo o marzenia trzeba walczyć
Styczeń to miesiąc, który zaczyna nowy
rok. Miesiąc specyficzny, bo daje nam
złudzenie, że możemy zacząć wszytko od
nowa. To właśnie wtedy podejmujemy
najczęściej postanowienia noworoczne.
Obiecujemy sobie, że weźmiemy się za
siebie, zaczniemy spełniać swoje marzenia. Typowe współczesne postanowienia.
Na przełomie lat 1862-63 wielu Polaków
miało jedno wspólne marzenie. Niepodległość...
Po wielu latach rosyjskiego zaboru Polacy
mieli już dość życia pod dyktando Cara Aleksandra II. Po zdelegalizowaniu legalnej opozycji
zaczęła się rozprzestrzeniać się opozycja podziemna. Jej trzon stanowili młodzi ludzie, którzy marzyli o wyswobodzeniu Polski spod jarzma rosyjskiego. Przygotowywali się do
powstania, tworzyli
podziemne struktury
państwowe, administrację. Jednak były
to bardzo czasochłonne
działania.
Rosjanie zaczęli wyczuwać nastroje niepodległościowe
wśród Polaków. Dlatego ogłosili brankę,
czyli
przymusowy
pobór na 25 lat do
wojska carskiego 10 tysięcy młodych mężczyzn.
Zmusiło to polskich konspirantów do przyśpieszenia terminu wybuchu powstania, i to mimo
iż Polacy nie byli odpowiednio przygotowani
do walki.
W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Na początku
przeciwko liczącej 100 tys. żołnierzy armii ro-
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syjskiej do walki ruszyło tylko 6 tys. powstańców. Polacy odnieśli kilka mniejszych sukcesów.
Rosjanie zdecydowali się na skoncentrowaniu
wojsk w większych miastach, co pozwoliło Polakom na większą swobodę poruszania się po
prowincjach. Władzę nad powstaniem przejął
Tymczasowy Rząd Narodowy, który ogłosił
manifest. Wzywał w nim m.in. narody polski,
litewski i białoruski do walki z zaborcą, obiecywał zniesienie różnic stanowych oraz uwłaszczenie chłopów. Do wojsk powstańczych z czasem zgłaszało się coraz więcej ochotników, a w
szczytowym momencie liczebność oddziałów
rebelianckich liczyła ok. 100 tysięcy. Jednak
nadal nie mogli dorównać zorganizowanej
przez Rosjan 300 tysięcznej armii. Dlatego przyjęto taktykę walki partyzanckiej, która w pewnym stopniu rekompensowała dysproporcję
walczących sił. Polegała na zastawianiu zasadzek na kolumny
wojsk rosyjskich, a
następnie atakowaniu
ich z zaskoczenia. Po
krótkiej walce następował natychmiastowy odwrót, który nie
pozwalał na wdanie
się w niebezpieczną
wymianę ogniową z
liczniejszym wrogiem.
Taktyka ta sprawdzała
się w walkach lokalnych, jednak w skali
krajowej była nieskuteczna. Głównie dlatego, że poszczególni dowódcy nie mieli prawie kontaktu ze sobą i nie
mogli skoordynować swoich ataków tak, aby
sparaliżować i pokonać Rosjan. Ci w końcu
nauczyli się tropić i zwalczać leśne oddziały
powstańcze. Próby przebudowy struktur wojskowych oraz taktyki podjął się Romuald Traugutt. Rozpoczął tworzenie zorganizowanych
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korpusów wojsk regularnych, jednak mimo jego
starań nie udało się przeprowadzić tej reformy.

Sytuacja powstańców pogorszyła się jeszcze
bardziej, kiedy car Aleksander II w 1964 roku
ogłosił ukaz uwłaszczeniowy, który sprawił, że

wielu chłopów zwróciło się przeciwko rebelii.
Dodatkowo na nieszczęście w kwietniu 1864
Traugutt razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami zostali aresztowani, a następnie skazani i straceni na stokach Cytadeli w
sierpniu 1864 roku. Dwa miesiące później
powstanie upadło. Mimo iż ten zryw był największym w historii Polski, to nie udało się
odzyskać niepodległości. Podczas kilkumiesięcznego okresu walk przez szeregi powstańcze łącznie przewinęło się około 200 tysięcy
ochotników. Około 20 tysięcy straciło życie w
walkach, około 40 tysięcy zostało zesłanych
na Syberię. Rosjanie wprowadzili rygorystyczne represje wobec Polaków, jednak duch
powstania styczniowego nigdy nie umarł: żył
aż do odzyskania niepodległości przez Polskę
w 1918 roku. Obecnie ciągle żyje pamięć o
ludziach, którzy byli gotowi porzucić rodziny,
zamieszkać w lesie oraz ofiarować siebie i
swoje życie w walce o wolność Ojczyzny.

Kacper Kowalski

Nikola Tesla: geniusz czy szaleniec?
7 stycznia 1943 roku - służąca Alice Monaghan, ignorując wywieszkę na
drzwiach głoszącą: "Proszę nie przeszkadzać", wchodzi do pokoju nr 3327 hotelu
New Yorker w Nowym Jorku. Wewnątrz znalazła zwłoki Nikoli Tesli. Naukowiec zmarł
w wyniku zakrzepu tętnicy wieńcowej. Pogrzeb odbył się pięć dni później, w katedrze
św. Jana na Manhattanie.
10 lipca 1856 roku - we wsi Smiljan na świat
przychodzi Nikola Tesla, syn prawosławnego
prezbitera Milutina Tesli i Georginy Mandić.
Oboje byli z pochodzenia Serbami. Kilka lat
wcześniej urodził się ich starszy syn, który wcześnie zmarł na skutek obrażeń po upadku z konia.
Nikola zawsze uważał, że jego brat był bardziej
zdolny od niego. Ojciec Tesli chciał, żeby syn
poszedł w jego ślady, jednak nauczyciele odkryli
w nim talent do fizyki i inżynierii. Kiedy skończył
studia, pracował w Continental Edison Company, jednak po pewnym czasie przeniósł się do
Ameryki, po tym jak nie dostał wynagrodzenia
za wykonaną pracę.

