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WSTĘPNIAK
Amelia Rapacz

NOWY ROK, NOWI MY!
Szkoła jest jak maraton. To bieg, w którym chcemy odnieść sukces i wypaść jak najlepiej. To
czas, w którym uczymy się pomagać innym, ale też pozwalamy pomóc samym sobie. Czasami
jesteśmy zmęczeni, upadamy, podnosimy się, bierzemy głęboki oddech i biegniemy dalej. Najważniejsze to czerpać radość z każdego kroku i każdej chwili, nigdy się nie poddawać i wytrwale
podążać w stronę mety. Parnasiści! Gotowi, do startu, start!
Rozpoczął się rok szkolny i nikt
ani nic tego zmieni. Wczesne
wstawanie, kartkówki, sprawdziany, wytężona praca umysłu
kilkanaście godzin dziennie,
podróż zatłoczonymi autobusami
– można
opaść z sił, a to
dopiero początek.
Nie martwcie się,
głowa do góry!
Przed
nami
wspólne wycieczki, spotkania ze
znajomymi,
a
przede wszystkim
nowe
numery
„Agrafki”, nowe
ciekawe artykuły i
nowi redaktorzy.
W
tym
roku ciepło witamy trzy nowe
klasy
pierwsze.
Rola pierwszaka
nie jest łatwa, ale
to zadanie, z którym każdy z nas
musi się zmierzyć. Jeszcze pamiętam, jak zagubiona czułam
się rok temu. Na szczęście nie
trwało to długo. W Parnasie
znalazłam wspaniałych przyjaciół, poznałam ciekawych nauczycieli i rozwinęłam wiele
swoich pasji. Tego samego życzę wam, pierwszoklasiści.

Śmiało pytajcie o pomoc, a
my, starsi koledzy, udzielimy
jej z przyjemnością. Uczniom
klas trzecich życzymy doskonałych wyników na egzaminie; przed wami ciężka praca,

udział jakimś konkursie?
Pamiętajmy również o nauczycielach, dla których rok
szkolny to nie lada wyzwanie. Wiemy, jak dużo potrzeba cierpliwości, by wbić wiedzę do naszych głów :)
Jak widać najbliższy
rok przed każdym z nas stawia wiele wyzwań, ale z całą
pewnością przyniesie niezapomniane chwile i wrażenia.

a nagrodą wymarzone liceum.
Mocno trzymamy za was
kciuki. A wy drugoklasiści?
Nie wykręcajcie się tym, że
nie musicie robić dobrego,
pierwszego wrażenia czy liczyć punktów rekrutacyjnych.
Może w tym roku warto wziąć

My,
redaktorzy
Agrafki, postaramy się niejednokrotnie was zaskoczyć.
Nie raz nasi czytelnicy wyruszą w podróż wehikułem
czasu i poznają ciekawostki
historyczne, nie raz poczują
się jak uczestnicy fakultetu
turystycznego, zawsze skosztują wykwintnych potraw
oraz będą na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi. Nie
zabraknie felietonów, reportaży, dobrych rad i wywiadów z interesującymi ludźmi.
W zeszłym roku AGRAFKA
zdobyła pierwsze miejsce w
Polsce wśród gimnazjalnych
gazetek szkolnych w konkursie dziennikarskim „Forum
Pismaków” i nie ukrywamy –
mamy apetyt na powtórkę
sukcesu. A więc … do dzieła
Parnasiści! Do lektury :)
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NA PARNASIE

ZE SZCZYTU PARNASU
Tym razem na rozpoczęciu roku szkolnego 2016-2017 było szczególnie gwarno.
Powód? Aż trzy nowe klasy pierwsze: matematyczno-informatyczna, biologiczna i
medialna. Jest nas więc, Parnasistów, całkiem sporo. Być może to także ostatni
rok, w którym przywitaliśmy 1 września klasy pierwsze gimnazjum…
Uczestniczymy w DFN

Naukowe sukcesy

Wrzesień to oczywiście Dolnośląski Festiwal Nauki, w którym nasi uczniowie co roku
chętnie uczestniczą. W tym
roku w ramach DFN klasy 3.
Wzięły m.in. udział w warsztatach języka niemieckiego Va
Bank oraz w zajęciach
„Kolorowa chemia” na Uniwersytecie ekonomicznym. Z
kolei klasa 2b uczestniczyła w
zajęciach „Mikroskopia elektronowa w biologii i chemii”,
a klasa 2a dowiedziała się
sporo o klonowaniu człowieka. Kolejny DFN za rok :)

