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WSTĘPNIAK
Kaja Folga

…A my na piątym biegu i - odpukać - zdrowi
(W. Szymborska „Nieczytanie”)
Trzecioklasistom kwiecień minął jak sen. Jedni – pewni swego, uzbrojeni w nabytą wiedzę –
stawali do walki ze smokiem, drudzy zaś przeżywali koszmar Sądu Ostatecznego. Miejsce bezlitosnej selekcji w szkolnych ławach, egzaminatorzy o twarzach surowych aniołów? Niezła wizja,
z nerwów niejednemu może przekręcić się żołądek. Czy wyszliśmy ze swoich potyczek cało?
Czas pokaże, ale nawet jeśli niektórzy są zawiedzeni swoimi egzaminacyjnymi potyczkami,
wszyscy zgadzamy się co do jednego: nareszcie koniec. Udało się. Opuściliśmy salę egzaminacyjną w komplecie, po drodze nikt nie odpadł. Dla mnie już jesteśmy zwycięzcami.
Co teraz? Przed nami wybór
szkoły, mniej lub bardziej heroiczna walka o oceny, wątpliwości, ale przede wszystkim koniec
pewnego etapu. Jednak zanim
przyjdzie nam dobiec do mety,
zostaje ostatni zakręt. Jest ciężko, ale trzeba czegoś więcej,
aby zniechęcić Parnasistę do
działania. A jak z wami, pierwszaki i drugoklasiści? Na pewno
też zaczęliście odczuwać znużenie, jednak mam dla was parę
słów pocieszenia. Przed nami
coraz więcej ciekawych przedsięwzięć, wyjść i wycieczkowych
perspektyw. Parnas jest jak
drzewo iglaste. Igły utrzymują
się na nim cały rok, ale im robi
się cieplej, tym bardziej stają się
zielone.
W wierszu Nieczytanie Wisława Szymborska zwraca nam
uwagę na niestaranność życia,
powierzchowne
przeżywanie
każdej z chwil, odwiedzanie
ciekawych miejsc, byleby je
zaliczyć. Może więc chwila oddechu, zanim znów rzucimy się
w wir pracy? Kilka minut na
poczytanie? Ostatnimi czasy
bywa zimno, jednak na ogół
pogoda dopisuje, więc okulary
na nos, Agrafka w dłoń i twarz

do słońca. W majowym numerze jest w czym wybierać.
Przed wami tematy ciekawe,
śmieszne, poważne i refleksyjne. Na łamach naszej gazetki
dokonujemy
podsumowań
trzecioklasistów, wyjaśniamy
fenomen lansowania się i
poruszamy frapujący temat
wakacyjnej pracy. Dlaczego
nastolatkowie są w stanie
zrezygnować ze swojego wolnego czasu na rzecz zarabiania pieniędzy? Chcą tym coś
sobie udowodnić czy chodzi
tylko o zarobek? Poza tym
mamy dla was reportaż z Dni
Otwartych w LO XII, kilka
przemyśleń dotyczących rekrutacji, a dla odrobiny relaksu sporo tekstów kulturalnych, przegląd gier planszowych (mamy nadzieję, że
wciąż pamiętacie, jak się w
nie gra…), relację Weroniki
Kwaśnicy ze spotkania ze

skandynawskim pisarzem Jo
Nesbø, zorganizowanym we
Wrocławiu z okazji ESK oraz
przegląd
najciekawszych
polskich produkcji filmowych, które mogłam zobaczyć w ramach festiwalu OFF
CAMERA w Krakowie. Dzieje
się, zarówno w Parnasie jak i
w całym mieście. My nie
zamierzamy zwalniać tempa.
Nic nie przychodzi
łatwo, ale może to i lepiej?
Starając się osiągnąć cel i
dając z siebie wszystko, poznajemy wartość pracy. Mało
tego, naprawdę z a s ł u g u j
e m y na nasze sukcesy. Ten
rok zakończymy w wielkim
stylu, bo jesteśmy zmotywowani i naprawdę nas na to
stać. A potem? Potem już
tylko zasłużony odpoczynek.
Zasłużyliśmy na więcej niż
kilka dni i nikt wam nie powie, że jest inaczej.
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NA PARNASIE

Ze szczytu Parnasu
To już końcówka roku szkolnego, więc sporo działo się i nadal dzieje… Za nami
egzamin gimnazjalny klas trzecich i finały kilku ważnych konkursów.

Nasi zdolni
Za nami rozstrzygnięcia ważnych konkursów. Największy
sukces odniósł Kacper Kowalski, który został laureatem
Dolnośląskiej Olimpiady Dolnośląskiej. Z kolei w V Wrocławskim Konkursie Biologicznym Ala Dąbrowska zajęła 3.,
a Michał Dobrzański 2. miejsce. Gratulacje dla naszych
biologów i pani Ady Żywickiej!
Parnasista poliglota
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Okazuje się, że Parnasista to
prawdziwy poliglota, który
nie tylko stawia na znajomość angielskiego czy niemieckiego. Pod wodzą pani
Wandy Kowalewskiej nasi
uczniowie odnieśli spektakularny sukces: w konkursie
wiedzy o Rosji „Białe Noce”
dwoje uczniów : Basia Białynicka-Birula i Jaku Przybylski
zostało laureatami tego konkursu, a Szymon Przybysz
zyskał tytuł finalisty. Gratulacje! Dodajmy tylko, że laureaci spędzą tydzień w Petersburgu! I na pewno będą mogli na żywo obserwować
białe noce.

nim czasie odbyły się wyjazdy i wyjścia naukowe. W
tygodniu po egzaminach
gimnazjalnych
uczniowie
klas 1. i 2. najpierw spędzili
dzień ze sztuką, odwiedzając Muzeum Współczesne
we Wrocławiu, a następnie
wybrali się na wycieczkę
przyrodniczą do Krośnic. Z
kolei 7 maja klasy 1b i 1c
mogły poznać tajniki astronomii w Planetarium Śląskim. Taka nauka poza murami szkoły to czysta przyjemność!

Nauka poza szkołą

Wymiana polskoniemiecka

Nie ma to jak nauka przez
zabawę i doświadczenie.
Dlatego też w szkole w ostat-

Jeszcze pamiętamy wyjazd
naszych uczniów do Bonn, a
już sami mieliśmy okazję

NA PARNASIE
zaś klasa 3b na wycieczce w
góry i seansie w kinie. Gratulujemy wszystkim trzecioklasistom :)
Teatralnie o 3 Maja

gościć naszych niemieckich
przyjaciół we Wrocławiu.
Od 9 do 13 maja uczniowie z
Niemiec gościli w domach
Parnasistów. Pierwsze dwa
dni i polscy, i niemieccy
uczniowie wzięli jednak
udział w warsztatach w
Krzyżowej. Kolejne zaś dni

oraz rodziców, którzy gościli
w swych domach niemieckich gości
Odpoczynek po egzaminie

Ponieważ ostatnia „Agrafka”
ukazała się tuż przed egzaminami klas 3., więc tylko przypominamy, że to „straszne”
wydarzenie miało miejsce w
dniach 18-20 kwietnia. Oczywiście jak zawsze możemy
stwierdzić, że : „Nie taki diabeł straszny jak go malują”. A
po egzaminach klasy trzecie
miały zasłużony dwudniowy
odpoczynek: klasa 3a spędziła go na grze w kręgle i relaksie w Parku Południowym,

19 maja, a więc nieco później
niż zazwyczaj, świętowaliśmy
uchwalenie 2. na świecie i
pierwszej w europie: Konstytucji 3 Maja. To już zaczyna
być tradycją, że święta narodowe nietypowo i najczęściej teatralnie. Scenariusz
spektaklu o uchwaleniu tej
ważnej ustawy rządowej
przygotował Kacper Kowalski. To już kolejna przygotowana przez niego inscenizacja związana z obchodami
świąt narodowych: po słynnych „Obiadach czwartkowych” oraz inscenizacji z
okazji listopadowego Święta
Niepodległości.
Spektakl
przygotowali uczniowie z klas
2b i 3b, pod czujnym okiem
pana Rafała Zarychty. Z
niecierpliwością oczekujemy
na kolejne realizacje Kacpra,
śmiało możemy mianować
naszym parnasowym człowiekiem renesansu.

spędzili, zwiedzając Wrocław i wspólnie uczestnicząc
w wielu ciekawych wydarzeniach. Wymianę uznajemy
za niezwykle udaną. Podziękowania dla wszystkich
uczestników,
opiekunów
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TEMAT NUMERU
Kaja Folga

Focus w przyszłość
Po egzaminach gimnazjalnych wielu trzecioklasistów może spojrzeć prawdzie w oczy, odetchnąć z ulgą lub… zacząć naprawdę się martwić. Chociaż oficjalne wyniki otrzymamy dopiero 17 czerwca, większość nie oparła się pokusie kupienia Wyborczej i wstępnego podliczenia punktów. Nic dziwnego, na tym etapie wielu z nas zamienia się w ludzkie kalkulatory, liczy, szacuje, spekuluje i zadaje sobie pytanie: Czy będę wystarczająco dobry, aby przyjęto mnie do wymarzonej szkoły? Może te trzy dni w auli były potyczką, ale zaledwie jedną
z wielu. Komisja rekrutacyjna nie patrzy jedynie na uzyskane procenty. To proces o wiele
bardziej złożony i skomplikowany. Gdzie można dowiedzieć się o nim najwięcej? Rzecz
jasna, podczas Drzwi Otwartych.
NOWY, WSPANIAŁY ŚWIAT?
Liceum Ogólnokształcące nr
XII, kilka minut po 17:00. Frekwencja jest niesamowita.
Nieco zagubiona, podążam za
morzem ludzi. Schodząc piętro za piętrem, kierujemy się
do sali gimnastycznej ukrytej
gdzieś w podziemiach. Czuję
się onieśmielona wielkością
obiektu. Rozglądam się na
boki, próbuję rozeznać się w
numerach sal i opracować w
głowie jakąś trasę. Parnas to
mała, kameralna placówka.
Łatwo się tam zadomowić,
odnaleźć na dłużej. Aby skupić się na czymś innym, zerkam ukradkiem na twarze
otaczających mnie kandydatów. Jedni przyszli w towarzystwie, wyglądają na wyluzowanych i pewnych siebie.
Kwestia osobowości czy przekonanie, że już we wrześniu
wejdą w te mury jak na swoje? Ja bez wątpienia należę do
drugiej grupy – wiecznie niepewnych, ale silnie zmotywowanych. Wchodzę na salę
gimnastyczną nieco spóźniona (przeklęte tramwaje). Wyławiam wzrokiem mojego
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LO XII: szkoła dla humanistów i nie tylko
przyjaciela. Stoi z telefonem
przy uchu i wyraźnie wypatruje mnie w tłumie. Lepiej późno, niż wcale-mówi jego
wzrok. Przewracam wymownie oczami i oboje kierujemy
się w stronę reszty towarzystwa. Oferta edukacyjna jest
już wyświetlana na ekranie.
Szybko przekonuję się,
że jest to liceum, do którego
„moja wewnętrzna humanistka” chciałaby trafić.
REKLAMA DŹWIGNIĄ HANDLU
Decyzja o wyborze liceum
nie definiuje reszty naszego
życia, niemniej, należy do jednej z ważniejszych. Na tym
etapie większość z nas wie,

czego nie chce, a to stanowi
już punkt odniesienia. Decyzję
o tym, że chcę iść do dwunastki podjąłem na początku roku.
W pewnym stopniu przekonało mnie wejście do Ligi Humanistycznej - mówi Ernest, jeden z absolwentów Parnasu –
Nie zdążyłem pojechać na Dni
Otwarte. Nie byłem na żadnych i w sumie nie wiem, czy
podobne imprezy rzeczywiście
coś dają. Pewnie niejednemu
kandydatowi przeszło przez
myśl pytanie, czy podczas Dni
Otwartych można dowiedzieć
się o szkole czegoś miarodajnego. W końcu, za uczestnictwo w organizacji tego typu
imprez uczniowie są nagradza-