1886 rok – kilka lat wcześniej pracodawca
Tesli, ,,wielki” Thomas Edison, zlecił mu zadanie poprawy wydajności produkowania prądu
w generatorach jego elektrowni. W zamian
miał dostać podwyżkę. Tesli udało się uporać
z zadaniem, a gdy skończył, zaproponował
Edisonowi, żeby zaczął produkować w swoich
elektrowniach prąd przemienny (prąd elektryczny można podzielić na stały i przemienny; natężenie prądu przemiennego zmienia
się cyklicznie, podczas gdy prąd stały ma cały
czas takie same; prąd przemienny zasila dzisiaj prawie wszystkie urządzenia ze względu
na niewielkie straty jego przesyłania). Nie
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tlówkę lub silnik elektryczny. Prąd przemienny
powoli zyskiwał uznanie: był tani, wydajny i
można było dostosowywać go do swoich potrzeb, poprzez zmniejszanie lub zwiększanie
częstotliwości natężenia. Edison, zazdrosny o
sukces Tesli, zaczął kampanie na temat niebezpieczeństw związanych z prądem przemiennym. Po pewnym czasie inwestorzy Tesla Electric Light & Manufacturing przestali zgadzać
się z pomysłami wynalazcy. Skutkowało to
bankructwem Tesli i odejściem z firmy. Odtąd
musiał sobie jakoś radzić w życiu.

wiadomo dlaczego, Edison nie przepadał za
tym rodzajem prądu. Wynalazca nie tylko nie
przyjął pomysłu Tesli, ale też nie zapłacił mu za
wykonanie zadania i wyrzucił go z pracy. Przez
ponad rok Nikola Tesla musiał podejmować się
różnych prac (np. kopacza rowów), żeby przeżyć (warto przy tym wspomnieć, że wiele wynalazków Edisona zostało wynalezionych przez
kogoś innego, a Edison tylko je opatentował
zanim prawdziwy wynalazca to zrobił; przykładem jest żarówka, która miała wielu twórców
poza Edisonem, a on jedynie ją trochę udoskonalił i opatentował).
1887 rok – pracując jak kopacz rowów, Tesla
pewnego dnia spotkał się z Georgem Westinghouse, jednym z współwłaścicieli Western
Union Company (przedsiębiorstwa zajmującego się wtedy koleją). Westinghouse pomógł
wynalazcy. Założyli razem przedsiębiorstwo
Tesla Electric Light & Manufacturing. Wynalazca mógł w końcu pracować nad sposobami
produkowania i przesyłania prądu przemiennego. Po pewnym czasie zbudował elektrownie
na prąd przemienny, która zasiliła stacje kolejowe Westinghouse'a. W tym okresie wymyślił
też nowe wynalazki, np. transformator, świe-
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1900 rok - Tesla szedł do urzędu patentowego
z prototypem radia, wynalazku pozwalającego
odbierać fale elektromagnetyczne. Tam na
niego czekała niespodzianka. Okazało się, że
wcześniej pewien Włoch, Guglielmo Marconi,
opatentował to urządzenie kilka dni wcześniej.
Wynalazca natychmiast zaczął walkę o patent.
Udowodnił, że Marconi korzystał z wielu jego
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wynalazków bez zgody, np. cewki wysokonapięciowej. Procesy, które Tesla toczył przeciwko Włochowi, doprowadziły go do bankructwa. Dobił go też fakt, że Marconi w 1909 roku
dostał Nagrodę Nobla. Od tamtego czasu jako
wynalazcę radia uznaję się powszechnie (choć
nieprawidłowo) właśnie Marconiego, a nie
Teslę, któremu sąd przyznał prawa patentowe
dopiero po śmierci, w 1943.
1916 rok – Tesla dostaje Medal Edisona
(prestiżowa nagroda otrzymywana przez osoby zajmujące się naukami o elektryczności i
inżynierią elektryczną) za osiągnięcia związane
z pracą nad prądem wielofazowym
(przyznajcie, że to trochę dziwne dostać nagrodę nazwaną nazwiskiem największego wroga).
2006 rok – do kin wszedł film nakręcony na
podstawie powieści Christophera Priesta pt.
,,Prestiż”. Opowiada o dwóch konkurujących
ze sobą iluzjonistach. Jednym z bohaterów w

tym filmie jest grany przez Davida Bowie: Nikola Tesla, który buduje jednemu z prestidigitatorów pewne niezwykłe urządzenie...
2012 rok – jedenastoletni chłopak kłóci się z
ojcem o Teslę i Edisona. Dzieciak jest śmiertelnie przekonany, że Tesla był nikim, a Edison to
największy wynalazca na świecie. Jednak parę
miesięcy później przekonuje się, że ten drugi