Parnasowe wojaże

Początek roku szkolnego to
początek nowych zmagań
naukowych. I już mamy sukcesy! W V Konkursie Biologicznym dla Gimnazjalistów
„Człowiek-zagadka” 1. miejsce zajął Kacper Kowalski. Z
kolei
w
konkursie
„Substancje chemiczne i ich
przemiany” 2. miejsce zajął
Kacper Kowalski, a tytuł
finalistki uzyskała Ania Łyko.
Fakultet turystyczny rusza
W tym roku znów będzie
można w soboty uczestniczyć
w ciekawych wyjazdach z
fakultetem turystycznym pod
przewodnictwem pani Mał-

4 | AGRAFKA 1/2016/2017

gorzaty Stepnickiej. Pierwszy wyjazd za nami: 17
września Parnasiści mogli
zgłębiać tajniki geologii w
Sudeckiej Zagrodzi e Edukacyjnej. Zapraszamy do lektury relacji z tego wyjazdu (w
dalszej części numeru).

Niby dopiero początek roku
szkolnego, a Parnasiści już
mogli odpocząć na szkolnych wycieczkach. Klasy
pierwsze integrowały się 2627 września podczas dwudniowego wyjazdu w Góry
Izerskie (okolice zamku
Czocha), a klasy 2. 27 września szlifowały pod czujnym
okiem naszych germanistów
swe zdolności językowe w
przygranicznym Goerlitz. A
na horyzoncie kolejne wyjazdy:) Nie zabrakło też
wyjazdów
edukacyjnych:
klasy 2a i 2c w dniach 14-15
września z paniami Adą
Żywicką i Iwoną Śmiałek
doskonaliły swą wiedzę w
Myśliborzu podczas warsztatów
biologicznochemicznych. Klasy trzecie
na swój pierwszy wyjazd
poczekają do października,
kiedy to udadzą się do Muzeum Auschwitz Birkenau.

NA PARNASIE
Kulturą Parnas stoi
Nazwa szkoły zobowiązuje
(Parnas: siedziba Muz), a
więc kultura, sztuka w naszej szkole zajmuje ważne
miejsce. Dlatego w ramach
DFN klasy 3. W dniu 19
września obejrzały ciekawy
spektakl studentów PWST
we Wrocławiu: „Godzina
Wrońca” (na podstawie
dzieła Jacka Dukaja). Z kolei
23 września we wrocławskim Multikinie niemal
wszyscy uczniowie naszej
szkoły (i spora grupa rodziców:) obejrzeli spektakl
londyńskiego teatru Kennetha Branagha „Romeo i Julia” (relacja–recenzja w
dalszej części numeru). Był
to specjalny pokaz tylko dla
uczniów naszej szkoły. Miejmy nadzieję, że to dopiero
początek kulturalnego roku
w naszej szkole :)

I mamy nowy samorząd
Za nami wybory do szkolnego
samorządu, które w tym roku,
w przeciwieństwie do roku
ubiegłego, zdominowały kobiety :) Przewodniczącą samorządu została Maya Morton z klasy 3a, a jej wiceprzewodniczącymi: Natalia Kosińska (3b) i Ola Bobruk (3a). Dla
równowagi maja do pomocy
mężczyznę: Mateusza Grabowskiego (3a), który został
rzecznikiem praw ucznia.
Wszystkim gratulujemy!
Wolontariat pomaga
W tym roku (jak w latach
poprzednich) Parnasiści będą
mogli pokazać, jak wielkie
mają serca. Ruszyły już bowiem prace w ramach naszego szkolnego wolontariatu: Klubu Ośmiu, pod czujnym okiem opiekunek: pani

Beaty Skuzy i pani Małgorzaty Stępnickiej. Pierwszą
większą akcją , w którą włączyli się nasi uczniowie, jest
pomoc przy organizacji Biegu
Uniwersytetu Medycznego.

Parnasiści do tego wydarzenia przygotowywali się
już dzień wcześniej, pakując paczki z piciem i żywnością dla uczestników
tego biegu. W sobotę 1
października biegały też
dzieci, a cały dochód z
tego wydarzenia został
przekazany na zakup protez dla chorej Julki. Dodajmy, że to pierwsza i pewnie ostatnia akcja naszego
Klubu Ośmiu. Wierzymy,
że większość (o ile nie
wszyscy) z Parnasistów
przyłączyła się do naszego
szkolnego wolontariatu!