TEMAT NUMERU
ni ocenami. Dlaczego w takim wypadku mieliby powiedzieć pretendującym do
grona przyszłych uczniów
coś złego o szkole? Zapytany
o to Ernest wzrusza ramionami. Wydaje mi się, że jest
pół, na pół. Ani razu się nie
spotkałem z jakimkolwiek
nakazem
reklamowania
szkoły, jednak ludzie sami z
siebie to robią.
Niektórzy z nas w
pewnym stopniu kierują się
opinią znajomych czy rodziny. Nie ma w tym nic złego.
Dla Janusza doświadczenia
brata były sugestią, jednak
nie miały większego wpływu
na wybór. Starałem się wybrać szkołę odpowiadającą
moim zainteresowaniom, ale
Krzysiek miał już wyrobione
zdanie. Spotykając się z takim procederem, nikt nie
może powiedzieć, że dobra
szkoła stoi tylko wysokimi
wynikami. Równie ważna
jest atmosfera, ponieważ to
ona tworzy opinię przekazywaną kolejno od ucznia do
potencjonalnego kandydata.
Janusz nie żałuje, że poszedł
na Dni Otwarte. Przekonały
mnie do wyboru szkoły,
ponieważ miałem okazję

porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Przekonałem się o
świetniej atmosferze i systemie
nauki, który da mi szansę na
rozwój osobisty.
Z PYTANIAMI U ŹRÓDEŁ
No właśnie, rozmowa z nauczycielami. Czy ktokolwiek z
nas ośmiela się do nich podejść, czy też traktuje ich jak
kamienne rzeźby zdobiące korytarze? A przecież to najbardziej rzetelne źródła informacji.
To właśnie im można zadać m.
in. dręczące nas pytania na
temat rekrutacji. Podczas Dni
Otwartych w LO XII udało mi się
porozmawiać z panią Anną
Skubisz- nauczycielką historii i
wos-u.
AGRAFKA: Czy uczeń wybiera
szkołę, czy to szkoła wybiera
ucznia?
ANNA SKUBISZ: Myślę, że i
szkoła wybiera ucznia i uczeń
wybiera szkołę. W końcu, to
ona ma przyciągnąć ucznia,
pokazać mu, na ile jest dla niego ciekawa, atrakcyjna, czasami
też zwariowana, ale uczeń ma
też podjąć decyzję dotyczącą
jego przyszłego życia. Brzmi to,
niestety, bardzo poważnie.
A: No właśnie…
AS: Prawda? Człowiek boi się,
słysząc te słowa, ale chcąc, nie
chcąc, wybiera się przyszłą
drogę życiową.
A: W kwestii punktów rekrutacyjnych - wszyscy je teraz zbierają, bojąc się, czy będą oceniani tylko przez pryzmat liczb –
jak szkoły patrzą na inne aspekty? Na przykład, na prywatne
osiągnięcia ucznia, które niekoniecznie są związane z konkur-

sami kuratoryjnymi, ale jednak
są zapisane na świadectwie? Czy
szkoły wyławiają takie ciekawe
osoby?
AS: Cóż, niestety jesteśmy zobligowani – używając trudnego
słowa – przez przepisy. Te przepisy są okrutne, ponieważ w
bieżącym roku mówią o dwustu
punktach rekrutacyjnych. Natomiast każde liceum ma możliwość, aby w momencie weryfikacji podań sprawdzić dodatkowe osiągnięcia kandydatów.
Uczeń może dołączyć do świadectwa dyplom np. za zdobycie
pierwszego miejsca w biennale
sztuki czy za mistrzostwo Dolnego Śląska w jeździe na deskorolce. Niekoniecznie musi być multiolimpijczykiem z historii, wos-u
czy matematyki. Podobne osiągnięcia również bierzemy pod
uwagę. To, co człowieka określa,
to jego osobowość. Dobrze jest,
jeżeli w klasie znajdują się 33
osoby, które diametralnie się od
siebie różnią, a nie 33 bliźnięta
(śmiech).
A: Oczywiście. A czy podczas Dni
Otwartych nauczyciele przyglądają się kandydatom?
AS: Zawsze. W końcu wy też się
nam przyglądacie.
A: Widujecie potem w szkole
znajome twarze?
AS: Nie zawsze, ale wiadomo, że
pierwszy kontakt – rozmowa –
jest bardzo ważna. Jeśli ktoś jest
odważny, podchodzi, wchodzi w
interakcje, to wiadomo, że jego
osoba zapada w pamięć, ale nie
zawsze tak jest. Wszystko zależy
od szczęścia. Trzeba trochę go
mieć. Można być osobą nieśmiałą, a być kimś, kto w dwunastce
osiągnie sukces. Znam takich
osób całkiem sporo.
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TEMAT NUMERU
A: My akurat jesteśmy z gimnazjum Parnas i z tego, co
wiem, jest tu też paru parnasistów…
AS: Owszem, jest.
AS: Po Wrocławiu krąży opinia, że to raczej dobrzy
uczniowie. A czy tutaj też
funkcjonuje swego rodzaju
mit ucznia z Parnasu?
AS: My mamy mit ucznia z
dwunastki. W założeniu, przerabiamy was na uczniów z
naszego liceum. Taka jest
koncepcja.
A: No dobrze. Jeszcze tak na
koniec, co poradziłaby pani
osobie, która przymierza do
złożenia tu podania?
AS: Co bym poradziła? Żeby
się nie bała składać dokumentów i realizować swoich marzeń. Niech podejmuje decyzję zgodną ze swoimi wyobrażeniami, co chce w przyszłości
robić. Nie musi być tego pewna na 100%, natomiast, jeśli
chce szkoły, w której będzie
mieć świetnych przyjaciół,
która jest tolerancyjna, bezpieczna, ale i bardzo wymagająca – wiem, co mówię – to
zapraszam do dwunastki.
A: Dziękuję za rozmowę.
AS: Proszę uprzejmie.
A: Mam nadzieję, że
zobaczymy się we wrześniu.

jego kraju. Ciekawe kostiumy,
polot i dobra zabawa połączone z faktami historycznymi. Ba,
znalazła się tam nawet odrobina geografii. Pod koniec można było przetestować swoją
uwagę i za poprawne odpowiedzi na pytania wygrać mieszek pełen mieszków – rzecz
jasna, cukierków. Później miałam okazję porozmawiać z
reporterami Bolo TV, prężnie
działającej telewizji internetowej, dostać garść ulotek i propozycję pracy. Czasami pierwsze wrażenie jest naprawdę
obiecujące.
Iga jest za to innego zdania.
Byłam na dwóch Dniach
Otwartych i, szczerze mówiąc,
bardziej podobało mi się w IX
LO. Uczniowie zdawali się
mniej koloryzować. Z Dni
Otwartych w LO IX wyniosłam
więcej rzeczowych informacji.
Mam na myśli to, że każdy
przedmiot miał swoją salę, w
której mogliśmy porozmawiać

ILU UCZNIÓW, TYLE OPINII
Dni Otwarte w LO XII uważam za udane. Będąc tam,
zaliczyłam lekcję pokazową
klasy
historycznopolonistycznej. Została zorganizowana w formie małego
przedstawienia o tym, jak
Mieszko I wybierał żonę i
decydował o przyszłości swo-

z nauczycielem danego przedmiotu. W dwunastce natomiast mieliśmy do czynienia z
prezentacjami / scenkami
dotyczącą danego profilu klasy. Po takim pokazie nie czułam się bogatsza w wiedzę
dotyczącą liceum. Co prawda,
muszę przyznać, że przemówienie w auli jednej z nauczy-
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LO VII we Wrocławiu

cielek było bardzo interesujące, mimo wszystko lepiej czułam się w dziewiątce. Może to
wynikać z tego, że jest to liceum, które interesuje mnie
bardziej ze względu na języki
obce.
Przed trzecioklasistami iście
gorący okres, pełen wyzwań i
coraz to nowych wątpliwości.
Po egzaminach część z was
może być zawiedzona i niepewna, czy dostanie się gdziekolwiek, ale to zupełnie normalne odczucia. W takich
chwilach warto pamiętać, że
strach ma wielkie oczy, a liceum jest dla ludzi, nie ludzie
dla liceum. Niech nasze obawy
nie powstrzymują nas przed
realnym działaniem. Maj jeszcze się nie skończył, konkursy
trwają, oceny czekają na wystawienie, więc do boju! Pokażcie klasę, nie zatrzymujcie
się na ostatniej prostej, ale nie
rezygnujcie ze swoich pasji. W
komisjach rekrutacyjnych też
siedzą ludzie, którzy wypatrują ciekawych osobowości. W
końcu, to one tworzą niepowtarzalny klimat szkoły a to
coś, co nigdy nie przestanie
być cenne. Warto też pamiętać, że wybieracie klasę, w
której chcecie rozwijać swe
pasje zainteresowania, a nie
„modną” i powszechnie wybierana przez trzecioklasistów
szkołę (takie podejście może
przynieść nawet po dostaniu
się do tej „wymarzonej” szkoły, ale niezbyt dobrej klasy:
wielkie rozczarowanie).
Czy sukces nie smakuje najlepiej, jeśli w pełni na niego
zasłużyliśmy?

TEMAT NUMERU
Paulina Marcinkowska

Wybór szkoły. Tak straszny jak go malują?
W wieku szesnastu lat musimy w pewien sposób już zadecydować o swej przyszłości. Od profilu
klasy, który wybierzemy, zależy bardzo wiele. Ktoś kto planuje iść na medycynę bez wahania
wybiera klasy bio-chem, jeśli myślimy o politechnice- z założenia idziemy na mat-fiz. A co z tymi,
którzy nie wiedzą? Nie mają jeszcze planów na przyszłość, żadnych wybranych studiów? Przecież mamy na to dużo czasu. Czy wybór szkoły, klasy przesądza o całej naszej przyszłości? Na
przykładzie Michała, mojego rozmówcy, chciałabym pokazać, że nie. Jeśli tylko chcemy i mamy
wolę walki- możemy osiągnąć wszystko.
Paulina: Z tego, co wiem,
twoja historia wyboru studiów jest bardzo ciekawa i
szczerze mówiąc, poznałam
już jej większość. Chciałabym
jednak dowiedzieć się, jak
wyglądało to z twojej perspektywy. Jaki profil wybrałeś, idąc do liceum? Miałeś
już wtedy pomysł na karierę,
wybrane studia?
Michał: Oj tak, miałem bardzo jasno określoną wizję
przyszłości. Chciałem podążać za marzeniami, tym co
mnie interesuje. Byłem w
klasie o profilu humanistycznym. Celowałem w filozofię.
Wiele osób odradzało mi to…
Mówili, że nie znajdę potem
pracy. Miałem dobre wyniki
w nauce, mimo iż niewiele się
uczyłem. Wszyscy byli więc
przekonani, że mógłbym
robić wiele innych rzeczy, a
podążając tą drogą, zmarnuję
szansę na dobrą pracę, pieniądze. To jednak był mój
wybór.
P: Czyli się nie poddałeś?
M: Pewnie, że nie. Nikt za
mnie życia nie przeżyje.
Chciałem spróbować i uważam, że miałem do tego prawo.

P:To znaczy, że po liceum
poszedłeś na studia związane
z filozofią?
M: Tak, ale nie skończyłem
ich. Odszedłem po pół roku.
P: Dlaczego?
M: Sam nie wiem, okazało się,
że nie był to kierunek dla
mnie. Poza tym cały dzień
marnowałem na dojazdy,
gdyż uczelnia była praktycznie
po drugiej stronie miasta.
Powiem szczerze, że czułem
się dziwnie. Od podstawówki
byłem przekonany, co chcę
robić. W tamtym momencie
czułem, że stoję w miejscu.
P: Wtedy twoja rodzina po-

prosiła, abyś podjął się pracy
zarobkowej…
M: Dokładnie. Zresztą sam
chciałem to zrobić. Nie mogłem
nie uczyć się, nie pracować i żyć
na ich koszt. Wiem, że wiele
ludzi zaczęło plotkować na mój
temat. Wszyscy byli przekonani, że nie robię nic. Nie była to
prawda. Uczyłem się, sam- po
pracy. Postawiłem sobie nowy
cel.
P: To znaczy?
M: Medycyna. Stwierdziłem, iż
chciałbym zostać lekarzem,
pomagać ludziom.
P: Udało się?
M: Tak, co prawda kiedyś było

Źródło.:zielonalinia.gov.pl
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nieco łatwiej, gdyż na medycynę pisało się jedynie specjalne egzaminy, aczkolwiek
włożyłem w realizację mojego
celu wiele pracy. Uczyłem się
sam i dałem radę. Można,
jeśli się chce.
P: A jest coś, czego żałujesz?
Co zrobiłbyś inaczej, mając
drugą szansę?
M: Oczywiście mówimy dalej
o nauce, szkole i studiach?śmieje się- Nie, chyba nie.
Myślę, że wszystko zostałoby
takie, jakim jest teraz.
Michał obecnie skończył studia i choć jego kariera dopiero
się rozkręca, jestem pewna,
że będzie świetnym lekarzem.
Jest szczęśliwy z takiego obro-

tu spraw. Robi to, co lubi, a
dzięki temu, iż próbował iść
własną ścieżką od samego
początku- nie ma poczucia
zmarnowania jakiejś szansy.
-Gdybym od razu poszedł na
medycynę, wszyscy pochwaliliby mój wybór, ale ja pewnie
do końca życia zastanawiałbym się, co by było gdybym
zdecydował się jednak na
filozofię i czy byłbym wtedy
szczęśliwszy- mówi Michał.
Jednak wybór szkoły
jest i zawsze będzie czymś
stresującym. Niezależnie od
tego, czy mówimy o gimnazjum, liceum czy studiach.
Zresztą nie ma się co dziwićto wszystko wpływa na naszą

przyszłość. Mimo to myślę, że
przy odpowiedniej ilości chęci i
pracy, można osiągnąć naprawdę wszystko.
Bardzo
podziwiam
Michała za wytrwałość i determinację oraz za umiejętność
podążania własną drogą. Rozmowa z nim pokazała mi, że
wybór danej klasy czy nawet
studiów nie jest czymś strasznym ani ostatecznym. Oczywiście dobrze jest trafić od razu
na coś, co chcemy robić, ale
jeśli tak się nie stanie, to nie
należy się stresować, bo jeśli
naprawdę chcemy coś osiągnąć, to zawsze możemy to
zrobić.