był jedynie zwykłym oszustem i spryciarzem. Z
biegiem lat zaczyna obdarzać Teslę co raz
większą sympatią...
Uznaje się, że Tesla jest autorem ponad stu
dwudziestu pięciu wynalazków, m.in. transformatora (urządzenie, które potrafi zmieniać
napięcie elektryczne oraz przenosić moc elektryczną z jednego obwodu do drugiego ); prądnicy (pozwalała wytwarzać prąd elektryczny
przemienny);
silnika elektrycznego (przetwarzał energię elektryczną prądu zmiennego na energię mechaniczną); radia; elektrowni
wodnej; silnika Tesli (nowy
rodzaj silnika spalinowego);
pilot radiowego (dzięki niemu
mógł zdalnie sterować zbudowane przez siebie maszynę
kroczącą, maszynę latającą i
maszynę pływającą; chciał też
zbudować prototyp robota);
radaru; dynama rowerowego;
baterii słonecznej; świetlówki i
wielu innych, w tym niepotwierdzonych (np. promienia śmierci, elektrycznej łodzi podwodnej, samochodu elektrycznego, urządzenia do czytania w myślach
czy… przyrządu do kontaktu z kosmitami).
Niektórzy twierdzą, że Tesla upozorował swoją
śmierć i tak naprawdę zbudował wehikuł czasu, którym przeniósł się w przyszłość. Kto wie..
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STREFA GRACZA
Bartosz Szachniewicz

Top 5 gier nieodmóżdżających
Ostatnio na zebraniu „Agrafki” dowidziałem się, że (uwaga) nie ma NIKOGO, kto
zajmowałby się grami! A przecież to ulubiony sport nastolatków. Pomyślałem: „Jak
to” i naprawiłem to niedopatrzenie. Oznacza to więc, że jesteście na mnie skazani do
końca mojej nauki w Parnasie. W tym wydaniu Agrafki przedstawiam TOP 5 gier z ciekawą fabułą lub skłaniających do refleksji, mogących czegoś nas nauczyć (tak, tak, to
naprawdę jest możliwe!).
Gry LEGO. Najbardziej polecam te
stare, ponieważ tylko w nich możecie
zaobserwować genialną wręcz pantomimę w wykonaniu ludzików LEGO.
Wiele gier opiera się na filmach, ale
wyszły też takie, które nie mają z nimi
bezpośredniego połączenia fabularnego. Polecam ludziom, którzy nie wstydzą się być dzieckiem i lubią się pośmiać oraz mają frajdę z rozpoznawania specyficznych scenek odwzorowujących te filmowe.
Pierwsza gra co klasyk w branży gier
(wyprodukowany przez „Valve”), czyli chyba już
dobrze wszystkim znany „Portal 2”. Gra pełna
logicznych zagadek i z ciekawą fabułą. Do rozgrywki nie potrzebujecie znajomości 1. części,
ale ucieszy was, kiedy znajdziecie w niej smaczki
z wcześniejszej części. Głównym celem gracza
jest pokonanie złej sztucznej inteligencji, co
przekłada się na rozwiązanie zagadek logicznych
z użyciem portal guna (działa). Działa on na zasadzie tworzenia 2 (bądźmy szczerzy) dziur, które
tworzą tytułowy portal.
Kolejną pozycją jest „The talos principle”. To gra,
w której wcielamy się w sztuczną inteligencję
prowadzoną przez tzw. ELOHIMA. Celem fabularnym gracza jest dostanie się na górę tajemniczej wieży, a przechodzenie każdego poziomu
opiera się na lateralnym (kreatywnym) myśleniu.
Gra uwzględnia też filozoficzne rozważania na
temat egzystencji człowieka i jego sensu życie.
Polecam ją szczególnie filozofom i wielbicielom
logicznych zagadek.
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Cities Skylines to kolejna propozycja, tym
razem dla miłośników symulacji budowania
miast. Brzmi dennie, ale jest to pozycja god-
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na uwagi. Gra wymaga maksymalnego skoncentrowania i uczy dobrego zarządzania pieniędzmi,
co może w przyszłości zaowocować. Można zbudować własne, ogromne miasto i cieszyć się jego
wyglądem.
Minecraft to gra, która ostatnio jest często poniżana, jednak zasługuje na uwagę. To ogromny
sandbox
(świat,
w
którym dostajesz mechanizmy gry
i
ogromny
świat, w tym
przypadku
większy od
kuli
ziemskiej) uwalniający konstruktora w
użytkowniku
gry. Są różne
tryby gry i
modyfikacje,
co urozmaica
rozgrywkę i

pozwala jeszcze lepiej się bawić. Gra uczy też
programowania (pod warunkiem ściągnięcia
modyfikacji). Te same modyfikacje to też
możliwość nowej zabawy. Pozwalają odkryć
kosmos, czarować, zwiedzać zupełnie nowe
światy (np. Śródziemie)
Ostatnią grą (ale nie najgorszą !) jest „Ori &
Blind forest”. Platformówka opowiada o losach zwierzątka zaadoptowanego przez sympatycznego stworka. Historia opowiadająca o
nadziei i iskierce Nadziei, która potem spala
całe zło i ratuje wielki las rodem z „Avatara”.
Warto sięgnąć po ten tytuł przynajmniej dla
muzyki (jeśli nie znajdujecie w niej zabawy),
bo soundtrack (czyli podkład muzyczny w
grach) jest jednym z lepszych.
To już jest koniec TOP , a ja zachęcam
was do przeczytania artykułu o tym, jak można zarobić na grach. Zachęcam do sięgania po
takie gry, które pozwolą wam nie tylko na
miłe, ekscytujące spędzenie czasu, ale też
wyzwolą w was niezbadane pokłady inteligencji, kreatywności. A takie gry naprawdę
są!
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KULTURALNIK: RECENZJA
Kaja Folga