Parnasiści jako wolontariusze podczas Biegu Uniwersytetu Medycznego
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TEMAT NUMERU
Martyna Gachowska

DLACZEGO PARNAS JEST TAKI SUPER…
I dlaczego powinniście się tak bardzo cieszyć, że chodzicie do tej szkoły!
Ukończyłam Parnas zaledwie parę miesięcy temu, jednak już mi go brakuje. Może jeszcze
niektórzy z Was mnie kojarzą. Ja natomiast pamiętam wszystko. To cały czas moja szkoła:)
Pamiętam tę wspaniałą atmosferę, ciasne korytarze, na
których i tak zawsze znajdziesz miejsce dla siebie, najlepsze miejsce przy oknie w
119.Pamiętam najlepsze na
świecie lekcje niemieckiego; co tam kartkówki
co tydzień - dzięki nim
tyle się nauczyłam !
Pamiętam lekcje matematyki, kiedy robiliśmy
średnio 22 zadania na
lekcji (w LO robimy ok.
5, mimo że jestem w
klasie z rozszerzoną
matmą)- i wszystko
było jasne i klarowne!
Pamiętam fascynujące
lekcje plastyki, zajęć
artystycznych i techniki
i wszystkie cykle arcydzieł ! Teraz jestem
jedną z niewielu osób,
które moją jakiekolwiek
pojęcie o sztuce. Pamiętam lekcje historii,
które przenosiły mnie w
czasie. Pamiętam uśmiech i
ciepłą, pomocną dłoń mojej
wychowawczyni. Pamiętam
wymagające, a jednak wspaniałe lekcje polskiego i dalej
umiem wyrecytować Inwokację. Pamiętam też, ile czasu
poświęciłam na naukę. Jednak trud się opłacił - dostałam
się do wymarzonego LO. Pa-
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miętam, jak rozpoczynałam
dzień od lekcji fizyki o 7:20 -co
wtedy wydawało mi się straszne, teraz jednak chętnie zamieniłabym się miejscem i
znów zaspana ruszyła do Par-

nasu, chociażby po to, żeby
jeszcze raz poczuć tę atmosferę. Pamiętam, że nawet dzieci
w chińskim żłobku robią z
łatwością zadania, które mi
sprawiały trudność. Pamiętam
też każdą wycieczkę, która
niesie z sobą fale wspomnień !
Pamiętam wszystkich nauczycieli, dzięki którym według

mnie Parnas jest niepowtarzalną szkołą, w której uczeń
znajduje przyjaciół, akceptację
i pomoc. Pamiętam i wiem, że
nie zapomnę.
Łezka się w oku kręci (w
moim przypadku całe
morze łez), kiedy wspominam te trzy lata. Ciężko będzie zastąpić zawarte
znajomości.
Ogromnie zżyłam się z
tą szkołą. W niej nie
byłam jedynie numerkiem w dzienniku, tylko
Martyną. Teraz mam
wrażenie, jakbym wkroczyła do szarej rzeczywistości. –Numer 13? jestem ! Bezwiednie
poruszam się po mojej
szkole i mimo woli szukam moich starych
mentorów. Ale ich już
tutaj nie ma. Jednak
wystarczy, że zawitam
na Wagonową 12 i
wiem, że zostanę przywitana z
uśmiechem.
Dlatego korzystajcie z tego
czasu, który jest Wam dany w
tej szkole. Korzystajcie z możliwości nauki i pomocy nauczycieli. Korzystajcie szybko,
bo nim się obejrzycie będziecie już absolwentami.

TEMAT NUMERU
Mikołaj Hasik, Jakub Piotrowicz, Mikołaj Sawicki

UKRYTE MOCE BELFRÓW PARNASU
Nasza szkoła nie bez powodu nosi nazwę Parnas. Góra znana z greckiej mitologii była siedzibą stworów fantastycznych, bogów, pięknych Muz: każda z zamieszkujących mityczny
Parnas postaci miała niezwykłe zdolności, moce, nadprzyrodzone właściwości. I tak pozostało do dziś! Na Parnasie nadal możemy spotkać fantastyczne stwory: naszych belfrów.
Każdy z nich ma ukryte tajne moce, dzięki którym potrafi osiągnąć nieosiągalne: wtłoczyć
młodym ludziom do głów tyle tajemnej wiedzy, by stali się mądrymi i oczytanymi ludźmi. A
jak to robią? Dziś uchylamy rąbek ich tajemnicy…
Danuta Beker :matematyka
Opanowała
umiejętność
bycia wiecznie młodą. Pod
wieloma względami przypomina Dopplera z Wiedźmińskiej sagi. Ma ważną cechę
łączącą ją z Dopplerem: jest
bardzo młoda duchem, a na
co dzień ukrywa się pod
postacią nobliwej nauczycielki.