Aleksandra Chlabicz

Rozpustne dionizje vs. spotkania inteligentów
Jak się bawią licealiści ...
Po czasie obecności w naszym życiu autorytetów, słuchania się rodziców, nauczycieli przychodzi okres buntu – to coś jak najbardziej naturalnego. Więcej czasu chce się spędzać z przyjaciółmi niż w domu, a później, podpatrując dorosłych, młodzież sięga po alkohol - coś, co było do
niedawna zakazane. Nadarza się okazja do spróbowania rzeczy zakazanych…
GIMNAZJALNE INICJACJE
Gimnazjum to właśnie okres buntu, próbowania zakazanych i nowych rzeczy. Niestety
albo stety nie w Parnasie. W naszej szkole
wszystko wydaje się grzeczniejsze, ułożone,
ugładzone- chyba przez małą liczbę uczniów i
świadomość, że w tak malej społeczności wszyscy o wszystkim wiedzą. Tam, gdzie dużo rzeczy „wychodzi na wierzch”, prawie nie ma
miejsca na bunt. Szkołę tworzą ludzie, którym
w jakiś sposób zależy na czymś więcej niż wykształcenie, zdobycie wiedzy. W małej szkolnej
społeczności tworzy się grupa mniej podatna
od uczniów szkół publicznych na takie rzeczy,
jak alkohol, używki czy imprezy w klubach.
Rzecz jasna nic nie jest czarno-białe, a na ludzi
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ma wpływ wiele czynników różnych od szkoły.
Także w małych, prywatnych szkołach zdarzać
się mogą osoby podatne na wpływy rówieśników spoza murów szkoły.
PARNAS I CO DALEJ?
Pytanie brzmi, jak sprawa podatności na
wpływy rówieśników, chęci spróbowania tych
zakazanych rzeczy wygląda po skończeniu
Prywatnego Gimnazjum Językowego PARNAS. Z
małej szkoły liczącej zaledwie dwa korytarze,
gdzie wszyscy się znają, uczeń trafia do olbrzymiego liceum i jest oszołomiony, zafascynowany, przestraszony i podniecony tym, co go czeka w nowym środowisku. Codziennie widzi
jakąś nową twarz. Zawsze znajdzie się osoba,
której jeszcze nie „zakodował” w swoim spisie
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szkolnych kolegów. Po około miesiącu albo
dwóch wszystko staje się codziennością. Zmienia
się sposób spędzania czasu z ludźmi – większa ich
ilość w naszym otoczeniu oznacza więcej chwil
poświęconych na życie społeczne. Wyjście w poniedziałek po lekcjach na piwo staje się czymś
zaskakująco normalnym. Niektórzy z uczniów
Parnasu przeżywają szok, odmianę, zachłyśnięcie
się nową wolnością i możliwościami. Wreszcie
mogą zasmakować tych wszystkich wspaniałości,
na dodatek z wyraźną aprobatą rówieśników.
Dużo alkoholu, dużo domówek, dużo klubów i
jeszcze więcej alkoholu. O szkołę nie trzeba się
wcale martwić, bo: „Mamo, na studia nie liczą się
oceny tylko matura, a do niej jeszcze 3 lata, wyluzuj.” Inni z kolei wchodzą w ten świat całkiem
spokojnie, po trochu. Przyjmują rzeczywistość
taką, jaka jest i powoli się do niej przyzwyczajają.
Są jeszcze tacy, którym nie podoba się podążanie
za schematem i wolą dalej żyć w swoim świecie,
gdzie żeby być lubianym, nie trzeba upijać się co
weekend czy nosić najmodniejszych ubrań. Każdy
ma swój sposób na zmiany.
IMPREZA IMPREZIE NIERÓWNA
Im bardziej rygorystyczni są rodzice, tym bardziej młodzież będzie dążyć ku swemu (czyt. upicie się u kolegi pod bramą, włóczenie po podejrzanych miejscach itd.) Lepszym rozwiązaniem
jest zaufanie swojemu dziecku, pozwolenie na to,
żeby ono zaufało rodzicowi. „A jeśli coś mu się
stanie?!”. Jeśli coś mu się stanie, to rodzic będzie
przynajmniej wiedział, gdzie to dziecko jest. Chyba nie muszę mówić o tym, że nocowanie u koleżanki/kolegi niekoniecznie to czasem tylko pretekst. Czasy i ludzie się zmienili. Nie należy też
pozwalać na zbyt dużo, granica dla młodego człowieka to ważna rzecz. Najważniejsze to znaleźć
złoty środek i nie przeginać w żadną stronę.

„Dorośli” oraz nauczyciele zastanawiają się
pewnie, jak taka impreza wygląda.. No cóż,
bywa różnie... Wszystko zależy od ludzi i tego, w jaki sposób chcą oni spędzić czas. Młodzież głównie organizuje zwykłe domówki,
podczas których czasem stłucze się jakaś
antyrama, spadnie i roztrzaska maszyna do
pieczenia chleba albo ktoś wyleje ketchup na
ścianę. Na takich imprezach rozlany i jeszcze
ciepły wosk wyciera się mokrą ścierką, papierosy gasi się w świeczkach i zawsze też się
znajdzie ktoś z trawką. Ogólnie rzecz ujmując,
wszyscy dobrze się bawią oprócz gospodarza.
Żelazną zasadą domówek jest nie robić ich u
siebie. Bałagan, jaki potem pozostaje, często
jest niemożliwy do uprzątnięcia i to w kilka
godzin, bo zaraz przecież wrócą rodzice.
Jeśli nie w domu, to gdzie? W klubie. Miejsce
spotkań ze starymi znajomymi: można poznać nowych ludzi, DJ zapewnia muzykę,
duuużo tańca i niestety- zbyt drogi alkohol.
Na wszystko jest sposób, więc nie jest problemem dla młodych ludzi upicie się przed wejściem do lokalu. Sposób stary, sprawdzony i
działający. Muzyka, znajomi, duży parkiet –
wszystko prawie idealne. Prawie, ponieważ
nie wspomniałam o takich drobnostkach, jak
ginące kurtki, buty, zbyt długie kolejki, nieprzyjemni ochroniarze czy namiętności wątpliwej jakości, które zmuszeni jesteśmy czasem oglądać. To nieodłączną częścią specyfiki
klubów i przecież właśnie dlatego się tam
przychodzi. Wkrótce jednak nadciąga wiosna,
potem lato i wszyscy chętniej spędzają czas
na świeżym powietrzu. Słońce, śpiewające
ptaki, zielona trawka, grupa znajomych i
schłodzone piwo kupione za rogiem w
„Żabce” – czego chcieć więcej. Wyciąganie
pijanych znajomych z rzeki nie należy do najłatwiejszych zadań, szczególnie kiedy samemu jest się trochę zamroczonym. Wspomnę
również, że w polskim prawie jest mowa o
zakazie spożywania alkoholu w miejscach
takich, jak np. często odwiedzane wały nad
Odrą. Ludzie specjalnie się tym nie przejmują…
IMPREZOWANIE- ALE PO CO?
Nie muszę chyba pisać, w jakim celu mło-
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dzież imprezuje. Każdy kiedyś to przeżył - chęć
rozluźnienia mięśni spiętych przez stresującą
szkołę, czyli po prostu dla upicia się. Dla niektórych jest to sposób na przekazanie wiadomości
dorosłym: „Patrzcie, sam o sobie decyduję i nie
potrzebuję waszej pomocy! Jestem samodzielny i
nie macie nade mną kontroli!”. Jeszcze inni traktują to jako zwykłą codzienność, sposób spędzania czasu, zabijania nudy. Czasami na imprezach
pojawiają się ludzie chcący podyskutować na
głębsze tematy, poczuć się niczym artyści, bohema przytłoczona ciężarem życia. Nie da się ująć
całego oglądu na świat imprez wśród młodzieży
w kilku zdaniach. Jako że po Parnasie jest to jednak dla ucznia rzecz nowsza, bardziej nieznana
niż dla przeciętnego wrocławskiego gimnazjalisty,
działa w jeszcze inny sposób. Niektórym brakowało tego ”luzu”, anonimowości wielkiej szkoły i
dopiero w liceum poznają prawdziwych siebie:
czy są na tyle silnymi osobowościami, aby potrafić podejść do tematu imprez, używek, buntu, bez

typowego „zachłyśnięcia się wolnością” (mam
swój rozum, jestem wartościowy nie przez to,
ile wypiję, ale kim jestem). Dla wielu alkohol i
kluby to sprawa zupełnie zbędna do życia. Jak
już wspomniałam, wszystko zależy od jednostki i tego, czego ona potrzebuje. Choć nie
ukrywam, że Parnasistów można wśród licealnej młodzieży poznać: są trochę inni, ale na
pewno nie gorsi!

Paulina Marcinkowska

Saksy są seksy
W ostatnim czasie sporo się mówi o pracy wśród młodzieży. Praca dla osób niepełnoletnich
może być sposobem na zdobycie „dodatkowych kieszonkowych”, możliwością poznania nowych
rzeczy oraz pewnego rodzaju krokiem w stronę dorosłości. Dzięki temu zaczynamy lepiej rozumieć wartość pieniądza i czujemy, jak to jest samemu zarobić np. na jakiś wyjazd, upragnione
dżinsy czy po prostu na wyjścia ze znajomymi. Często sami rodzice proponują dzieciom pracę,
by nauczyły się odpowiedzialności. Czy to działa? Nie zawsze, ale myślę, że w przypadku znacznej większości-jak najbardziej. Teoria wygląda wspaniale, a jak jest w praktyce?
Czy faktycznie pieniądze leżą na ulicy?
Należałoby zacząć od rzeczy najważniejszej i wcale nie tak łatwej: znalezienia takiej pracy. Wielu z
moich znajomych próbowało. Jednym się udało,
a innym nie. Dlaczego? Kaśka, której się poszczęściło odpowiedziała, iż pracodawcy wolą zatrudnić kogoś, kto prawnie bierze pełną odpowiedzialność za to, co robi. Za osobę 16-letnią odpowiedzialni są rodzice. Pracuje ona również na
nieco innych zasadach niż ktoś pełnoletni (m.in.
pojawia się w tym przypadku ograniczenie liczby
godzin świadczonej pracy). Szukanie odpowied-
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niej oferty samemu nie jest więc łatwe. Jednak zawsze można zwrócić się do kogoś po
pomoc. Na przykład Kasia pomagała w firmie
rodziców, wykonując zadania nie wymagające
wielkiej wiedzy czy doświadczenia: rozmawiała z klientami, czasem przyjmowała należną
zapłatę- słowem: cały czas była w firmie i
gdziekolwiek mogła w jakiś sposób pomóc,
tam natychmiast się pojawiała. Całe wynagrodzenie zbierała i pod koniec wakacji pojechała
na obóz za swoje własne zarobione pieniądze. „Niby niewielka rzecz, ale daje ogromną
satysfakcję”- podsumowała. Opowiada, iż
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dzięki temu doświadczeniu nauczyła się doceniać wysiłek włożony w zdobycie środków finansowych, które dotychczas uważała za coś
oczywistego. Zawsze przecież mogła poprosić
rodziców o dodatkowe kieszonkowe. Mogła.
Postanowiła jednak tego nie robić i sama zapracować na wyjazd. Owszem, było jej łatwiej,
gdyż pracowała w rodzinnej firmie, aczkolwiekjak twierdzi- nikt nie traktował jej ulgowo. Zyskała coś jeszcze: przestano ją postrzegać jako
snobistyczną panienkę z bogatego domu. Kiedy
mówiła znajomym, że nie może z nimi iść do
klubu, bo musi jeszcze popracować, dostrzegała wreszcie w ich oczach podziw… Przy szukaniu
tymczasowej pracy dla osób niepełnoletnich
dobrym sposobem jest właśnie zapytanie rodziny i znajomych, czy nie potrzebują kogoś do
drobnych prac. Cóż, od zarania wiadomo, że nie
ma nic lepszego jak szukanie zajęcia przez tzw.
„pocztę pantoflową”
- Czuję, że sama zapracowałam na swój sukcesmówi Kasia- tylko czy sukces to odpowiednie
słowo? Myślę, iż mogę zaryzykować stwierdzenie, że tak. Pierwszy w mojej karierze zawodowej- śmieje się. - Będąc już na obozie, miałam
świadomość tego, iż pieniądze, które ze sobą
wzięłam,
zarobiłam
sama, a więc należą
tylko do mnie. W teorii mogłam wydać ile
tylko chciałam albo
raczej ile miałam…
Paradoksalnie jednak
o wiele ciężej było mi
się ich pozbywać, gdy
przypominałam sobie,
ile czasu oraz wysiłku
włożyłam w zdobycie
tych
niepozornych
papierków. Ostatecznie zapłaciłam tylko
tyle, ile było konieczne.
Ograniczyłam
zbędne wydatki. Gdyby ktoś dwa lata wcześniej powiedział mi, że
będę w stanie to zro-

bić, wyśmiałabym go.
Oczywiście nasze „nastoletnie miejsce pracy”
jest prawdopodobnie tymczasowe, zazwyczaj
nie nastawiamy się także na wygórowany zarobek. Dlatego bardzo dużym plusem byłoby połączenie pracy z zainteresowaniami. Tak zrobił
Maciek. Jego pasją jest jazda konna. Uprawia
ten sport od dziecka. W zaprzyjaźnionej stajni
zajął się więc oprowadzaniem dzieci podczas
jazd na kucykach. W ten sposób zarabiał i miło
spędzał czas.
-To było wspaniałe doświadczenie, bardzo cieszę się, że mogłem to robić. Spędzałem czas tak
jak zazwyczaj, wśród koni, a jeszcze zarabiałemw tym momencie smutnieje i dodaje- niestety, z
tego, co wiem, zmieniły się przepisy i teraz osoba szesnastoletnia nie mogłaby się już tym zajmować.
A może wolontariat ?
Nieco innymi prawami rządzi się wolontariat. Tu
osobie nieletniej łatwiej znaleźć pracę, choć nie
jest to dobry wybór, gdy nastawiamy się na
zarobek. Wolontariat jest idealnym sposobem,
aby zdobyć doświadczenie lub poświęcić czas,
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pomagając innym. Ale i tu wiek może stanowić
pewną przeszkodę. Ola (gimnazjalistka z dużego miasta, lat 16) rozmawiała z przedstawicielami dwóch schronisk (m.in. schroniska dla
bezdomnych zwierząt we Wrocławiu przy ul.
Ślazowej) i obydwoje przyznali, że nie przyjęliby wolontariusza, który nie ukończył 18-ego
roku życia. Jednak da się aktywnie pomagać w
różnych miejscach, mając 16 lat (a nawet
mniej). Wystarczy jedynie chcieć. Olka znalazła
sposób: odwiedziła Miejskie Centrum Wolontariatu i dowiedziała się, jak się włączyć w wolontariat młodych.
-Absolutnie nie żałuję- opowiada- jest wspaniale. A kiedyś, szukając pracy, wspomnę o tym
moim działaniu i wierzę, że to doświadczenie
trochę mi pomoże, bo mimo iż nie dostaję za
to pieniędzy, to wciąż jest przecież pracaśmieje się.- Zaprocentuje w przyszłości. A sama
frajda z tego, że jest się przydatnym, można
pomóc innym -bezcenna!
Gdzie warto spróbować? Ola brała udział w
akcjach organizowanych przez wolontariuszy z