Ciemna strona życia
Nie ma wątpliwości, do której części świata ożywionego należy człowiek. Nasze królestwo dzielimy razem ze zwierzętami, zaś obok nas funkcjonują bakterie, protisty, grzyby… a wreszcie rośliny. Co nas różni? Można to zauważyć już na poziomie komórkowym, ale każdy medal ma dwie strony. To podobne warunki zapewniają przetrwanie
zarówno zwierzętom, jak i roślinom. Między innymi potrzeba dostępu do światła. Dowód? Jest nim nieprawdopodobna opowieść kobiety, która pewnego dnia została go
pozbawiona.
Na początku Anna Lyndsay była jedną z
wielu. Przeciętną, do bólu schematyczną kobietą z Londynu, dzielącą czas pomiędzy pracę w
jednym z wielkich biurowców, a z gruntu szczęśliwy związek. Lubiła spacerować gwarnymi
ulicami miasta, oddychać atmosferą stolicy, żyć
w pełnym blasku. Jak każdy miała swoje pasje,
opinie, poglądy, zainteresowania, ale nie było w
nich nic wyszukanego. Pierwsze symptomy
choroby były niemal niezauważalne. Ot, osobliwe pieczenie twarzy. Za dużo czasu w sztucznym świetle przed ekranem komputera. Wkrótce dolegliwości Anny zaczęły się nasilać, aby
wreszcie postawić ją w sytuacji bez wyjścia.
Mogła oszaleć z bólu albo uciec w mrok. A wy?
Co byście wybrali?
Choroba Anny nigdy nie została nazwana. Objawia się ona reakcją skórną pojawiającą
się nie tylko przy ekspozycji odkrytych partii
skóry, lecz także na partiach ciała zakrytych
odzieżą. Problemem jest dostęp wszelkiego
rodzaju światła, a efektem silny ból całego ciała.
Zrozpaczona kobieta porzuca pracę, rezygnuje z
niemal każdego dotychczasowego aspektu życia. Przeprowadza się do swojego partnera,
zamyka w szczelnie zasłoniętym pokoju, zaś za
całe towarzystwo muszą wystarczyć jej stare
radio, sterta audiobooków i słowa w jej głowie.
Tak powstaje Dziewczyna w ciemności – wstrząsający pamiętnik zrodzony z cierpienia i tęsknoty za normalnością. Jednak można też dopatrzeć się w nim iskierki nadziei. Anna jest dzielna. Nigdy nie traci wiary i czasami zostaje na-
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grodzona krótkotrwałymi remisjami choroby.
Książka pojawiła się w Polsce całkiem
niedawno, bo w 2015 roku. Jej największą siłą
jest niespotykana tematyka. Czytelnik z miejsca daje się porwać historii, ponieść osobliwej
burzy emocji. A jest ich w powieści co nie miara. Spotkałam się z tą pozycją podczas przerwy
świątecznej. Świat Anny – mroczny, pusty i
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niepokojący – nie wypuścił mnie ani na chwilę. Kobieta żywi się wspomnieniami, rzadko
mają odwagę na coś tak śmiałego, jak marzenia o przyszłości. Czasami jest gorzej. Miewa
myśli samobójcze, a w tej odbierającej zmysły
samotności czytelnik nie potrafi się z nią nie
utożsamiać. Za to jej dobre okresy – tak zwane remisje – przeżywamy z podwójną radością. Proza Lyndsay jest bardzo prosta. Autorka opowiada o swoim cierpieniu, ubierając je
w ładne słowa, ale nie tracąc przy tym na
autentyczności.
Czy Dziewczyna w ciemności ma jakieś
mankamenty? Owszem, to historia niedokończona. Anna dzieli się z nami wybranymi okresami ze swojego życia (towarzyszymy jej m.
in. podczas ślubu z długoletnim partnerem),
zaś reszty możemy się tylko domyślać. I staramy się to zrobić. To książka, o której nie zapomina się w dzień, tydzień czy miesiąc. Jej
przekaz – gorący apel o docenianie prostych

uroków codzienności – zostaje z nami na dłużej,
wpływa na nasze postrzeganie świata. I nie chodzi tu o zwykłe inni mają gorzej. Historia Anny
pokazuje, jak bardzo niezbadane są wyroki ludzkie. Że życie rzadko bywa sprawiedliwe, a dary,
które otrzymujemy od losu, nie zawsze mogą
nam się podobać.
Tylko od nas zależy, czy skapitulujemy i
skulimy się w sobie czy podejmiemy rękawicę. W
każdej sytuacji można znaleźć jakąś naukę. Na
skutek choroby nasza bohaterka zrozumiała, co
jest w życiu ważne (lub przynajmniej się do tego
zbliżyła).
Istnieje cierpienie – pisze pod koniec
powieści – Przez wieki dziwacznie je deformowano, pytając na przykład: „Dlaczego ja?”. To
pytanie idioty. Rozsądny człowiek pyta co najwyżej: „A dlaczego nie?”. (…) Radość jest ukryta w
każdej codziennej czynności, trzeba ją tylko odnaleźć”.

Jakub Piotrowicz

Człowiek przejmuje władzę
czy władza przejmuje człowieka?
Władza – możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na
istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego postępowania. Inaczej:
jest to zarządzanie czymś lub kimś przez osobę bądź grupę osób według własnej woli.
Przywództwo jest obiektem zainteresowania wielu ludzi. Szczególnie ci z silną osobowością odczuwają dużą potrzebę panowania nad kimś. Gdy już ją przejmą władzę,
może zdarzyć się wiele tragedii… I z takimi tragicznymi wydarzeniami zmierzył się w
swoim dramacie „Makbet” Szekspir.
"Makbet" australijskiego reżysera Justina
Kurzela to gwiazdorska ekranizacja najsłynniejszego dramatu Szekspira. To ponadczasowa opowieść o żądzy władzy.
W filmie główną rolę gra Michael Fassbender,
znany szerszej publiczności z takich produkcji
jak "Wstyd", czy seria "X-Men". Na ekranie
partneruje mu Marion Cotillard, laureatka
Oscara za rolę w filmie "Niczego nie żałuję Edith Piaf". Za kamerą stanął australijski reży-