Anna Hełczyńska-Paduch: fizyka
Jej supermoc: wszechwiedza.
Znana jest wszystkim w szkole z
zadawania niezwykle trudnych
pytań. Jest niczym mitologiczny
sfinks ( bynajmniej nie z wyglądu). Każdą osobę, która na
lekcji fizyki udzieli złej odpowiedzi, zrzuca w metaforyczną
„przepaść”. Można zaryzykować nawet stwierdzenie, że
Dominik Chojnacki informa- zagadki zadawane przez panią
tyka
Anię bywają trudniejsze niż te
Jego supermoc to hackowa- Sfinksa…
nie systemu z pomocą telekinezy. Najstraszniejsze jest Edyta Jakubowicz-Szawernoga
jednak to, że w tajnym szkol- pedagog szkolny, WDŻ
nym schowku przetrzymuje Jej supermocą jest bilokacja.
całą armię robotów, które Skąd takie podejrzenia? Posiaszpiegują uczniów na każ- da kompletną wiedzę o tym,
dym kroku! Chcąc sprawić co i kiedy wydarzyło się na
wrażenie łagodnego nauczy- wszystkich piętrach. Równoczeciela, zadaje swoje „zagadki” śnie! Na lekcjach WDŻ-u zbiera
i niczym troll z baśni strzeże opinie uczniów na przeróżne
swojego „mostu”. Nie prze- tematy, filtruje dane na temat
puszcza
przez
niego uczniów i oczywiście pozyskuje
uczniów, którzy mają proble- informacje z innych pięter. Nie
my z logicznym myśleniem. dziwi Was, że w naszej szkole
Jeżeli jednak udzielimy po- nie ma monitoringu? Bo nas
prawnej odpowiedzi, może- nie!
my liczyć na spokojne przejście przez przeprawę, którą Robert Jokiel matematyka
są lekcje informatyki.
Nowa fantastyczna postać na
Parnasie. Na lekcjach matema-

tyki lustruje klasę swym bystrym
spojrzeniem. Nasi tajni agenci z
pierwszych ławek donoszą, że
gdy spojrzy się w oczy pana ,
zobaczyć można tylko szybko
zmieniające się cyfry. To najprawdopodobniej
tajemniczy
kod, który umożliwia mu patrzenie przez obiekty.
Hubert Kastelik: hiszpański
W Hiszpanii udało mu się rozwinąć moce kamuflażu i lewitacji. Dzięki temu nadzorowanie
młodych Parnasistów wychodzi
mu świetnie. Na szczęście swoich nadprzyrodzonych umiejętności nie opanował do perfekcji.
Dzięki temu możemy wyczuć,
kiedy „zgrzecznieć” na lekcji,
przestać biegać po korytarzach i
myśleć o niebieskich migdałach.
Wanda Kowalewska: rosyjski
Ma bardzo unikalną umiejętność: steruje Księżycem. Jego
fazami, ruchem obrotowym i
obiegowym. Tak naprawdę jest
nieśmiertelnym
wampirem.
Pełnią są dla niej cykliczne
sprawdziany, kartkówki oraz
zbieranie ćwiczeń. Wpada wtedy w szał wpisywania ocen. Na
szczęście poza wspomnianymi
wcześniej sytuacjami jest bardzo
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TEMAT NUMERU
pomocna i nie daje po sobie
poznać swojej drugiej, straszniejszej natury.
Rafał Zarychta: polski
Jest niczym Elrond z Rivendel.: spokojny, wszytko wie,
zna księgi. Wskaże zawsze
dobrą drogę, wiedzę przekuwa jak miecz, a opanowanie
to jego prawdziwa natura.
Czasem dostrzega przyszłość
swoich uczniów, lecz im jej
nie zdradza, tylko wskazuje
ścieżki…
Leszczyńska
Aleksandra:
niemiecki
Jej szóstym zmysłem jest
jasnowidzenie. Pani Leszczyńska doskonale opanowała tę
umiejętność. Ciekawe jest to,
że jej przepowiednie a propos
dat kartkówek i sprawdzianów zawsze w stu procentach
są prawidłowe. Posiada również drugą umiejętność: z