Przylądka Nadziei m.in. w akcji „Na ratunek
dzieciom z chorobą nowotworową”
-Naprawdę polecam- przyznała- ludzie, atmosfera, wszechobecna chęć niesienia radości:
przepiękne.
Czym skorupka za młodu…
Kiedy zacząć swą „przygodę” na rynku pracy?
Pewnie głównie dotyczy to uczniów ostatnich
klas gimnazjum oraz licealistów, gdyż dopiero
kończąc 16 lat, możemy zostać zatrudnieni.
Taka praca w wolnym czasie lub na wakacjach
może być naprawdę dobrym pomysłem, dzięki
któremu zdobędziemy trochę doświadczenia i
nauczymy się odpowiedzialności, a przy okazji
zarobimy swoje pierwsze pieniądze. Jedyne,
czego potrzebujemy, by ją zdobyć i wykonywać,
to chęci oraz cierpliwość. Oczywiście nie możemy także nastawiać się na specjalne traktowanie. W końcu przez chwilę udajemy dorosłych.
Więcej o pracy dla nieletnich można poczytać tutaj:
http://www.ta-praca.pl/tag/praca-dorywcza/ (z tej
strony pochodzi również poniższe zdjęcie)

Martyna Gachowska

Desperackie próby (samo)akceptacji
Idę ulicą po wrocławskim rynku. Słońce świeci, wiatr lekko muska moje policzki. Nie jest zimno, jednak nie obejdzie się bez bluzy, długich skarpetek (wbrew obecnemu trendowi pokazywania odsłoniętych kostek nawet przy największym mrozie) i czegoś na szyję. Mijam wielu ludzi w
różnym wieku. Jednak najbardziej uwagę przykuwają moi rówieśnicy. Widzę dziewczyny
( chodź zapewne są w tej grupie też chłopcy, w tych czasach trudno czasem ich rozróżnić ) ubrane całe na czarno, w przeróżnych butach koniecznie na wielkich platformach. Zastanawiam się :
gdzie podziało się kobiece piękno? Lekkość ….?
Przyglądam im się. Czarne włosy, mocny
make up. Mimo że każda stara się czymś wyróżniać, wszystkie wyglądają tak samo. Rozglądam się wokół. Otaczają mnie ludzie, którzy
desperacko próbują przykuć uwagę. Odważne
stroje, kolorowe włosy, trudno znaleźć dziewczynę bez makijażu. Wszyscy ubrani w tym
samym kanonie mody, z każdej strony te same
kolory. Patrzę na siebie: czuję się troszkę jak
czubek – bez poprawionych brwi i kresek na
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oczach, w zwykłym swetrze i dżinsach. Dobrze,
że przynajmniej mam rurki, a nie dzwon, bo
dopiero wtedy by było... Gdzie podział się indywidualizm? Podążamy za trendami. Jeżeli modne są różowe włosy – zaraz połowa dziewczyn (i
niektórzy chłopcy pewnie też), będą je mieli.
Kiedy modne jest wygolenie sobie włosów na
połowie głowy – warto poświęcić parę pukli,
żeby być fajnym. Nie mówiąc już o piercingu...
Szczególnie obrzydzają mnie tunele, jeżeli mam

FELIETON
fejmy w ich naturalnym środowisku. Wydają się
nawet sympatyczni. Uśmiech nie schodzi im z
twarzy. Widać, że lubią się nawzajem. Jednak
wtedy zauważam papierosy w ich ręku – no tak,
przecież super jest zabijać swoje płuca.. Niby
dziwadła, ale gdyby kogoś z nich zapytać, to
myślę, że to ja byłabym określona jako ta dziwna. Niby nastolatka, a jakaś taka zbyt normalna..
Co to znaczy, że nie palę i nie piję? Taka szara
myszka. Niepasująca do kolorowego świata rodem z komputerowych gier i awatarów. Zbyt
realna.
Zastanawiam się, czy któreś z moich obserwowanych kolorowych osobników ma książkę w
torbie. Jeżeli ktoś nie gra w gry komputerowe,
tylko woli się pouczyć, poczytać, jest czymś w
rodzaju dziwoląga. Ironia polega na tym, że te
wszystkie kolorowe fejmowe ptaki, które właśnie wyglądają śmiesznie, są przekonane, że to
nie one są dziwne. Ktoś kto ma własne zdanie
właśnie jest śmieszny.

Źródło:modamynastolatki.mylog.pl

być szczera. Jak można robić sobie dobrowolnie dziury w ciele ? A tak, przecież to jest na
topie – przepraszam, zapomniałam. Teraz
jesteś wyjątkowy, kiedy zrobisz coś
„szalonego”, nawet jeśli wiąże się to z krzywdzeniem, okaleczaniem siebie.

Chociaż tak naprawdę, z drugiej strony każdy
chce być lubiany. Każdy przeciętny nastolatek
chciałby należeć do tej grupki fejmów. Ludzie
desperacko potrzebują akceptacji. A jeżeli zaakceptowanie oznacza wtopienie się w tłum, nawet fejmowych nastolatków – to czemu nie?
Więcej korzyści da ci postawa konformisty, który
dopasuje się do tej dominującej grupy i panującej w niej zasad i trendów zachowania, bycia,
ubioru. A więc wybór należy do ciebie: samotność z wyboru czy bycie „z konieczności w stadach ” jak mawiała nasza noblistka…

Naturalne piękno odeszło w zapomnienie.
Znudziło się. Wiadomo, że zawsze ludzie starali się coś podkreślać w wyglądzie, jednak teraz
trudno rozróżnić chociażby makijaż okazjonalny i codzienny. Teraz bez malunku nie wolno
wyjść z domu. Widzę paczkę „ tych fajnych
dzieciaków”, tak zwanych fejmów. Dla niewtajemniczonych : fejm – przeciętny nastolatek,
który jednak umie się pomalować lub dobrze
ubrać; stały bywalec klubów; ktoś, kto zna
wszystkich, kogo wszyscy lubią, kto ma co
najmniej tysiąc obserwujących na instagramie,
często robi zdjęcia z przymkniętymi oczami,
Źródło:papilot.pl
zawsze ubiera się zgodnie z najnowszymi trenSamoakceptacja wśród nastolatków jest ważna
dami mody. Stoję sobie w rynku i patrzę na
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Konrad Rapacz

Nastolatki w sieci
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Milena Szargot

Internet: komunikacja czy izolacja?
Internet. Słowo znane każdemu. Dla niektórych pomocnik, dla innych "najlepszy przyjaciel".
Niezależnie jednak od tego, czym dla nas jest, nie wyobrażamy sobie życia bez niego. Wszyscy w
pewnym stopniu jesteśmy uzależnieni od sieci. Nie wierzysz? W takim razie zamknij oczy i wyobraź sobie, że wstając rano, nie jesteś w stanie sprawdzić prognozy pogody, nie możesz wejść
na Facebooka, by zobaczyć, co nowego słychać u znajomych. Zresztą o pomocy w zadaniu domowym też zapomnij, przecież Wikipedia to również Internet. Trudno, prawda? Tak myślałam.
Życie stałoby się trudniejsze. A może jednak łatwiejsze, biorąc pod uwagę wpływ sieci… I nie,
nie mam zamiaru narzekać na rozwój technologii, bo sądzę, że po stronie sieci można zapisać
więcej plusów, lecz na skutki nieumiejętnego korzystania z sieci przez nastolatków, którzy chyba nie do końca zdają sobie sprawę, jak bardzo ten wielki wynalazek może szkodzić…
Parnasita - internauta
Po przeprowadzonej wśród Parnasistów ankiecie wynika, że aż 95% naszych uczniów
posiada konto na portalu społecznościowym,
a aż 35% zawiera przyjaźnie przez Internet. To
właśnie te wirtualne kontakty często są powodem zacierania się granicy między światem
rzeczywistym a wirtualnym. Wśród nastolatków netoholizm (uzależnienie od sieci) prowadzi do uzależnień, które wbrew pozorom nie
są tak łatwe do wyleczenia. Do tego potrzeba
dobrego specjalisty oraz cierpliwości. Internet
jest miejscem, gdzie każdy ma prawo wyrazić
swoje zdanie. Niestety, ludzie robią to jednak
w coraz częściej w brutalny sposób, w postaci
tzw. trollingu. To nic innego, jak obrażanie
ludzi za to jak wyglądają, co napisali u siebie
na profilu, z kim się zadają, a często również
bez powodu. Wystarczy, że jeden internauta
zacznie nieprzyjemną dyskusję, by już po
chwili dołączyli się inni. Hejt, niecenzuralne
słowa są na porządku dziennym. Do czego to
prowadzi? Oczywiście do cyberprzemocy,
której skutki mogą być tragiczne. Taka zwykła
internetowa kłótnia może zakończyć się w
wielu przypadkach samobójstwem. Jedno
zdjęcie nieświadomej osoby, jeden niemiły
komentarz, jedna scysja... Tyle wystarczy, aby
doszło do istnej tragedii. A gdyby tak hejter
miał wyrazić swoje uczucia do ofiary w świecie
realnym? No nie, aż taka odwaga, honor to

dla hejtera zbyt wiele.
Tracąc swą tożsamość
Zakładając konto na portalu społecznościowym,
udostępniamy swoje dane: imię, nazwisko, coraz częściej miejsce zamieszkania i szkołę.
Wchodzimy na strony związane z naszymi zainteresowaniami, piszemy ze znajomymi, oglądamy filmy. To wystarczająca dawka informacji,
jakich potrzebuje haker, aby podesłać nam złośliwy link ze szpiegującym oprogramowaniem.
Wtedy już nie jesteśmy bezpieczni w Internecie.
Każde kliknięcie jest kontrolowane, nasze konto
dzielimy z osobą, która ma nad nami całkowitą
władzę. Steruje nami, podaje się za nas... Stajemy się marionetką, choć nie jesteśmy tego świadomi. Ten problem nie dotyczy jedynie dorosłych osób mających konta bankowe. Odnosi się
do każdego internauty, który kiedykolwiek udostępnił swoje dane i, co więcej, nie ma pojęcia o
zagrożeniach, które niesie korzystanie z sieci
internetowej.
Zdjęcia …zachowaj dla bliskich
Kolejnym niebezpiecznym zachowaniem w sieci
jest dodawanie zdjęć. Stalkerom obojętne jest,
jak ono wygląda. Są bowiem zdolni do przerobienia go w taki sposób, żeby wyglądało autentycznie na przerobionym pliku. Satysfakcjonuje
ich uporczywe nękanie i prześladowanie bezbronnych osób. Zazwyczaj taki przestępca zaczyna podszywać się pod ofiarę i stara się robić
wszystko, by jej zaszkodzić.
Ciąg dalszy str. 20
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Nuda jak w polskim filmie?
Refleksje po festiwalu filmowym OFF CAMERA Kraków 2016
- Idziemy do kina?
- A co grają?
- Coś polskiego, z tą… jak jej tam?
- A, to beznadzieja.
Ile razy byliście świadkami podobnej
rozmowy? W ilu mieliście okazję uczestniczyć? Nie ma co ukrywać. Współczesne kino
polskie widza nie rozpieszcza, a już na pewno
nie szanuje jego inteligencji. Na naszym podwórku pokazywane są tylko rzeczy lekkie,
łatwe i przyjemne, jak np. kolejna głupawa
komedia z Piotrem Adamczykiem czy Tomaszem Karolakiem. No właśnie, ale czy polska
kinematografia stoi tylko podobnymi produkcjami? Czy warto już na wstępie podchodzić
do niej z niechęcią i oceniać ją tak surowo? Z
tymi pytaniami przyszło mi się zmierzyć podczas oceniania filmów na festiwalu NETIA Off
Camera, gdzie oprócz filmów z sekcji zagranicznej w konkursie brały też udział polskie
produkcje.

na trudności. Wie o tym kilkuletni Mickey House, którego życie i tak odbiega od ideału. Zakompleksiony, żyjący z nadopiekuńczą matką
chłopiec próbuje odnaleźć się w rzeczywistości,
a przy tym stawia czoło swoim demonom –
zarówno w ciele, jak i na umyśle.
Kino, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Kuba
Czekaj nie tylko odbiega od wszelakich konwencji. 31-letni reżyser proponuje kino bardzo
„offowe”, abstrakcyjne i wulgarne. Posługuje się
bogatą symboliką i nierzadko nadużywa groteski. Istny koktajl Mołotowa. Czy polska widownia jest na to przygotowana? Przekonamy się już
Dziesięć filmów – z przerażeniem przeliczam 3 czerwca, kiedy film wejdzie do kin.
pozycje w katalogu, przy których widnieją nazwiska naszych rodaków – I jak ja mam to wy- Demon (reż. Marcin Wrona)
trzymać? Co więcej, zasiadając w MłodzieżoPiotr przyjeżdża do Polski, aby poślubić swoją
wym Jury OFF Camera, nie mogę spać na sean- narzeczoną – Żanetę – i osiedlić się tu na stałe.
sach, a przy tym, gdy przychodzi do oceny, być Nowożeńcy pragną odrestaurować starą posesję
w miarę obiektywna. Z pozoru mission impo- dziadków Żanety, przedtem jednak postanawiassible dla ambitnych, ale w praktyce otrzyma- ją zorganizować w niej wesele. To właśnie wtełam doskonałą okazję do przewartościowania dy dochodzi do swoistego przeniknięcia świaswoich poglądów. Przez niecałych dziesięć dni tów. Martwi kontaktują się z żywymi, pragną
w Krakowie obejrzałam wiele polskich produk- zakończyć to, co niedokończone, dopominają się
cji. Niejedna zdołała zaskoczyć mnie swoim o sprawiedliwość i… nie dbają przy tym o zdroświatowym poziomem. Dla Was przygotowa- wie psychiczne weselników.
łam przegląd najważniejszych wg mnie rodziFilm zrealizowany na podstawie sztuki teatralmych produkcji.
nej, oprócz tego wielu widzom przywodzi na
Baby Bump (reż. Kuba Czekaj
myśl Wesele (zarówno Wyspiańskiego jak i SmaCzasy się zmieniają, dzieci dorastają wcze- rzowskiego) czy Ziarno prawdy Borysa Lankosza.
śniej, ale owo przedsięwzięcie nigdy nie traci Znakomita zabawa konwencjami horroru i gro-
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teski, której zwieńczeniem jest bez wątpienia
gra aktorska. Jeśli nie macie dość filmów o tym,
co przemilczane i przysypane piaskami przeszłości, koniecznie zafundujcie sobie wieczór z Demonem!
Córki dancingu (reż. Agnieszka Smoczyńska)
Wrocław ma krasnale, Poznań koziołki, a Warszawa? Jaką miejską legendę czy mityczną postać można nazwać „wizytówką” naszej stolicy?
Nie trzeba szukać daleko, wystarczy spojrzeć na
godło, co ewidentnie zrobiła Agnieszka Smoczyńska. Młoda reżyserka wiele ryzykowała,
łącząc kino grozy z musicalem i atmosferą PRLowskich lat 80-tych, ale jedno jest pewne: udało
jej się stworzyć coś niepowtarzalnego.
Film przedstawia historię dwóch syren –
Złotej i Srebrnej – które w drodze na otwarte
morze postanowiły zabawić się w Warszawie.
Siostry szybko stają się częścią zespołu „Figi i
Daktyle”, w którym robią chórki i striptizy. Dla
Złotej to tylko przygoda, jednak Srebrna daje się
oczarować ludzkiemu życiu i oddaje serce przystojnemu basiście. Jak dalej potoczą się jej losy?
Powiem tylko, że takiej wersji Małej syrenki
jeszcze nie widzieliście.
Ja, Olga Hepnarova (reż. P.Kazda, T. Weinreb)
Polsko-czeska produkcja inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z 1973r, kiedy to młoda
prażanka – Olga Hepnarova – potrąciła ludzi
stojących na przystanku tramwajowym przy
Holešovicach. W wypadku zginęło osiem osób –
trzy na miejscu zdarzenia i pięć w szpitalu. Nieszczęśliwy zbieg okoliczności czy może działanie
jak najbardziej celowe? Przecież Olga jest zmęczona swoim życiem, byciem nieszczęśliwą,
poniżaną i niedocenianą...
Przez cały film mamy do czynienia z płynną
narracją. Reżyserowie niespiesznie oprowadzają
nas po życiu bohaterki, odsłaniając przed nami
wszelkie tajemnice. Produkcja nie boi się odważnych scen erotycznych, eksponowania nagości, a także ukazywania rozpaczy i frustracji w
wydaniu jak najbardziej naturalistycznym. Na
korzyść produkcji działa utrzymanie obrazu w
(jakże modnej po Idzie) czerni i bieli, nie wspominając o grze Michaliny Olszańskiej w roli Olgi.