ser Justin Kurzel.
Ludzie, którzy posiadają władzę, robią
wiele strasznych rzeczy. Często się o nich mówi,
iż są przez nią zaślepieni. A więc są zbrodniarzami czy ofiarami zbrodni? Niektórzy pewnie myślą: tak naprawdę od początku ubiegali się o
zwierzchnictwo, więc sami są sobie winni. Stają
się zbrodniarzami, manipulatorami, oszustami….
Moim zdaniem to nie zawsze tak jest. Nie można
każdego usprawiedliwiać tym, że „nie wiedział
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innego i na tej zbrodni nie potrafi poprzestać…
Z początku nasze wyobrażenie o Makbecie jest
dobre. Widzimy go jako wielkiego i odważnego
wojownika. Później jednak, przy jego spotkaniu
z trzema wieszczkami, będziemy wątpić w to,
czy naprawdę jest tym, za kogo go uważamy.
Słowa czarownic poddadzą w wątpliwości nasze
wyobrażenia na temat odwagi oraz lojalności
bohatera. Zauważamy wtedy, że u Makbeta
występuje skłonność do czynienia wielkich planów, ale ich niepowodzenie wywołuje w nim
złość. Gdy dowiaduje się, że zostanie królem
Szkocji, bardzo się cieszy, ale po chwili pojawiają
się w nim wątpliwości. Odwaga, ambicja i zwątpienie ciągle targają Makbetem.

co robi, bo władza go zaślepiła”. Z drugiej
strony w historii możemy znaleźć przykłady
takich zaślepionych władzą ludzi: Hitler, Prezydent Snow, Bin Laden, Balladyna, Stalin, Makbet i wielu, wielu innych.
Warto skupić się na jednym z najtragiczniejszych postaci literackich: Makbecie. To tytułowy bohater dramatu Szekspira. Zastanówmy
się, czy jest on zbrodniarzem czy ofiarą zbrodni. Na początku poznajemy go jako dzielnego
generała armii szkockiego króla Dunkana,
jednak potem Makbet się zmienia. Zmienia
się, ponieważ kiedyś dobry człowiek morduje
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Trzy wieszczki przepowiedziały bohaterowi, że
zostanie królem. Z obawy przed niespełnieniem
się przepowiedni, jego inteligentna żona knuje
spisek przeciwko krewnemu. Makbet, słuchając
namowy żony, zamordował wroga politycznego.
Nie tylko władza, ale i sama chęć jej pozyskania
może wywołać strach przed tym, że można ją
utracić. Makbet staje się zbrodniarzem i ofiarą
zbrodni, gdyż nie musiał słuchać swojej żony, a
jednak to zrobił. To zdarzenie fatalnie odbija się
na psychice –teraz już- króla.
Niech historia Makbeta będzie dla nas przykładem, morałem, przestrogą. Sama chęć posiadania władzy, bycia zwierzchnikiem, nie jest zła…
Tylko nie można dać się jej opanować.

KULTURALNIK: ESK 2016
Iga Zajączkowska

Wrocław Europejska Stolica Kultury
Tak, to już: podczas weekendu 15-17 stycznia uroczyście zostanie zainaugurowana najważniejsza powojenna impreza w naszym mieście: Europejska Stolica Kultury. To dla naszego miasta niewątpliwie wielka nobilitacja i szansa, by pokazać się z tej
kulturalnej strony. Wykorzystajmy ten okres, by włączyć się aktywnie w to wydarzeCzym jest ESK?
Jest to europejskie miasto wybrane przez
Unię Europejską, które w ciągu jednego roku
będzie reprezentować życie kulturalne miasta,
całego regionu i państwa. Władze wykorzystują
tę okazję oraz fundusze na jak największy rozwój oferty kulturalnej w taki sposób,
by
przyciągnąć
uwagę międzynarodowej publiczności.
Wybrany ośrodek
przez 12 miesięcy
przedstawia swoje
dziedzictwo historyczne. Miasta i regiony organizują specjalnie na tę okazję koncerty, festiwale, pokazy, konferencje i inne działania reklamujące dane miejsce. Idea ta zrodziła się 13
czerwca 1985 podczas spotkania Rady Unii
Europejskiej, a jej pomysłodawczynią była grecka minister kultury: Melina Mercouri. Pierwszą
Europejską Stolicą Kultury zostały Ateny.
O co w tym chodzi?
Co roku wybierane są dwa państwa z Unii
Europejskiej, które 9 lat wcześniej składają
swoje kandydatury. Spośród zgłoszonych miast
Unia Europejska wybiera po jednym z obu
państw. Podczas wyborów Unia zwraca uwagę
na to, czy miasta kandydackie spełniają ściśle
określone warunki, m.in. promowanie własnej
kultury poprzez instytucję Ambasadora Kultury,
współpracę międzynarodową, akcentowanie
wartości europejskich czy prowadzenie działań
kulturalnych promujących miasto i region. Sło-