łatwością zagląda do umysłów
uczniów. Następnie otwiera je,
wyciąga i kolekcjonuje wiedzę.
Zróbcie zapasy wiedzy, bo pani
Leszczyńska zaraz wyssie wam
ją całą!
Iwona
Morawska-Kuchno:
muzyka, plastyka, technika i
zajęcia artystyczne
Od założenia naszego gimnazjum Parnasiści zastanawiali
się nad jednym nurtującym
pytaniem: skąd tak wielka
wiedza w tej nauczycielce!
Ostatnio Parnasowi Poszukiwacze Stworów Mitycznych
odkryli szokującą prawdę. To
nieśmiertelność pozwoliła pani
Morawskiej-Kuchno na zdobycie tak obszernej wiedzy na
temat wszystkiego, o czym nas
naucza.
W
tak zwanej
„zamrażarce”
przechowuje
swoje Zwoje Wiedzy. Gdy wysyła dzieci do robienia zdjęć i
chodzenia po szkole, wykrada

się z klasy i idzie pisać do Zwojów.
Beata Skuza: angielski
Postać o najstraszniejszym
zmyśle, jaki kiedykolwiek zostały odkryty w Parnasie.
Umiejętność, jaką posiada
pani Skuza, to pochłanianie
wszelkich mocy. Na lekcjach
tylko ona nie jest zmęczona.
Aby ukryć swoją supermoc,
bezustannie
pije
kawę.
Uczniowie na lekcjach są wyczerpani, podczas gdy Pani
Skuza tryska energią.
Joanna Zimnowoda: polski
Jej największą mocą jest opanowanie superprędkości. Nigdy nie spóźnia się na lekcję. W
Parnasie panuje przekonanie,
że pani Joanna nigdy nie zapomniała materiałów na lekcję.
To mit. Po prostu wraca po
nie tak szybko, że nikt nie jest
w stanie tego zauważyć. Inną

Grono superbelfrów podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017
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TEMAT NUMERU
supermocą jest szczęście.
Zawsze, gdy pani Joanna chce
zrobić kartkówkę, uda jej się
to. Zawsze!
Adrianna Żywicka: biologia
Kiedyś pracowała w Strefie
51 jako neurolog. Cała jej
wiedza o mózgu przekształciła się w najprzeróżniejsze
umiejętności, takie jak: czytanie w myślach, wpisywanie w
geny zamiłowanie do biologii
i programowanie szarych
komórek. Może pani Żywicka
chce nam w jakiś sposób
przekazać swe niezwykłe
umiejętności? Przecież już
kochamy biologię!

kwencja. Rozumie problemy
uczniów i zawsze jest w stanie
im pomóc..
Małgorzata Stępnicka: geografia
Przypomina Tolkienowskiego
Aragorna: obieżyświata, który
widział wiele, zna dobrze
okolicę. Powierzone jej zostało zadanie trzymania straży
nad niziołkami, w tym przypadku parnasowymi. Przekazuje im informacje o drodze
do celu i topografii terenu.

Iwona Śmiałek: chemia
Kojarzy się z tajemniczym
alchemikiem, który po odkryciu wszystkich sekretów
wszechświata wyszedł ze
swej pracowni i pragnie podzielić się swą wiedzą z innymi. Jednak z jakiegoś powodu
tylko nieliczni mogą pojąć
tajniki jej nauk, takie jak np.
sposoby otrzymywania soli.

Robert Urszulak: religia
Z całą pewnością podobny
jest do Mistrza Yody. To duchowy przewodnik swoich
podopiecznych: cichy, spokojny, sprawia wrażenie, jakby
czas pomiędzy lekcjami spędzał na medytacji.
Katarzyna Szwedo: angielski
Kojarzyć się może z profesor
McGonagall. Jest wymagająca, ale mimo tego obdarzona
szacunkiem uczniów. Jej moce: sprawiedliwość i konse-

Edyta Wach: historia
Kojarzy się z postacią podróżnika w czasie, który skonstruował wehikuł i powrócił po
wielu latach wypraw oraz po
spotkaniu Elojów i Morloków,
aby opowiedzieć historię
człowieka z niewidzianą dotąd
precyzją. A wszystko to, aby
kolejne pokolenia zapamiętały ją oraz czerpały z jej supermocy wiedzę.