Intruz (reż. Magnus von Horn)

Czasami nie jesteśmy w stanie uciec przed
przeszłością. Ściga nas bez opamiętania, nie
pozwalając o sobie zapomnieć; ludzie wokół
zaś tylko ją podżegają, aby zacisnęła nam na
szyi pętlę. Czy kiedy ten pościg stanie się nie
do zniesienia, będziemy w stanie zachować się
w sposób cywilizowany? A może damy dojść
do głosu instynktowi przetrwania? Takie pytania stawia przed nami polsko-szwedzka koprodukcja Intruz. Przedstawia historię Johna –
chłopca, który po kilku latach pobytu w zakładzie poprawczym wraca do dawnego życia.
Niestety, mieszkańcy jego rodzinnej miejscowości nie są skłonni dać mu drugiej szansy.
Sytuacja szybko przestaje być niewinnym aktem pamiętliwości…
Gratka dla fanów kina kontemplacyjnego,
ponieważ widza może zaskoczyć statyczność
filmu w opozycji do podejmowanego tematu.
Zachowanie głównego bohatera chwilami
zakrawa na beznamiętność, ale produkcja
może poszczycić się zdjęciami i niepowtarzalną, gęstą atmosferą.
\
Dobre, bo polskie?
Współczesne kino polskie to coś więcej niż
rozrywka dla mas. Jeśli chcemy obejrzeć coś
dobrego, nie bójmy się ryzykować. Produkcje
festiwalowe nieustannie wymykają się przyjętym standardom. Na pierwszy rzut oka trudno
je przełknąć, często przybierają formy eksperymentalne, ale to dzięki swojej oryginalności
zapadają w pamięć i potrafią nas chwycić za
gardło.
Poszerzajmy horyzonty, a jeśli nie zrozumiemy przekazu, nic nie szkodzi. W kinie niezależnym najpiękniejsza jest dowolność interpretacji.
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Ciąg dalszy ze str. 17
Internauci, którzy byli napastowani w taki sposób, często kończą pod stałą opieką psychologa
i do końca życia nie są już w stanie odzyskać
poczucia bezpieczeństwa.
Internet zabiera nas w swój wirtualny
świat. Po pierwszym spotkaniu lądujemy tam
jedną nogą, a każde kolejne sprawia, że wyimaginowana kraina zasysa nas coraz bardziej.
Ostatecznie zostajemy kompletnie wciągnięci i
próby ucieczki do rzeczywistości kończą się
porażką. Ofiarami stalkingu czy trollingu może
stać się każdy z nas. Wystarczy do tego tylko
konto społecznościowe, brak umiaru oraz wie-

dzy o zagrożeniach czyhających w sieci. Dlatego
warto pomyśleć, zanim się dołączy do internautów- grona osób zassanych przez Internet. Niestety, osobną kwestią jest to, że ostatnio wrzucamy do sieci wszystko: od swetfoci, przez zdjęcia z imprez, po niecenzuralne, czasem intymne
czy pozostające na granicy dobrego smaku zdjęcia (dotknęło to także ostatnio naszych
uczniów). Pytanie: dlaczego tak sie dzieje? Czyżby wydawało nam się, że jesteśmy przez to odważniejsi, ciekawsi? Nie sądzę… Miarą bowiem
naszej osobowości jest jednak cały czas to, jacy
jesteśmy w REALU. Oby jak najdłużej…

Szymon Jędrzejczak

TechNews
Nowo odkryty stan materii!
Niedawno zespół badaczy z różnych krajów
potwierdził istnienie nowego stanu materii. Fizyk
Phil Anderson zaproponował jego istnienie już w
1973 r. Mamy już ciało stałe, ciecz, gaz, plazmę i
ciekły kryształ; dołącza do tego kwantowa ciecz
spinowa.
Kwantowa ciecz spinowa ma pewną ciekawą
właściwość - rozbija elektrony na jeszcze mniejsze cząstki, zwane fermionami Majorany. Te
fermiony zostały zaobserwowane w dwuwymiarowym grafenopodobnym materiale.
Fermiony Majorany mogą być w przyszłości
zastosowane w komputerach kwantowych: ulepszyć ich wydajność i szybkość. To też wpłynie na
ich moc obliczeniową. A propos obliczeń, to może dotrą do następnej liczby Mersenne’a w kilka
minut…
Pewna właściwość chlorku rutenu (RuCl3), czyli

umiejętność rozpadu elektronów, pomogła w
uzyskaniu dowodu na istnienie kwantowej
cieczy spinowej. Kryształy RuCl3 były naświetlane neutronami. Powstałe wzorce zgadzały
się z modelem Kitaeva, jednym z głównych
modeli kwantowej cieczy spinowej.

(Prawie) niewidzialne pociągi!
Jedna z największych architektek japońskich:
Kazuyo Sejima, zaprojektowała pociąg, który
„pokrywa” się z otoczeniem. Chciała, aby następna generacja pociągów istniała w harmonii ze środowiskiem i przyrodą. Cała sztuczka
polega nie na elektronice, a na półprzezroczystych i odblaskowych materiałach użytych po
to, by pociąg stapiał się ze scenerią, przez
którą przejeżdża. Sejima stworzyła projekt
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specjalnie dla firmy Seibu w związku z setną
rocznicą jej istnienia.
Jest tylko jeden problem: skoro pociągi będą
prawie niewidzialne, trudno będzie je dostrzec,
co może być niebezpieczne. Mimo to
“niewidzialna” kolej ma się pojawić na japońskich torach w 2018 r. Ciekaw jestem, co jeszcze Japonia dziwnego wymyśli w XXI w.
Nowy system komunikowania się!
System Rich Communication Suite/Services
(RCS) to system pozwalający na wysyłanie bardziej rozbudowanych wiadomości niż dzisiejsze
SMS-y/MMS-y. Dzięki RCS możliwe będzie natychmiastowe komunikowanie się między sobą,

przesyłanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości,
czat tekstowy i wideo, udostępnianie plików i
natychmiastowe otrzymywanie informacji o
odczytaniu wiadomości. Technologię tę rozwinęła firma Google. Co za tym idzie, pierwsze
komunikatory RCS będą zainstalowane na
nowych systemach Android i dostępne na
zasadach open source. Już obecnie możliwe
jest zainstalowanie specjalnego klienta RCS.
Na marginesie: RCS może też znaczyć Reaction
Control System, czyli system, w który wyposażone są rakiety i inne statki kosmiczne a pozwalający na ich dokładne manewrowanie. Ci,
którzy grają w Kerbal Space Program, wiedzą,
o czym mowa…
Źródła:
Młody Technik, nr. 6 czerwiec 2016
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3522827/
Mysterious-new-state-matter-discovered-Quantum-spinliquid-seen-real-world-material-40-YEARS-predicted-makecomputers-superfast.html
http://edition.cnn.com/2016/04/13/travel/japan-invisibletrain-kazuyo-sejima-seibu-feat/
http://www.gsma.com/network2020/technology/rcs/
http://news.nike.com/news/hyperadapt-adaptive-lacing
Grafika Google

Amelia Rapacz

Planszówki górą!
Kto nie lubi grać w gry planszowe? Kiedy przychodzi tak długo oczekiwana sobota, warto zagrać
z rodziną lub znajomymi. W końcu nie ma nic lepszego niż wspólna zabawa wzbogacona nutką
rywalizacji. A dodatkowo: ćwiczenia naszej inteligencji-bezcenne. Poniżej przedstawiamy subiektywny ranking najlepszych planszówek.
„Splendor”.
Nie potrzeba wehikułu czasu, aby
przenieść się do
renesansowej
Europy i wcielić się
w rolę kupców.
„Splendor” to gra,
w której zdobędziesz klejnoty,
zbudujesz niezwykłe budowle, na-

będziesz kopalnie, środki transportu oraz sklepy. W tej grze liczy się przede wszystkim
sprawne zarządzanie zasobami, ale też obserwacja działań innych graczy.
„Osadnicy z Catanu”
Wciel się w osadnika i zakładaj nowe miasta i
osady na niezamieszkałej dotąd wyspie Catan.
W tej grze gracze (dzięki szczęściu) zdobywają
surowce umożliwiające im rozszerzanie wpływów. Handluj z przeciwnikami, zbuduj najdłuższą drogę, unikaj złodziei, zakładaj porty, a
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skolonizujesz całą wyspę.
„Talisman Magia i Miecz”
Walcz z dzikimi zwierzętami i mrocznymi potworami, zdobywaj ekwipunek, odnajdź zaginione artefakty, a przede wszystkim dojdź do korony władzy. Ostrzegam, podróż nie będzie łatwa i
być może natrafisz na wiele niebezpieczeństw,
ale na pewno nigdy nie zapomnisz tej wyprawy.
„Dobble”
Szybka i energiczna gra, idealna na spotkania ze
znajomymi. Ćwicz swoją spostrzegawczość i nie
pozwól, by inni byli szybsi od ciebie. Prosta
oprawa graficzna oraz proste reguły sprawią,
że każdy chętnie weźmie udział w zabawie.

„Cluedo”
Uwaga, na przyjęciu w pensjonacie popełniono
morderstwo! Czy jesteś w stanie wcielić się w
rolę detektywa i znaleźć zabójcę, miejsce i
narzędzie zbrodni? Twoim zadaniem jest zadawanie pytań innym i wykrycie sprawcy drogą
eliminacji. Nie pomyl się: jeden błąd może cię
drogo kosztować.
„Carcassonne”
Ta gra spodoba się każdemu, bez względu na
wiek. Estetycznie wykonana, ma proste zasady
i daje dużo możliwości rozgrywek. Wznoś
klasztory, wytyczaj drogi i zakładaj miasta.
Rozbuduj tereny wokół Carcassonne – francuskiego miasta słynącego z unikalnych fortyfikacji.

„Czarne historie”
Chciałbyś poczuć dreszczyk emocji? Marzysz o
odkryciu niewyjaśnionej sprawy morderstwa
czy kradzieży? Z całą pewnością pokochasz
„Czarne Historie”. Z tą grą żadnej podróży nie
będzie zagrażać nuda.
„Wsiąść do pociągu”
Uwielbiam podróżować po świecie, ale trudno
jest się przenieść z dnia na dzień do Paryża czy
Mediolanu. W tej grze jest to możliwe. Zbuduj
swoją własną sieć linii kolejowych i wyznacz
własne trasy. Wystarczy chwila, by znaleźć się w
dowolnym miejscu Europy. To jak, jesteś już
gotowy do podróży?
„Dixit”
Jedno hasło łączy wszystkie karty, ale która z
nich jest tą właściwą? Pobudź swoją wyobraźnię i zacznij myśleć inaczej. „Dixit” to gra idealnie dopracowana graficznie. Kolorowe i tajemnicze karty u każdego gracza wywołują inne
skojarzenia…
„Story Cubes”
Dziewięć sześciennych kostek z niezwykłymi
rysunkami, które wspomagają kreatywność
graczy, a przy okazji potrafią rozśmieszyć do
łez. Wystarczy rzucić kostkami i ułożyć historyjkę na podstawie tego, co się zobaczy.
Wciągającej gry:)
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TOP 10
Maya Morton

TOP 10
Maj to piękny miesiąc : w naturze wszystko
kwitnie, my czujemy się wspaniale. To też
miesiąc, w którym wiele się dookoła dzieje:
także w kulturze.
1. Maj to miesiąc kinowych premier : "X-men :
Apocalypse", "Nice Guys", "Neon Demon".
Jednak najbardziej moją uwagę przyciąga premiera filmu "Alicja: po drugiej stronie lustra".
To druga część "Alicji w Krainie Czarów"! W
skrócie : Alicja powraca do Krainy Czarów, by
razem z przyjaciółmi powstrzymać złego Władcę Czasu i przywrócić porządek w magicznym
świecie. Jestem wielką fanką Alicji i osobiście
nie mogę się już doczekać premiery, której data
przypada na 26 maja. Film ma świetną obsadę
(jak zawsze) : Johny Depp, Mia Wasikowska,
Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, ale też
Andrew Scott, znany pewnie wielu z nas jako
Moriarty z serialu "Sherlock"