wem są to miasta, w których musi się dziać
wiele ciekawych guturalnych rzeczy.
Wrocław się budzi: weekend otwarcia
21 czerwca 2011 roku do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury spośród polskich kandydatów nominowany został Wrocław. Głównym
autorem aplikacji ESK, która przyczyniła się do
wyboru Wrocławia, jest Adam Chmielewski.
Mieliśmy aż 5 lat, by do tej imprezy się przygotować . I już w styczniowy weekend, od 15-17
stycznia, będziemy budzić w mieście wszelkie
kulturalne inicjatywy. Nikt z odwiedzających
nasze miasto na weekend, nie może się tutaj
nudzić. Posiadamy wiele muzeów, kin niezależnych, galerii, piękny rynek, zabytki i mnóstwo
innych rzeczy, którymi możemy się pochwalić..
Z okazji Weekendu Otwarcia we Wrocławiu
odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych. Na
czas trzech dni zaplanowano ich około sto, by
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Najważniejsze z nich to wystawa prac legendarnego hiszpańskiego rzeźbiarza Eduardo Chillidy. W sobotę (16
stycznia) we wrocławskim Muzeum
Narodowym reżyser Jacqueline Kornmüller, wraz z
gwiazdami literatury i teatru oraz
tancerzami, pokaże
dziewięć kameralnych przedstawień
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inspirowanych dziełami sztuki. W niedzielnym
finale dziesiątki tysięcy osób wezmą udział w
„Przebudzeniu” – jednym z najliczniejszych i
najbardziej spektakularnych pochodów w historii miasta. – Wrocławianie będą mogli połączyć
się we wspólnym przemarszu i uczestniczyć w
artystycznej opowieści o historii miasta i jego
mieszkańców – mówi Chris Baldwin, twórca
„Przebudzenia”. Wszystkich gorąco zachęcam
do wzięcia udziału w niedzielnym performance i
wielu innych wydarzeniach kulturowych, które
będą mieć miejsce w tym roku.

Chris Baldwin
Kulturalny styczeń
Poniżej przedstawiam wam najważniejsze
wg mnie wydarzenia zaplanowane na najbliższy
miesiąc.
PŁONĄCA WYSPA w Weekend Otwarcia

ESK 2016, 15 stycznia - 16 stycznia w godzinach 17:00-21:00, Wyspa Słodowa, wstęp
wolny.
Kultura Smaków – Zlot Food Trucków na
Weekend Otwarcia ESK 2016(15 stycznia o
godz. 14:00 do 17 stycznia o godz. 23:00), Plac
Nowy Targ.
Wernisaż: Eduardo Chillida. Brzmienia. 15
stycznia, godz. 18:00 Awangarda BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32.
Piękny umysł - Mercouri/Xenakis. Koncert
muzyki symfonicznej. 15 stycznia, godz.
19:00,Narodowe Forum Muzyki.
„Przebudzenie” – Ceremonia Otwarcia
ESK . 17 stycznia 2016 r., godz. 16.00-20.00,
Cztery dzielnice Wrocławia, wrocławski Rynek.
Babiniec – kobiety w kulturze jidysz .27
stycznia 2016 Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem
ul. Włodkowica 5a.
Myślę, ze każdy z Parnasistów znajdzie
wśród tych wydarzeń
coś dla siebie. Nie
przegapcie okazji, bo
nie wiadomo, kiedy
ponownie do Polski
zawita tytuł Europejskiej Stolicy Kultury!

Jedną z imprez w ramach ESK będzie spektakl Płonąca wyspa - fot.wroclaw.pl
30 | AGRAFKA 4/2015/2016

OPOWIADANIE
Aga Popko

Uświadomiona cd .
Delikatne wibracje zmieniły się w potężne trzęsienie, rozpętała się wichura, drzewa łamały się i odlatywały wraz z wiatrem.
Trawa obumierała na moich oczach. Padłam
na ziemię i próbowałam chwycić się czegoś,
lecz w obliczu straszliwego żywiołu nic nie
było w stanie się ostać. Czułam, że sama staję
się pożywką tego tragicznego dzieła. Ledwo
uchylałam się od lecących konarów, skał,
zwierząt. Znalazłam się w środku końca świata. A przynajmniej jego fragmentu.
„Świat Po Drugiej Stronie Świadomości zaczyna znikać” - przypomniałam sobie słowa Basterusa. Rozpaczliwie próbowałam się czegoś
złapać. Wiatr szamotał mną na wszystkie
strony. Popękały mi opuszki palców. Po ręce
płynęły mi strużki krwi. Wtem uderzyła mnie
wielka fala. Nie dałam rady oprzeć się masie
wody. Puściłam się. Popłynęłam, zdana na
łaskę pienistych bałwanów. Tonęłam. Brakowało mi powietrza. Zamknęłam oczy.
„Obudź się! Obudź się!” - krzyczałam w myślach. Ocknęłam się z krzykiem, uderzając
głową w coś twardego. Odruchowo chciałam
dotknąć bolącego miejsca. Moją rękę przeszył
ból. Spojrzałam na swoje dłonie. Nadgarstki
miałam przykute do oparcia metalowego
fotela, wyżłobionego w ścianie wielkiej maszyny, przypominającej kształtem półkulę.
Albo pół jajka kinder niespodzianki. Dookoła
walały się niezliczone ilości kabli. To wszystko
wepchnięto w niewielki pokoik bez okien.
Przy suficie zawieszono telewizory, które
aktualnie wyświetlały skomplikowane ciągi
liczb i wykresy biegnące spokojnie to w górę,
to w dół. Od maszyny odchodziła dróżka biegnąca pomiędzy zwojami kabli, prowadząca
do drzwi po przeciwnej stronie. Spróbowałam poruszyć nogami, lecz one również były
uwięzione w ciasnych obręczach. Bałam się.
Autentycznie się bałam. Przypominałam sobie wszystkie straszne filmy, które oglądałam