Magdalena Krzysiak:angielski
Jest niczym Bilbo Baginns z
opowiadań J.R.R Tolkiena . Tak
samo jak bohater pała miłością
do Irlandii , gdzie mieszkała
przez kilka lat. Uwielbia przygody i podróże. W życiu zwiedziła
już niemal wszystkie kontynenty i zawsze lubi opowiadać o
swoich przygodach….
Pan Bartosz, pan Michał i pani
Beata: nauczyciele WF
Tak samo jak trójka głównych
bohaterów Harry’ego Pottera
przemierzają naszą szkołę pod
peleryną-niewidką. Można ich
zobaczyć jedynie na lekcjach
wychowania fizycznego. Ich
zdolności pozostawania niewidzialnymi mogą sugerować ,że
dysponują nie lada zdolnościami magicznymi . Pan Michał
zmusza talerze do lotów przez
całą salę , pan Bartosz skacze
wyżej niż ktokolwiek inny, a
pani Beata siłą umysłu jest w
stanie zmusić nawet najbardziej oporne osoby do morderczych ćwiczeń.
Anna Miara: matematyka
Podczas swoich lekcji prowadzi
selekcję uczniów i nie dopuszcza żadnych wymówek. Jak
nordycka Walkyria decyduje o
przeznaczeniu swoich podopiecznych
będących
„wojownikami
matematyki”.
Pomaga swoim uczniom i obiecuje pomoc w „bitwach”,: kartkówkach oraz sprawdzianach.
Czasem jednak przybiera ludzką postać i można z nią podyskutować na bardziej przyziemne tematy.
Piotr Grzywna: niemiecki
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To istny Tolkienowski Gandalf.
Wędrujący po świecie czarodziej, przeżył wiele przygód,
uwielbia opowiadać historie,
rozmyślać nad światem. Z daleka czuwa nad swoimi podopiecznymi.
Odpoczywając,
często pali swą fajkę.
Julita Żak: niemiecki
Przypomina nieco postać mistycznego elfa. Zawsze trafi w
czuły punkt –zasadę gramatyczną lub słówko, którego uczeń
akurat nie zna. Do postaci elfa
upodabnia ją także wyjątkowa
uroda. Z tego, co wiadomo
uczniom, nie potrafi tylko jak elf

strzelać z łuku.
Bogna Malanowska: francuski
Wszędzie dobrze, ale na francuskim najlepiej. Na lekcjach pani
Malanowskiej wszyscy czują się
jak w domu. Ma moce Mamy
Muminka. Zawsze pomocna,
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wyrozumiała i uśmiechnięta. torskiej) różdżki. Jeśli ktoś z
Krótko mówiąc – do rany was ma jakikolwiek problem,
przyłóż.
może być pewien, że tylko ona
jest w stanie pomóc.
Karolina Morton: angielski
Nietrudno zgadnąć, że jej Monika Krawczyk: sekretariat
supermocą jest hipnoza. Wystarczy jedno słowo, a wszyscy uczniowie zrobią wszystko, czego sobie zażyczy. W
piątki przenosi nasze umysły
do United States lub do Great
Britain, aby w fascynujący
sposób przedstawić kulturę
tych
krajów.
Kartkówki,
sprawdziany, odpytywanie na
lekcji – wszyscy są do tego
świetnie przygotowani , ale
nikt tak naprawdę nie wie,
dlaczego …
Aleksandra Wojciechowska:
historia, WOS
Panią Olę cechuje moc wewnętrznego spokoju: jak u
mistrzów yogi. Ale to spokój
pozorny, bo od swych podopiecznych wymaga znajomości wszystkich
bitew, sporów, powstań, przewrotów, Choć w niczym nie przypomiitp. I jak tu być spokojnym?
na mitycznego Cerbera strzegącego najbardziej skrytych
Joanna Wałcerz: niemiecki
otchłani Hadesu –Parnasu, to
Mityczny Hermes ze skrzydła- jednak posiadła całą moc tego
mi u nóg, to przy niej powolny stwora. Na szczęście uroda i
żuczek. Wszędzie jest i trudno uśmiech na jej twarzy łagodzi
za nią nadążyć . Od innych te przykre skojarzenia :)
także wymaga tej supermocy:
z prędkością światła jej pod- Od redakcji:
opieczni muszą zgłębić tajniki Dla wszystkich naszych superjęzyka naszych sąsiadów.
bohaterów życzenia z okazji
ich święta. Oby swoje superKarina Sośnierz: dyrektor, moce przelali też na maluczpolski
kich żuczków z chińskiego
Jest niczym baśniowa wróżka przedszkola. My też chcemy
chrzestna: potrafi zdziałać posiąść choć część tych wspaniemal wszystko za pomocą niałych darów:)
niewidzialnej (czytaj: dyrek-