2. W Teatrze Lalek ciągle odbywają się jakieś
spektakle, lecz ja zapraszam na nowość - 28
maja odbędzie się premiera spektaklu
"YEMAYA - królowa mórz". Oczywiście mą
uwagę przykuło moje imię w samym środku
tytułu ;) Ale również treść - Omar jest wrażli-

wym i obdarzonym bogatą wyobraźnią pięciolatkiem. Lubi rozmawiać z kwiatami i z przedmiotami, z którymi zwykle się nie rozmawia.
Pewnego dnia wszystkie domy w jego mieście
zaczynają się rozpadać, a niebo staje się straszne. Omar i jego tata muszą uciekać przez ocean.
Ale chłopiec nie dopływa na drugi brzeg. Zamiast tego trafia do tajemniczego podwodnego
świata pod opiekę potężnej Yemai – Królowej
Mórz. Cóż... brzmi z lekka jak bajka dla dzieci i
może tak jest, ale jestem bardzo ciekawa, w jaki
sposób na scenie zostanie ukazany podwodny
świat.
3. 18 maja w naszej szkole odbędzie się długo
zapowiadany i wyczekiwany konkurs wiedzy o
Irlandii! W ten dzień Parnasowiczów obowiązuje zielony strój. Wszystkim reprezentantom
klas życzę powodzenia! ;)
4. 1 maja, cóż ten dzień już za nami, ale trzeba o
nim powiedzieć! Tego dnia odbył się we Wrocławiu (jak co roku) Gitarowy Rekord Guinessa.
Rekord oczywiście pobity: o 12 gitar. Grany był
też oczywiście jak co roku utwór "Hey Joe"przez 7356 osób!
5. W maju oprócz majówki i Bożego Ciało również możemy zapisać sobie kilka świąt nietypowych ;) Np. 20 maja - Między Narodowy Dzień
Płynu do Mycia Naczyń albo 22 Dzień PacMana. Natomiast uczniów uczęszczających na
rosyjski informuję, że 24 maja jest Dzień Cyrylicy ;)
6. W dniach 10-14 maja odbył się w Sztokholmie Konkurs Eurowizja. Nasz reprezentant Michał Szpak dostał się do finału. Niestety, nie
udało się Polsce wygrać, lecz i tak jesteśmy
dumni:)
7. Maj to miesiąc konkursów w naszej szkole.
Oprócz konkursu o Irlandii odbędą się również:
17 maja konkurs frazeologiczny, 24 maja konkurs o polskich powstaniach, a 30 maja konkurs
"Pomnik Historii". Wszystkim, którzy biorą
udział w konkursach - powodzenia! :)
8. 14 maja - w ten dzień, a raczej w wieczór we
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Wrocławiu, i z resztą w całej Polsce, ma miejsce
świetna impreza: "Noc Muzeów". Każde wejście do muzeum jest darmowe. Osobiście co
roku biorę w tym wydarzeniu udział i zawsze

znajdę coś ciekawego, więc polecam ;)
9. Maj to również miesiąc festiwali. Jest ich w
mieście ponad 10, jedne trwają tylko w maju,
inne się w maju zaczynają, a kończą np. w
czerwcu. Festiwale, które przykuły moją uwagę,
to oczywiście "Noc Muzeów” czy odbywający
się14 maja "Kroniki Nadodrza" - Jest rok 1963.
Wrocław nawiedza epidemia ospy prawdziwej,
zwanej czarną ospą. Chorują 92 osoby, 7 już
zmarło. 2000 osób podejrzanych o kontakt z
wirusem trafiło do szpitali. Rogatki miasta są
zamknięte – Wrocław został poddany kwaran-

tannie. Rankiem 23 lipca na jednym z podwórek we wrocławskiej dzielnicy Nadodrze znaleziono zwłoki dwóch osób. Jak podało „Słowo
Polskie” ofiarami są 43-letni mężczyzna i 28letnia kobieta. Ich tożsamość jest nieznana.
Wiadomo tylko, że ofiary zostały zastrzelone w
nocy z 22 na 23 lipca. Przez kolejne tygodnie
wszyscy zadają sobie pytanie kto i dlaczego
zabił… Z niewiadomych przyczyn wyjaśnienie
sprawy zdaje się odwlekać w czasie… - tak
właśnie zaczyna się fabuła kryminalnej gry
miejskiej na Nadodrzu. I jeszcze jeden festiwal,
o którym chciałabym napisać: trwający od 28
maja do 3 czerwca "Simcha"- festiwal poświęcony kulturze żydowskiej.
10. 14 maja odbyło się oficjalne otwarcie największego Świata Trampolin w Polsce! Jest to
park "GO JUMP!", który znajduje się we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 59-75. Uważam,
że jest to świetna atrakcja na weekend dla
całej 'ekipy' aby poskakać, pośmiać się i tym
samym odstresować przed zbliżającym się
końcem szkoły :)

Mikołaj Górka

Kuchnia latem pachnąca
Domowe lody
Składniki:
szklanka mleka
szklanka kremówki
6 żółtek
1/2 szklanki cukru
pół laski wanilii
według uznania - tabliczka czekolady, owoce
Sposób wykonania
1. Do rondelka wlej szklankę mleka i szklankę
kremówki, zagotuj.
2. 6 żółtek ubij z 0,5 szklanki cukru. Mieszając,
przelej do letniego mleka.
3. Gotuj, mieszając, około 10 minut, aż masa
zgęstnieje.
4. Do kremowej masy dodaj miąższ wyskrobany
z przekrojonej na pół całej laski wanilii.
5. Krem przestudź, przelej do wysokiego naczy-
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nia i wstaw do zamrażalnika na 3 godz.
6. Wyjmij i zmiksuj.
7. Wstaw do zamrażalnika na 30 min.
8. Miksowanie powtórz 4–5 razy.
9. Gotowe lody nabieraj łyżką maczaną w
gorącej wodzie.
10. Ułóż w pucharku, przybierz ulubionymi
owocami.

KULINARNIK
Chłodnik truskawkowy
Składniki:
1,5 kg dorodnych truskawek
2/3 szklanki cukru
1 szklanka mleka
2 szklanki wody
2 żółtka
1 łyżeczka soku z cytryny
kawałek kory cynamonowej
1 płaska łyżeczka mąki ziemniaczanej
czarne jagody i ubita śmietanka kremowa do
dekoracji

Sposób wykonania
1. 1 kilogram umytych truskawek włożyć do
garnka, zalać wodą. Dodać połowę cukru i cynamon. Gotować na średnim ogniu 10 min.
2. Mleko wymieszać z mąką ziemniaczaną.
3. Na małym ogniu ustawić rondel o grubym
dnie, wrzucić żółtka i pozostały cukier. Energicznie mieszać, aż do momentu, gdy cukier się
całkowicie rozpuści, a masa stanie się jasno
kremowa. Wtedy wlać mleko, cały czas energicznie mieszając. Gdy tylko masa zgęstnieje
(konsystencja rzadkiego budyniu), zdjąć z ognia.
4. Ugotowane truskawki zmiksować i połączyć z
masą żółtkową. Dodać zmiksowane świeże truskawki. Odstawić do lodówki na minimum 1
godzinę.
5. Podawać z czarnymi jagodami i ubitą kremówką. Do tego wyśmienicie pasują biszkopty.

60 ml wody
30 g cukru
1 białko
Polewa:
100 ml kremówki 30%
9 kostek białej czekolady
2 łyżeczki zimnej wody
3 łyżeczki żelatyny
Sposób przygotowania
1. Przygotowujemy mus. W rondlu zagotowujemy wodę i studzimy ją. 3-4 łyżkami zimnej
wody zalewamy żelatynę i pozostawiamy ją do
napęcznienia przez 2 minuty. Następnie przekładamy żelatynę do rondla z ciepłą wodą i
mieszamy do momentu, aż wszystko się rozpuści. Blenderem miksujemy mus z brzoskwiń i
dolewamy żelatynę z wodą. Wszystko dokładnie mieszamy. Na sztywno ubijamy kremówkę i
odstawiamy. Białko także ubijamy i pod koniec
dodajemy cukier. Do sztywnej masy dodajemy
powoli żelatynę z musem. Cały czas mieszamy i
dodajemy kremówkę. Tak gotowy mus nakładamy do kokilek. Zawijamy je folią spożywczą i
trzymamy w lodówce przez minimalnie 6 godzin. Aby ułatwić nam wyjęcie ciasta z kokilek,
warto ustawić je na chwilę w garnku z ciepłą
wodą a potem odwrócić dnem i tak postawić
na talerz.
2. Zimną wodą zalewamy żelatynę i odstawiamy. Prawie do wrzenia podgrzewamy kremówkę i dodajemy kawałki czekolady. Po 3 minutach wszystko dokładnie mieszamy. Dodajemy
żelatynę i znów wszystko łączymy aż do całkowitego rozpuszczenia. Taką polewą polewamy
deser i trzymamy w lodówce około 15 minut.

Mus brzoskwiniowy w czekoladzie
Składniki:
Mus:
250 g miąższu z brzoskwini
150 ml kremówki 30%
3-4 łyżki zimnej wody
20 g żelatyny
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Jerzy Różycki

Orzeł wśród fal
Historia ORP “Orzeł” to historia jednego z
pięciu okrętów podwodnych marynarki II
Rzeczypospolitej, ale najbardziej rozpoznawalnego w tamtych czasach.
„Orzeł” rozpoczął swoją służbę w marynarce
RP 2 lutego 1939. Blisko 3 lata wcześniej
podłożono pod niego stępkę w stoczni we
Vlissingen w Holandii. Okręt był budowany
według najnowszych ówczesnych technologii.
Swoją konstrukcją przewyższał liczne okręty
sił francuskich, brytyjskich, a nawet niemieckich. W 1938 został wodowany. W lutym
1939 roku okręt został oficjalnie włączony do
Marynarki Wojennej RP. Przydzielono go do
morskich sił obrony wybrzeża. Według planu
dowództwa „Orzeł” miał bronić obszaru w
Zatoce Puckiej, pomiędzy starą latarnią w
Jastarni a ujściem Martwej Wisły.
Jednak plany sztabowe zostały szybko zweryfikowane przez rozwój wydarzeń. Już 1 września wobec ogromnej niemieckiej przewagi
powietrznej “Orzeł” musiał przebywać więk-
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szość czasu w zanurzeniu, aby uniknąć wykrycia i
zniszczenia. Przy każdym wyjściu na głębokość
peryskopową był natychmiast zauważany i atakowany przez Niemców. Podczas pierwszych dni
Kampanii Wrześniowej “Orzeł” został kilka razy
trafiony, ale bez większych zniszczeń. Kapitan
kmdr ppor. Kłoczkowski zadecydował, że ze
względów bezpieczeństwa “Orzeł” musi zmienić
sektor operacyjny, aby uniknąć zatopienia wskutek niemieckich ataków.
5 września okręt dotarł do rejonu Gotlandii, gdzie
miał patrolować i atakować niemieckie jednostki.
Jednak żadna okazja do tego się nie nadarzyła.
Morale załogi słabło z dnia na dzień, głównie z
powodu informacji radiowych pochodzących z
kraju. Dodatkowo kapitanowi nasiliły się problemy żołądkowe. Oficerowie w związku z pogarszającym się stanem zdrowia dowódcy sugerowali,
aby podejść jak najbliżej Gotlandii, tak aby mógł
on opuścić okręt. Jednak kapitan nie ustępował i
nakazał obrać kurs na Tallin, gdzie miał nadzieję
skorzystać z pomocy lekarza i naprawić usterki
okrętowe.
14 września w godzinach wieczornych „Orzeł”
dotarł do Tallina, gdzie po początkowych obiekcjach ze strony Estończyków wpłynął i zacumował. Wtedy na ląd zszedł dowódca okrętu kmdr
Henryk Kłoczkowski w towarzystwie ppor. mjr.
Mokrskiego. Udali się do szpitala, gdzie okazało
się, że kapitan “Orła” jest niezdolny do dalszej
służby i musi być jak najszybciej hospitalizowany.
W tym samym czasie załodze udało się wymienić
uszkodzone elementy, a okręt został poddany
inspekcji estońskiej komisji wojskowej, która
uznała, że okręt nie jest w złym stanie. Następnie
po naradzie Estończycy ogłosili decyzję o internowaniu “Orła”. Najprawdopodobniej decyzja została podjęta pod naciskami władz ZSRR i III Rzeszy.
Początkowo zastępca dowódcy: kpt. Jan Grudziński odmówił współpracy z Estończykami, którzy
od razu zabrali się za rozbrajanie okrętu, zabieranie map oraz urządzeń nawigacyjnych. Jednak
polski attaché wojskowy i ambasador nakazali

FOCUS W HISTORIĘ
Grudzińskiemu nie utrudniać “pracy” Estończykom. Załoga jednak nie myślała o współpracy:
Polacy utrudniali “rozbieranie” okrętu jak tylko
się dało, tłumacząc się usterkami, brakiem
sprzętu itp. Już po kilku godzinach załoga obmyśliła plan ucieczki.
W nocy z 17/18 września Polscy marynarze
ogłuszyli grupkę strażników pilnujących “Orła”,
zarządzono alarm na okręcie, marynarze szybko zajęli swoje pozycje. Podczas ucieczki z portu Estończycy rozpoczęli ostrzał z karabinów,
dział oraz samolotów. Jednak okręt gładko
prześlizgnął się między kulami i kiedy nadarzyła
się okazja, zanurzył się w wodach Zat. Fińskiej.
Następnie po ucieczce “Orzeł” odbył długą
podróż do bezpiecznych portów w Anglii. Fenomen tej akcji polegał na tym, że nawigator
ppor. Marian Mokrski wykonał odręczną mapę
Bałtyku, posiadając tylko estońską
“encyklopedię” latarni bałtyckich. Podczas
trwającej blisko miesiąc wyprawy na okręt

czyhało wiele niebezpieczeństw. Nie jeden raz
“Orzeł” został wykryty przez niemieckie okręty
i samoloty. Nie raz urządzano za nim pościgi,
obławy i patrole. Okręt wytrzymał niejeden
atak bomb głębinowych. W końcu po długiej
wyprawie 14 października 1939 “Orzeł” dopłynął do Anglii.
Na obczyźnie, w służbie brytyjskiej, okręt brał
udział w licznych patrolach Morza Północnego, zatopił w kwietniu 1940 niemiecki transportowiec „Rio de Janeiro”, który przewoził
żołnierzy gotowych do inwazji na Norwegię.
Udaremnił tym samym plany niemieckie i dał
znać Aliantom o nadchodzącym ataku. Brał też
udział podczas walk w Norwegii.
Na ostatni patrol „Orzeł” wypłynął z Rosyth 23
maja 1940 roku o godz. 23.00.
Nikt nie podejrzewał, że nie wróci do portu ...
Okręt zaginął w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.
Kacper Kowalski