i które zaczynały się niepokojąco podobnie. Wykresy na telewizorach zaczęły ostro skakać. Nagle
drzwi otworzyły się. W progu stanęła znajoma
pani doktor. Weszła do środka. Wpatrywała się
we mnie tym swoim martwym wzrokiem.
-Nie sądziłam, że tak szybko się spotkamy- powiedziała po chwili milczenia. Zero emocji.
-Ja również się tego nie spodziewałam- odpowiedziałam zadziornie, choć w środku kuliłam się ze
strachu. Nie wiedziałam, czego ona chce. I nie
mogłam wyczytać niczego z jej twarzy. Jakie ma
wobec mnie zamiary? Kobieta wyciągnęła z kieszeni niewielkiego pilota. Skierowała go w kierunku jednego z telewizorów w zasięgu mojego
wzroku i kliknęła w jeden z przycisków. Momentalnie na ekranie zaczęły pojawiać się słowa.
„Czego ona chce?” - głosił napis. „O co chodzi?”:
pomyślałam. „O co chodzi” - pojawiło się nie
ekranie. Zamarłam. Zrobiło mi się gorąco, czułam
pot spływający mi po plecach. Nogi mi drżały.
Teraz nic przed nią nie ukryję. „Teraz nic przed
nią nie ukryję” - zmienił się napis. Kobieta wygięła swoje usta w uśmiech. Bezbarwny, bezuczuciowy uśmiech. Skurcz twarzy.
-Czyli jednak coś widziałaś. „To ma być pytanie,
czy stwierdzenie” - pojawiło się na ekranie. Musiałam bardzo uważać na to co myślę.
-Owszem- odpowiedziałam. Jej oczy zabłysły.
-Zatem- uniosła pilota wycelowanego w moją
stronę- nie pozostaje mi nic innego, jak wyssać z
ciebie ten pierwiastek.
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Mateusz Wróblewski

Wypoczywaj jak król!
Zamiast następnym razem przyjeżdżać w Karkonosze i wchodzić na słynną Śnieżkę,
można się wybrać w równie piękne miejsce, jakim jest Dolina Pałaców i Ogrodów niedaleko Jeleniej Góry. Warto, bo właśnie tu odpoczywały koronowane głowy XVIII i
XVIII-wiecznej Europy.

Pałac Paulinum
Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej (Dolina Pałaców i Ogrodów) rozciąga się
na Dolnym Śląsku pomiędzy Karkonoszami,
Rudawami Janowickimi i Górami Kaczawskimi.
Obejmuje prawie cały obszar Kotliny Jeleniogórskiej. Kompleks istniejących tu pałaców i zamków
stał się parkiem kulturowym.
Oprócz pięknych zabudowań architektonicznych znajdują się tu również rozległe
parki krajobrazowe, które
budowlom dodają niezwykłej
urody. Jeszcze niedawno
pałace w tych okolicach były
bardzo zaniedbane i nie przyciągały turystów. Jednak
postanowiono je odnowić i
po latach prac przywrócono
je do dawnej świetności. Dziś
znowu zasługują na swoją
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dawną chlubną nazwę – Śląskiego Elizjum, czyli Śląskiego
Raju. Można też tu przejechać
dla samej Matki Natury
(wiem, co mówię, bo byłem
tam i wiem, jak bardzo jest tu
urokliwie).
Właśnie z powodu urody
tamtejszych okolic swoje
siedziby u stóp Karkonoszy
miały najznamienitsze rody
europejskie: Habsburgowie,
Hohenzollernowie, Schaffgotschowie, Czartoryscy czy Radziwiłłowie. Aż 11 z zachowanych tu obiektów to pomniki
historii. Słynne są np. zespół pałacowoparkowy w Bukowcu, w Jeleniej Górze, w
Wojanowie, w Łomnicy, w Karpnikach. Park
kulturowy został utworzony (ponieważ wcześniej były to osobne obiekty), by chronić i

Pałac w Wojanowie

PARNASOWE WOJAŻE
opiekować się tamtejszymi zabytkami. Za czasów, w których Dolina Pałaców powstawała,
pracowali tu najwybitniejsi architekci. Podziwianie pałaców w Kotlinie Jeleniogórskiej jest
niczym podróż w czasie i po epokach i stylach

niedaleko Berlina Poczdamie. Na wakacje
przyjeżdżały tu międzynarodowe sławy takie,
jak: Caspar David Friedrich (sławny malarz
romantyzmu niemieckiego właśnie tu malował swe najsłynniejsze dzieła), John Quincy
Adams (późniejszy prezydent
Stanów
Zjednoczonych),
Fryderyk
Chopin, Izabela Czartoryska
czy Johann Wolfgang Goethe.
Także i dziś w Dolinie Pałaców i Ogrodów odbywają się
liczne wydarzenia kulturalne.
Jest możliwość wynajęcia
apartamentu w jednym z
pałaców. Do Kotliny można
wybrać się na ciekawe wycieczki, np. w postaci gry
terenowej, podczas której
Dworek Dębowy w Karpnikach
odkrywamy dzieje pałaców.
Po tych terenach można
w sztuce: zaczynając od średniowiecznych wiespacerować, jeździć rowerami – tak więc możżyczek, zamków, poprzez renesansowe i barona połączyć sport i zwiedzanie w jednym.
kowe dwory szlacheckie.
Przyszła zima, strona internetowa Doliny zaNa obszarze ponad 100 km kwadratowych
prasza hasłem: „Zima w Kotlinie Jeleniogórmożna zwiedzić ponad 30 przepięknych rezyskiej jest równie piękna jak lato!”. Można też
dencji. Dwadzieścia z nich to dawne siedziby
przeczytać, że jest tu „najlepsza górka do zjeżpolskich książąt i szlachciców z wysokich rodżania na sankach w Bukowcu z widokiem na
dów. Historie wszystkich poszczególnych obiekŚnieżkę i Karkonosze”. Nie jest to też daleko
tów są znacznie za długie, by streścić chociaż
od Wrocławia, tylko 111 km, więc można się
jedną czy dwie. Niezwykłe dzieje ludzi żyjących
wybrać na weekend i poczuć jak Fryderyk
w pięknych dworach zasługują zdecydowanie
Chopin szukający inspiracji do kolejnych utwona osobny artykuł. Pałac w Bukowcu na przyrów… Ja też zapraszam do tej magicznej doliny
kład miał za właściciela inwestora kopalnianeu stóp Karkonoszy.
go na Górnym Śląsku, a później przeszedł w
ręce człowieka, który stworzył wokół niego
ogród romantyczny. Z kolei zamek w Karpnikach był dużym obiektem warownym wybudowanym z inicjatywy prawdopodobnie Henryka
Brodatego. Został zniszczony w XV w. przez
husytów i ponownie odbudowany. Później
nabył go książę sam Wilhelm Pruski, który
przyjeżdżał tu na wywczasy. W XIX w. zamek
wyremontowano w stylu neogotyckim.
W XVIII i XIX wieku w Dolinie Pałaców i
Ogrodów istniały popularne tereny wypoczynkowe i sanatoria – podobnie jak w leżącym
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Ślęża—nasz mały Olimp
Ślęża jest jednym z najważniejszych miejsc na Dolnym Śląsku. To tu tajemniczy celtyccy druidzi odprawiali modły. To tu nazwę swą przyjęło plemię Ślężan. Ślęża to początek Dolnego Śląska.