TEMAT NUMERU
Małgorzata Wieczorkiewicz

PARNASOWY OBÓZ SURVIVALOWY
(Nie) tylko dla pierwszaków!
Czy kiedykolwiek byliście na obozie przetrwania? Jeśli nie, to nie macie czego żałować, bo właśnie dostaliście się na trzyletni survivalowy kurs, tylko taki dosyć nietypowy, bo zamiast budowania szałasów będziemy się intensywnie uczyli, jak przeżyć w murach Parnasu. Dlatego też
uważam, że wszystkich Parnasistów można nazwać niezłymi ryzykantami. Skoro się dostaliśmy
do naszej wymarzonej szkoły, trzeba się przygotować na te trzy okropnie ciężkie lata. Podpowiadamy, jak to zrobić!
„DEKALOG
PARNASISTY padniemy z wycieńczenia
PIERWSZEGO STOPNIA”
(znam ofiary).
5.Przez pierwszych kilka miePod żadnym pozorem nie
sięcy należy mieć karteczki z
możemy być zdziwieni, jeśli
imionami
w
pogotowiu
okaże się, że nasz obóz kieru(inaczej
nie
dziw
się, jeśli
je
się
dewizą:
Belfer
będzie
nazywał
Cię do
„Gwarantujemy dać Wam
solidny wycisk, gwarantuje- końca szkoły Zenkiem, chomy Wam ciężką pracę w ciaż Ty masz na imię Cyprian).
szkole, gwarantujemy Wam 6.Uwierzmy, że kochamy
nieprzespane noce spędzone swoją nową szkołę (nie musi
nad książkami”.
być to oczywiście prawda,
Musimy być uzbrojeni w choć zazwyczaj tak jest!).
cierpliwość i wyrozumiałość
7.Uzbrójmy się w zeszyty
dla Belfrów – w końcu nauczyciele to też ludzie, a nie
potwory rodem z horrorów.
Naszą ważną cechą powinna
być organizacja, inaczej pogubimy się w nauce i nie
będziemy na bieżąco. Powinniśmy przyzwyczaić się do
tego, że:

kontaktowe i czerwone zakreślacze (oby się nie przydały).
8.Nawet, jeśli ktoś działa nam na
nerwy, nie możemy okazywać
tego po sobie (za skutki nie odpowiadam).
9.Bądźmy bezgranicznie mili dla
nauczycieli!!! (KLUCZ DO SUKCESU!!!)
10. Jedyne, co mi zostało, to
życzyć wszystkim pierwszakom (i
nie tylko) powodzenia i wytrwałości : oby do wakacji!!!

1.Nauczyciel to guru.
2.Nauczyciel ZAWSZE ma
rację.
3.Jeśli Nauczyciel nie ma
racji, wróć natychmiast do
punktu drugiego!!!
4.Na wędrówki na szczyt
Parnasu należy zabierać duże
ilości prowiantu – inaczej
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Zebrały: Michalina Szymańska, Milena Szargot, Amelia Rapacz

KLASY PIERWSZE: JUŻ Z NAMI!
W tym roku w Parnasie ponownie przywitaliśmy trzy klasy pierwsze: 53 indywidualności :)
Każdego z Was chcemy przywitać. Jesteście już pełnoprawnymi Parnasistami :)

KLASA 1 A
OKIEM WYCHOWAWCY
Klasa matematycznoinformatyczna z wychowawcą
polonistą… Pomyłka? Ależ
nie! Już po pierwszych naszych spotkaniach okazało się,
że w klasie 1a są osoby o
otwartych umysłach: nie tylko
„ściśniętych”:) Lubią mówić
(czasami za dużo), dyskutować, żartować. Na pewno
można o nich powiedzieć, że
będą wprowadzać w mury
naszej szkoły sporo zamieszania (oby tylko pozytywnego:)).
Uśmiech to ich tajna broń na
nauczycieli! A do tego kochają
i sport, i muzykę, i dobrą
książkę (nie tylko gry komputerowe, choć i one mają wielu
zwolenników). Szybko odnaleźli się w Parnasowej społeczności: to cechuje ludzi ciekawych, otwartych, pewnych
siebie. I tacy właśnie są:
uczniowie 1a :) Oby nie zatracili tej swojej ciekawości świata i chcieli rozwijać swe pasje
Joanna Zimnowoda
wychowawczyni klasy 1a

PRZEWODNICZĄCY 1A
Klasa Ia to grupa bardzo inteligentnych ludzi, którym czasem zdarza się zachowywać
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trochę… dziecinnie :). Uczniowie szanują się nawzajem i
lubią całą resztę Parnasowej
braci. Najbardziej popularnymi hobby w klasie są muzyka
(gra na instrumentach, taniec) oraz szeroko pojęta
informatyka. Jeśli chodzi o
ulubioną lekcję, zdania są
podzielone: część z nas nie
wyobraża sobie życia bez
WF-u, a część bez języka polskiego czy informatyki: to
dowód, jak bardzo zróżnicowaną grupą jesteśmy:)
Najbardziej podobają się nam
w szkole fantastyczne wycieczki oraz możliwość poznawania nowych, ciekawych
osób.
Wiktor Grzymski
przewodniczący klasy 1a