Monarchia Stanów Zjednoczonych Ameryki
Jest rok 1875. Ulicami San Francisco spaceruje pewien jegomość ubrany w wymyślny błękitny
uniform ze złotymi epoletami. Z boku zwiesza się szabla. Na głowie szary cylinder ozdobiony
piórami. Wita się grzecznie z mieszkańcami miasta.
Co jakiś czas przypomina komuś o niezapłaceniu cesarskiego podatku wynoszącego 50 centów lub informuje o nowym dekrecie. Regularnie sprawdza stan chodników, tramwajów oraz
kontroluje remonty publicznych gmachów.
Jada za darmo w najelegantszych restauracjach
w mieście, a w teatrze ma zarezerwowaną
zawsze lożę honorową. Mówi się, że koresponduje z władcami innych krajów i stara się o rękę
królowej Wiktorii. Kto to może być? Otóż jest
to nikt inny, jak Joshua Abraham Norton, znany bardziej jako Norton I Cesarz Stanów Zjednoczonych i Protektor Meksyku, pierwszy,
ostatni i jedyny (dotychczas) monarcha USA.
Moment, moment, przecież Stany to republika, więc skąd wziął się tu jakiś cesarz, w dodatku w San Francisco, które de facto nie jest stolicą? Prześledźmy historię od początku.

Pierwsza połowa XIX wieku. Mniej więcej, w
1818 roku- w Deptfort przychodzi na świat syn
angielskich Żydów: Joshua A. Norton, przyszły
wynalazca i przedsiębiorca. Po jego urodzeniu
rodzina przeniosła się do południowej Afryki,
gdzie Joshua spędził prawie całe swoje dzieciństwo. Chłopak od początku marzył o wielkiej
fortunie. Niestety, bogactwo pozostało jedynie
w sferze marzeń. W roku 1849 Norton przeniósł się do San Francisco w Stanach, kraju
wielkich możliwości. Tam postanowił zainwestować w handel ryżem, którego cena wzrosła
przez wprowadzenie embarga na jego eksport
w Chinach. Norton kupił ładunek statku, który
wiózł ryż z Peru do San Francisco. Przedsiębiorca zamierzał go później sprzedać, jednak nie
przewidział, że przybędą inne statki wiozące
peruwiański ryż, przez co cena surowca spad-
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nie. Norton usiłował bezskutecznie wycofać się z
zakupu. Niestety, musiał sprzedać ryż w cenie
mniejszej niż planował, przez co nie mógł spłacić
długu osobom, od których kupił towar. Parę lat
później, po kilku procesach sądowych, Norton
zbankrutował.
Nie wiadomo, co skłoniło Nortona do ogłoszenia siebie cesarzem. Prawdopodobnie było to
jego zdanie na temat USA, które jest republiką,
państwem pozbawionym króla, państwem pozbawionym (według jego opinii) ładu i porządku,
państwem chaosu i zamętu. Możliwe jest też, że
oszalał po depresji spowodowanej bankructwem. W każdym razie 17 września 1859 roku
mieszkańcy San Francisco mogli w gazecie ,,The
Evening Bulletin" przeczytać taką oto proklamację: ,,Powolny życzeniom wielkiej grupy obywateli Stanów Zjednoczonych, ja, Joshua Norton,
niegdyś z Algoa Bay na Przylądku Dobrej Nadziei,
a przez ostatnie dziewięć lat i dziesięć miesięcy
mieszkaniec San Francisco w Kalifornii, ogłaszam
się niniejszym Cesarzem Stanów Zjednoczonych i
na mocy udzielonej mi władzy rozkazuję niezwłocznie, by reprezentanci wszystkich Stanów
Unii zgromadzili się w sali koncertowej tego
miasta pierwszego dnia lutego następnego roku,
aby poczynić wszelkie zmiany w istniejących już
prawach Unii, tak by obalić brzemię, pod którym
gnie się nasz kraj, i wzbudzić, tak w kraju, jak i
poza granicami, wiarę w naszą stabilność i uczciwość. Podpisano: Norton I, Cesarz Stanów Zjednoczonych."
Jak można się było spodziewać, nikt nie potraktował go poważnie. Rząd, kongres i armia
USA zignorowali proklamację Nortona I. On się
tym nie przejął. Nadal twierdził, że rządzi Stanami. Usiłował rozwiązać kongres, żeby mieć władzę absolutną. Zaczął wydawać własne pieniądze, mimo że był goły jak święty turecki. Z czasem ludzie go zaakceptowali. Niektórzy zaczynali
go nawet słuchać. Czasami i to niechętnie przyjmowano jego walutę oraz płacono podatek cesarski. Rada miejska zgodziła się mu zakupić
nowy uniform, kiedy stary już się zużył. Podczas
zamieszek w chińskiej dzielnicy Norton został
mediatorem obu stron, dzięki czemu załagodził
konflikt, zanim doszło do krwawych starć. Norton uważał, że jest potrzeba zbudowania mostu
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z San Francisco do Oakland. Faktycznie został
on zbudowany, ale dopiero po jego śmierci
(miał też być nazwany jego imieniem, ale jakoś
się to nie przyjęło).
Turyści przyjeżdżający do S. F. traktowali go
jako „atrakcję miasta”. Tylko raz Norton został
oskarżony o szaleństwo i aresztowany, jednak
po pewnym czasie zwolniono go. Podobno
sędzia miał wtedy powiedzieć: ,,Pan Norton
nie przelał niczyjej krwi, nikogo nie obrabował
i nie splądrował żadnego kraju. To więcej, niż
można powiedzieć o większości przedstawicieli
królewskiego zawodu."
Norton I był inspiracją niektórych pisarzy do
stworzenia bohaterów o podobnym charakterze. Mark Twain (który był w bliskich stosunkach z cesarzem i został przez niego mianowany Oficjalnym Twórcą Opowieści i Bajarzem
Stanów Zjednoczonych) wzorował na nim postać Króla w ,,Przygodach Hucka". W komiksie ,,Lucky Luke” pojawił się cesarz Smitha I,
hodowca, który wzbogacił się tak, że oszalał i
stworzył własny dwór i armię imperialną. Sam
Norton pojawia się w powieści Roberta Louisa
Stephensona ,,The Wrecker" oraz w jednym z
odcinków serii komiksów Niela Gaimana ,,Sandman", gdzie zostały opisane jego
rządy w San Francisco. Norton jest też czczony
przez wyznawców humorystycznej religii dyskordianizmu jako święty drugiej klasy, a przez
mikronację o nazwie Molossia są wydawane
pieniądze z jego wizerunkiem i jest mu poświęcona nagroda pokoju.
Joshua Norton zmarł 8 stycznia 1880 roku.
Powodem śmierci była zapaść serca. Został
pochowany w niedzielę, 10 stycznia 1880 roku.
Przed trumną przedefilowało dziesięć tysięcy
osób. Kondukt pogrzebowy liczył 3km.
Był pierwszym i ostatnim cesarzem USA.
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Kulturalna majówka
Nareszcie przyszedł maj. Większość z nas tylko marzy o wyjściu na świeże powietrze. Na
nasze szczęście organizatorzy ESK Wrocław zadbali o to, by i ten miesiąc był pełen atrakcji. A
imprez naprawdę jest sporo. My prezentujemy jedynie namiastkę tego, co w majowe dni i wieczory kulturalnie umili nam życie w naszym mieście…
OSTRALE weht ODER

zobaczyć jeden film. Prawdziwa gratka dla koneserów dobrego kina. Polecamy!

Artyści z Drezna we Wrocławiu
13 maja – 31 lipca 2016, Browar Mieszczański,
Hubska 44
OSTRALE to międzynarodowy festiwal sztuki,
podczas którego od 2007 roku prezentuje się
corocznie najnowsze dzieła w drezdeńskim
Ostragehege: w pomieszczeniach byłego Erlwein –Schlachthofenembles. Wymiana artystyczna pomiędzy bezpośrednimi sąsiadami
Niemiec jest jednym z najważniejszych punktów programu festiwalu.
Ze względu na dobre stosunki Wrocławia i
Drezna oraz na to, że Wrocław jest stolicą
kultury, to właśnie w naszym mieście zostanie
zaprezentowana młoda niemiecka sztuka.
W tym samym
czasie młodzi
artyści z Wrocławia wystawią swoje prace w Dreźnie.

Festiwal Poezji Silesius
Na pociętej w paski kurtynie możemy przeczytać wersy wiersza krakowskiego poety Juliana
Kornhausera: tegorocznego laureata Nagrody
Poetyckiej „Silesius” za całokształt twórczości. Z
kolei na schodach prowadzących na plac Solny
przeczytamy wersy z „Paragrafu” warszawskiej
poetki Barbary Klickiej. Przechodnie mogą
wiersze nie tylko przeczytać, ale też wyrazić
swoją opinię o utworze na specjalnie przygotowanej tablicy. Akcja została przygotowana w
ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Silesius”.

Wiosna Filmów
27 maja- 3 czerwca, Kino Nowe Horyzonty
Jest to coroczny festiwal filmowy umożliwiający Polakom zobaczenie filmów, które osiągają
największe sukcesy na festiwalach światowych, najczęściej nieobecnych też w głównym
obiegu kinowym w naszym kraju.
Każdego dnia festiwalu o 20.15 można będzie
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Gawędząc z mistrzem kryminału
Jo Nesbø to norweski autor powieści kryminalnych, wielokrotnie nagradzany za swoją
twórczość. Jego książki podbiły cały świat, a
ich zaskakująca i intrygująca fabuła z roku na
rok przyciąga kolejnych fanów tego gatunku.

O tym, ile jest osób zafascynowanych jest
jego twórczością, można było się przekonać
23 kwietnia 2016 r., kiedy to w ramach Światowego Dnia Książki i Europejskiej Stolicy
Kultury we Wrocławiu w Teatrze Muzycznym
Capitol zebrał się tłum jego fanów.
Sama dotychczas nie czytałam kryminałów,
więc na spotkanie z Jo Nesbø poszłam z czystej ciekawości.
Znalazłam się wśród tych szczęśliwców, którzy zdobyli bilet (250 wejściówek rozeszło się
w Internecie w około 3 minuty). Ci, którzy nie
mieli tyle szczęścia, czekali na zewnątrz, aby
zdobyć autograf po zakończeniu spotkania.
Samo spotkanie miało formę luźnej rozmowy
z autorem, a jego przebieg był momentami
zaskakujący i niepozbawiony wątków humorystycznych.
Autor w trakcie spotkania dał się poznać
jako osoba niezwykle interesująca, z pasją
opowiadająca o sobie, swojej twórczości i jej
inspiracjach.
Jeśli chodzi o fabułę jego książek, łączy je
osoba Harry’ego Hole, który jest bezkompromisowym policjantem rozwikłującym każdą
zagadkę kryminalną.
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Tak, jak mówi o nim sam autor: Harry jest
bohaterem, a każdy bohater ma swoją słabość.
W przypadku Harry’ego jest to uzależnienie od
alkoholu, co niejednokrotnie jest powodem
wielu konfliktów z przełożonymi i współpracownikami oraz świadczy o tym, że mimo iż jest on
postacią fikcyjną, jest także po prostu człowiekiem. Jego metody działania oraz specyficzny
charakter przysparzają mu tyle samo wrogów,
co przyjaciół.
Co warto podkreślić, Jo Nesbø jest jednym z
uczestników „Projektu Szekspir” zorganizowanego z okazji 400 rocznicy śmierci Williama
Szekspira. W jego ramach przez pisarzy światowej sławy tworzone są powieści/utwory inspirowane najsłynniejszymi dziełami Szekspira.
Dziełem, którego ponownej interpretacji podjął się Jo Nesbø, jest „Makbet”. Jak sam zdradził, będzie to historia mająca niewiele wspólnego z oryginałem, zmienią się bowiem bohaterowie. Mimo wszystko warto zapoznać się zarówno z tym, jak i innymi dziełami, które zostaną
wydane ku upamiętnieniu twórczości tak wielkiego pisarza jakim jest Szekspir. Na pewno
będzie to niezwykły pisarski eksperyment.
Spotkanie z Jo Nesbø sprawiło, że zaczęłam
czytać kryminały (m.in. jego autorstwa), co każdemu serdecznie polecam. Zagadki w nich zawarte rozwiązujemy dopiero na końcu książek,
pozostając cały czas w napięciu. Po prostu
świetna zabawa intelektualna.
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Back to ...’s
Od dawna mówi się, że moda lubi powracać. Znajdując w szafie ubrania, w których dzisiaj za
nic nie pokazalibyśmy się znajomym, nie wierzymy, że za parę lat prawdopodobnie nieposiadanie ich byłoby istnym faux pas. Od jakiegoś czasu na ulicach Wrocławia możemy zobaczyć ludzi
ubranych w dzwony, kobiety ubrane od góry do dołu w dżins, powróciły też zamszowe kurtki i
frędzle. Wszystko to przypomina nam o dawnych trendach (sięgających lat 70. XX w.), które
jeszcze dwa lata temu były uważane za śmieszne. Czy zjawisko powrotu do dawnych trendów
dotyczy wyłącznie mody? Wszystko wskazuje na to, że nie...
W dziwnym miasteczku Twin Peaks
Dobra kawa, placek wiśniowy, daglezje, klimatyczna muzyka, morderstwo, hermetyczne i
pozornie sielskie miasteczko oraz bardzo specyficzny detektyw. Starsi z nas będą wiedzieć, że
chodzi o ponad dwudziestoletni serial Davida
Lyncha i Marka Frosta: „Twin Peaks”. Kultowy
film opowiada historię młodego detektywa:
Dale Coopera, który przybywa do miasteczka,
by rozwiązać zagadkę śmierci licealistki, Laury
Palmer. Los oraz wydarzenia dziejące się w Twin
Peaks sprawiają, że detektyw pozostaje tam na
dłużej, odkrywając mroczne sekrety mieszkańców. Wydawałoby się, że skoro od ostatniego
wyemitowanego odcinka upłynęło około dwudziestu pięciu lat, to szansa na kolejny sezon
jest znikoma. Błąd. Po tak długim czasie David
Lynch ogłosił, że powstanie trzeci sezon. Fani
wiwatują i nie dowierzają. Co ciekawe, w ostatnim odcinku pewna z bohaterek wypowiada
słowa, które dawały przez te lata nadzieję
wszystkim fanom: „Do zobaczenia za dwadzieścia pięć lat, Cooper”. Możemy tylko podejrzewać, czy to przypadek i błagania fanów skłoniły
reżysera do kontynuacji, czy taki był plan…