Ślęża: najwyższy punkt Równiny Wrocławskiej

Celtowie na Dolnym Śląsku
Najprawdopodobniej Celtowie pochodzą z okolic dzisiejszej Austrii. Z czasem zaczęli
dynamicznie się rozprzestrzeniać i zajęli Galię
(dzisiejsza Francja). Potem pojawili się min. na
Półwyspie Iberyjskim, na Wyspach Brytyjskich,
w Szwajcarii, Belgii. W okresie największej
migracji Celtowie zajmowali tereny od Hiszpanii aż po Anatolię w środkowej Turcji
(nazywano ten region Galatią, Galacją czyli ,,Krainą dzielnych wojowników”)! Ich ślady
odnajdowane są w przeróżnych miejscach: na
Krymie, we Włoszech a także… w wielu miejscach w Polsce!
Przedsiębiorczy Celtowie w IV wieku
p.n.e. osiedlili się na ziemiach polskich. Handlowali tu przede wszystkim bursztynami i
solą. Badacze odkrywają ślady Celtów w całej
Polsce, min. w okolicach Krakowa i Wrocławia.
Celtowie bili pierwsze monety na ziemiach
polskich,
co
było
rzadkie
wśród ,,barbarzyńców”.
Największym ośrodkiem Celtów na
ziemiach polskich właśnie… Dolny Śląsk. Dopiero po nich z Czech przybyło tu duże plemię
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Bojów. Bojowie obrali za swe święte miejsce
niewielką górę, która potem nazwana została
Ślężą.
U źródeł
Prawdopodobnie wszystko zaczęło się
od rzeki Ślęży. Od niej nazwę wzięła góra Ślęża
a potem plemię - Ślężanie. Później od nazwy
Ślężan powstał Śląsk. Sama nazwa ,,Ślęża”
prawdopodobnie wywodzi się od słowa ,,ślęg”,
co miało oznaczać coś mokrego, wilgotnego
(mokradła na Ślęży).
Starożytni za swoje święte miejsca
często obierali góry – przykładem jest Olimp w
Grecji. Szczyty gór – spowite mgłą, niebezpieczne, czasem nawet niedostępne pobudzały wyobraźnię. Obawiano się górskich gęstych lasów,
jaskiń, częstych burz. Ślęża była prawdopodobnie miejscem boskiego kultu Słońca. Z tego
okresu pozostały kamienne rzeźby. Są to min. ,,
Panna z rybą” i ,,Niedźwiedź”.

Ślężański niedźwiadek: świadectwo pog

PARNASOWE WOJAŻE
Miejsce kultu
Znaczenie
Ślęzy
zmniejszyła
chrystianizacja Polski. Około 1110 roku,
aby doszczętnie wyplenić z góry pogaństwo, na górze ufundował potężny możnowładca : Piotr
Włostowic.
Zakon
mieścił się tam około
dwudziestu lat, potem został przeniesiony.
Dopiero
w
XIX wieku na Ślęży znów ,,zaczęło coś się
dziać”. Studenci niemieccy spotykali się tam
dla upamiętnienia Freikorpsu walczącego z
wojskami napoleońskimi. Na górze wzniesiono
schronisko, potem przemienione w hotel ,,Olimp”, który jako ,,Dom Turysty PTTK im.
Romana Zmorskiego” przetrwał do dziś.

Kościółek na Ślęży
nikom”? Może wdrapując się na kamiennego
Niedźwiedzia obrażamy jakieś pradawne, przerażające bóstwo? Pamiętajmy więc, że Ślęża to
nie tylko te pięćset metrów ziemi. Było to miejsce święte, a dla historyków pod względem
wartości chyba takie pozostało. To tu rozpoczęła się historia Dolnego Śląska.

Ślęża dziś

gańskich kultów

Obecnie Ślęża
jest popularnym miejscem dla turystów.
Wejście na nią zajmuje
niewiele
czasu
(oczywiście zależy od
szlaku) a z góry rozpościera się piękny widok. Mimo wieków dla
wielu Ślęża nie przestała być święta – na
szczycie stoi chrześcijański kościółek.
Góra Ślęża jest
miejscem niezwykłym.
Kto wie? Może idąc
widzimy miejsca, które
odwiedzać było dane
tylko
druidom
a
nie ,,zwykłym śmiertel-
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15-17 stycznia 2016: weekend otwarcia ESK
Wrocławski ratusz: serce miasta

Hala Stulecia: zabytek UNESCO

Najstarsza część Wrocławia: Ostrów Tumski
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