Niezniszczalne „Archiwum X”
Lata 90, amerykańska kultura ma na nas coraz
większy wpływ, filmy sf przyciągają coraz większą ilość fanów. Czy można wtedy było zrobić
coś lepszego niż wyprodukowanie serialu o

agentach FBI pracujących w specjalnej sekcji
X; zajmujących się sprawami paranormalnymi,
niewyjaśnionymi i mrocznymi, wietrzących
rządowy spisek na każdym kroku oraz przeprowadzających odpowiednią ilością sekcji
zwłok na odcinek i stykających się z kosmitami? Odpowiedź aż nazbyt oczywista. Serial „ Z
archiwum X” również dawno się zakończył, bo
w 2002 roku. Jedyne, na co liczyli fani, to kilka
filmów pełnometrażowych opowiadających
dalsze losy Scully i Muldera. Można więc sobie wyobrazić zaskoczenie oraz radość fanów,
gdy w 2015 roku dowiedzieliśmy się, że powstanie kolejny sezon. Odcinki cały czas możemy oglądać na kanale Fox. Nie są one już tak
dobre jak kiedyś, ale mimo to warto poświęcić
trochę czasu na ten kultowy serial.

„Star Treak”- kolejne pokolenia…
Jeśli mowa o filmach sf, większości z nas przychodzą na myśl dwa tytuły: „Star Wars” oraz
„Star Trek”. Mimo faktu, że w jednym z odcinków serialu „Star Trek” dorobiono psu rogi
oraz czułki i twierdzono, że to pozaziemski
gatunek (dla usprawiedliwiania przypomnijmy, że serial powstał w latach 60. ubiegłego
wieku ), to do 2015 roku, wszystko wskazywało na to, że tylko Star Trek doczeka się kontynuacji, a raczej nakręcenia ponownie filmowych historii tej serii. Jednakże jak wszyscy

AGRAFKA 8/2015/2016 | 31

KULTURALNIK
wiemy w zeszłym roku do kin trafiła kolejna
część filmu „Star Wars”. Fani ST zagryzają zęby
a fani SW szaleją z radości. Należy też wspomnieć, że w tym roku do kin trafi też „Star
Trek: w nieznane”. Mówi się też, że będziemy
mogli już niedługo ujrzeć serial ST w zupełnie
nowej obsadzie. Odwieczna wojna między
obiema seriami kosmicznymi trwa nadal i
wszystko wskazuje na to, że upływ
czasu niczego nie zmieni. Streściłbym
pokrótce nową część Star Warsów,
ale jako fanka Star Treka muszę się
przyznać, że jeszcze nie widziałam, co
wróg dla nas przygotował ;).
Nieśmiertelni „Przyjaciele”
Odbiegając od tematu sf, warto zwrócić uwagę, że fani innych seriali również uporczywie liczą na kontynuacje.
Po dwunastu latach od emisji ostatniego odcinka serialu „Friends” fani

nareszcie się doczekali. Niedobra kawa przyrządzona przez Rachel, specyficzne poczucie humoru Rossa, sarkazm Chandlera, urocza głupota
Joeyego i Phoebie oraz pedantyczność Monikipowracają. Całą paczkę przyjaciół będziemy
mogli zobaczyć w dwugodzinnym programie
reżysera Jamesa Burrowsa.

Amelia Rapacz

Matka i jej syn: „Pokój”
„Pokój” to irlandzko-kanadyjski dramat filmowy w reżyserii Lenny'ego Abrahamsona będący
ekranizacją powieści Emmy Donoghue. Nominowany do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w czterech kategoriach, zwyciężył tylko w jednej z nich. Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę żeńską otrzymała Brie Larson. „Pokój” to film wyjątkowy, prawdziwe dzieło sztuki,
przez wielu znawców kina uznany za najlepszą produkcję 2015 roku.
Tytułowy pokój to niewielka przestrzeń w szopie, stale zamknięta, o szarych, odrapanych ścianach. Tu od siedmiu lat przebywa młoda kobieta
Joy, więziona przez swojego oprawcę: Starego
Nika. Tu pięć lat temu na świat przychodzi jej syn
Jack. Dla wszystkich pokój jest więzieniem, miejscem złym i okrutnym, związanym z ludzką tragedią. Czym jest dla przebywającego w nim od
urodzenia dziecka? Całym światem, jedynym
miejscem, jakie zna; prawdziwym życiem. I właśnie z perspektywy dziecka poznajemy całą historię. Dla Jacka wszystko poza pokojem jest kosmosem, Stary Nick jest magikiem, rzeczy, które
mały od niego otrzymuje, są niedzielnymi podarkami przeniesionymi z telewizji; węże zrobione z
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jajek są najfajniejszymi przyjaciółmi, a stara
wygięta łyżka jest najlepsza do jedzenia płatków.
Pokój z perspektywy dziecka rozciąga się i
najważniejsze... zawsze jest w nim mama Ma. I
tak mała szara przestrzeń staje się jedynym
światem matki i dziecka, ich wspólnie spędzonym czasem, odzwierciedleniem ich relacji,
wszystkim, co mają dla siebie. Tu czytają „Alicję
w Krainie Czarów”, wykonują ćwiczenia gimnastyczne, pieką urodzinowe ciasto, robią labirynty z rolek po papierze toaletowym. Matka, świadoma sytuacji, w jakiej się znajdują, ma czasem
gorsze dni, ale dla dziecka stara się funkcjonować jak najlepiej. Matczyna miłość nakazuje jej
bronić syna, a wytworzenie iluzji jedynego
prawdziwego pokoju wydaje jej się najlepszą
ochroną. Piąte urodziny stają się momentem
przełomowym. Joy uświadamia sobie, że tylko
wolność może dać szczęście i prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Aby chłopiec mógł się wydostać z pokoju, pozoruje śmierć. Scenę, w
której Jack jedzie zawinięty w dywan, przeżywamy wszystkimi zmysłami. Strach ściska nas za
gardło, a serce drży z przerażenia. Czy uda się
mu uciec? Muzyka i krótkie słowa przekazane
chłopcu przez matkę dudnią w uszach: Samochód! Odwiń się! Skacz! Uciekaj! Ktoś! Ta mnogość doznań współgra z zamazanymi i spowolnionymi obrazami. Zbliżenia kamery na twarze
Jacka i przepytującej go policjantki przedłużają
moment oczekiwania na uwolnienie matki. Niecierpliwimy się.
Uwolnienie nie jest szczęśliwym zakończeniem,
tylko początkiem drogi w dochodzeniu do normalności. Dla Jacka wszystko jest nowe. Teraz
dostrzega rozmaitość świata, widzi ludzi, samochody, doświadcza zapachów, jasności i ciepła.
Tęskni za pokojem, a może bardziej za ilością
czasu spędzanego z mamą. A teraz: „Czas musi
być rozsmarowany na wszystkich miejscach jak
masło, a na świecie jest tyle miejsc”.
Gorzej powrót do rzeczywistości znosi Joy. Czuje
złość, beznadziejność sytuacji; świat nie jest
taki, jakim go pamiętała. Ojciec nie akceptuje jej
syna, matka ułożyła swoje życie od nowa, dzien-

nikarka pytaniami wzbudza w bohaterce wątpliwości, co do słuszności jej wcześniejszego
postępowania. Ale dziecko, któremu zawsze
starała się zapewnić bezpieczeństwo, teraz
chce dać jej swoją siłę przez symboliczne obcięcie włosów. Bo nawet gdy sama poczuje, że
nie jest dobrą mama, to usłyszy, że jest mamą!
„Pokój” to film o miłości między matką a dzieckiem, o chęci zapewnienia bezpieczeństwa, o różnym postrzeganiu świata. Jak
wygląda ten prawdziwy świat? Czy wyobrażenie o wolności pokrywa się z rzeczywistością?
Co jest najważniejsze w życiu? To pytania,
które nasuwają się po obejrzeniu filmu.
„Pokój” to obraz prosty, bez wyszukanych
efektów specjalnych, ale trzymający w napięciu jak najlepszy thriller. To film pełen emocji i
wywołujący wielkie emocje. To zasługa wspaniałego scenariusza, pięknych zdjęć, nastrojowej muzyki i rewelacyjnej gry aktorskiej. Brawo dla Brie Larson i Jacoba Tremblaya.
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W dwa dni zdobywając Wiedeń!
Po egzaminach gimnazjalnych nasi drodzy nauczyciele języka niemieckiego zorganizowali wycieczkę do stolicy Austrii. Nasz wypad do Wiednia trwał tylko dwa dni, więc by poznać wszystkie atrakcje tego miasta, byliśmy zmuszeni „wyciągać” nogi. Koniec końców- udało się pomyślnie wykonać niewykonalne…
Zaczęło się o 2: 45 w nocy…
Tak, to nie literówka. O tej godzinie była zbiórka
pod szkołą. Nie chcę nawet myśleć, o której
godzinie musiały wstać osoby mieszkające np. w
Obornikach Śląskich! Ale cóż poradzić, by dojechać do Wiednia przed południem, trzeba było
przedsięwziąć specjalne środki.

Oczywiście większą część podróży niektórzy przespali (chociaż kilka osób nie poszło w
ogóle spać!). Pomimo korka przed Wiedniem
szczęśliwie dojechaliśmy na miejsce. Na przystanku, gdzieś w centrum miasta, wsiadła nasza
pani przewodnik, z którą mieliśmy pożegnać się
dopiero ok.17:00. Autokarem przejechaliśmy
przez Ringstrasse, podziwiając zróżnicowaną
stylowo i epokowo architekturę Wiednia. Obejrzeliśmy m.in. ratusz i Teatr Wiedeński.
Drugim przystankiem był tzw. „krzywy dom”, w
którym… nic nie jest zwyczajne. Friedensreich
Hundertwasser wymyślił, aby wszystkie linie
proste zastąpić krzywymi oraz na dachu stworzyć park. Jego pomysł najwyraźniej się przyjął,
bo Hundertwasserhaus jest jedną z popularniejszych atrakcji Wiednia.
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Po krzywym domu przyszła pora na Belweder.
Znawcy sztuki z podziwem przyglądali się obrazom Klimta i dziełom Egona Schiele. A ci mniej
rozeznani czekali tylko, by obejrzeć „Złotą
Damę”. Ci, którym i to arcydzieło nie przypadło do gustu, z chęcią zjedli drugie śniadanie w
ogrodach Belwederu.
Już wyraźnie zmęczeni przeżyciami dnia (i
nocy) udaliśmy się do chyba najbardziej nużącego elementu naszej wycieczki: Muzeum
Cesarzowej Sisi. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek był tym miejscem zachwycony. Sisi nie
zrobiła nic nadzwyczajnego, po prostu miała
4kg włosów. Ciężko się nie pokusić o zacytowanie anegdotki pana Grzywny: „Sisi miała 4kg
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włosów, z czego 3 na głowie”…
Przyszedł czas na odpoczynek i obiadokolację.
Nasz pełen wrażeń dzień miał się zakończyć
wizytą na Praterze. Z radością udaliśmy się do
wesołego miasteczka. PARNAS wybawił się tam
do bólu. Niestety, park rozrywki tak nas zaabsorbował, że nim się obejrzeliśmy, była godzina
22:00. W hostelu zjawiliśmy się po ciszy nocnej,
więc nie było już szans na gry i pogawędki ze
znajomymi. I właściwie dobrze, bo sen był rzeczą w tej sytuacji najważniejszą.
Nastał poranek dnia drugiego. Rozpoczęliśmy…
dalsze zwiedzanie Wiednia. Z rana czekały na
nas piękne widoki. Odwiedziliśmy pałac Schӧnbrunn, a dokładniej jego część wypoczynkową, czyli park, który można by przyrównać do
ogrodów Wersalu.
Kolejnym przystankiem było Muzeum Techniki.
Eksponaty przejrzeliśmy pobieżnie, zatrzymując
się tylko przy tych ciekawszych. Pojechaliśmy
też w okolice rynku. Podczas krótkiego czasu
wolnego chętni poszli do sklepów z odzieżą
(Michael Kors, Giorgio Armani itp.). Konsumpcjonizm górą:)
Wjechaliśmy też na wzgórze, na które ze swym
wojskiem przybył Jan III Sobieski i obejrzeliśmy
stamtąd Wiedeń w całej swej okazałości. Okaza-

ło się, iż pora już wracać do Wrocławia L Droga powrotna przebiegła całkiem zwyczajnie.
Uczniów zaskoczył postój w Czechach, ponieważ nikt nie wziął ze sobą koron czeskich. I
cały autokar aż zatrząsnął się od wybuchowego entuzjazmu przy wjeździe do Polski: wreszcie złapaliśmy Internet!!!
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