SAMI O SOBIE
Maciek Marcinkowski
Jest inteligentny, oczytany i
sprytny. W Parnasie podoba
mu się wszystko. Kiedyś chce
zostać informatykiem.
Monika Brożyna
W przyszłości chciałaby być
lekarzem medycyny pracy i
pianistką (jak to połączyć?)
Według niej najlepszą rzeczą
na świecie jest przyjaźń. Jej
ulubionym zajęciem jest spo-

tykanie się ze znajomymi.
Krzysiek Bensari
W przyszłości chciałby być
montażystą filmowym. Najbardziej u innych ceni poczucie
humoru. W Parnasie podoba
mu się atmosfera i wysoki poziom nauczania.
Alicja Wojnarowska
Uważa się za normalną optymistko-realistkę:) Według niej
najlepszą rzeczą na świecie jest
gitara. Uważa, że w życiu najważniejsze jest szczęście i spełnienie.
Wiktor Grzymski
W przyszłości chciałby zostać
lekarzem. Jego ulubioną potrawą są mule z frytkami. W Parnasie lubi kolegów i miłych
nauczycieli:)
Michał Seweryn
W Parnasie podobają mu się
lekcje. Najważniejsza dla niego
w życiu jest rodzina i radość.
Najbardziej kocha sport.
Daniel Winnicki
Uważa, że najlepszą rzeczą na
świecie jest dom. Najbardziej
lubi się śmiać. W przyszłości
chce być programistą.
Natalia Szymczyk
Według niej najważniejsze w

TEMAT NUMERU
życiu są :miłość i wiedza. U
innych ceni szczerość. Uważa,
że w gimnazjum można znaleźć
przyjaźń na całe życie.
Pola Czerwińska
Chciałaby zostać aktorką. Według niej najfajniejsze jest podróżowanie. Jej najśmieszniejszym wspomnieniem są wakacje spędzone z siostrą
(ciekawe, co na to Dominika?)
Róża Selinger
Jest miła, przyjacielska i zabawna. Najbardziej lubi tańczyć. Jej
ulubioną potrawą jest sałatka z
rukoli i sałaty z grzankami oraz
kurczakiem.
Krzysztof Durski
Uważa podobnie jak Natalia, że
w gimnazjum można znaleźć
przyjaźń na całe życie. U innych
ceni szczerość. W przyszłości

chciałby zostać programistą.

atmosferę i brak dzwonków:)

Piotr Kaczmarek

Miłosz Mikołajczak

W Parnasie lubi sympatycznych ludzi. Jest trochę roztargniony. Gdy wyszedł z kuzynką na spacer z psem, dopiero
po dziesięciu minutach zorientowali się, że idą z samą
smyczą bez psa:)

Według niego najlepszą rzeczą na świecie jest edukacja:)
U innych ceni kulturę. W
Parnasie podoba mu się poziom nauki i atmosfera.

Aleksandra Dominiak
W Parnasie najbardziej podoba jej się otwartość ludzi na
nowe znajomości. U innych
ceni zrozumienie. Uważa, że
w życiu najważniejsi są bliscy.
Kasia Słomińska
U innych ludzi ceni szczerość,
lojalność i przyjazne nastawienie. Jej ostatnim niezwykłym przeżyciem była pierwsza gra na saksofonie. W Parnasie lubi nauczycieli, miłą

Mikołaj Wysocki
Najbardziej lubi programować. W wolnym czasie ogląda
filmy Marvela. U innych ceni
wiedzę i doświadczenie.
Róża Wójcicka
Uważa, że w życiu najważniejsze jest dążenie do celu i
ofiarowanie komuś swojego
życia. U ludzi ceni kulturę,
koleżeństwo i … tajemniczość. Jej ulubioną potrawą,
nie licząc tortów, owoców i
warzyw, jest kotlet schabowy:)
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KLASA 1 B

brze wychowanych oraz towarzyskich osób. Nie jesteśmy
jednak geniuszami ani żadnymi
wzorami do naśladowania. Nie
jesteśmy asami z niemieckiego,
matematyki, ale mamy nadzieję, że po wyjściu z Parnasu nimi
zostaniemy. Jesteśmy w szkole
dopiero miesiąc, ale mamy już
ulubionego nauczyciela
(tajemnica). Nasza wychowawczyni jest bardzo sympatyczną
osobą. Jednak kiedy ją rozzłościmy, zamienia się w tornado
albo i tajfun. Mamy nadzieję, że
przez te trzy lata wiele się nauczymy i wyjdziemy ze szkoły z
radosnymi wspomnieniami.
Mateusz Stępnicki
przewodniczący klasy 1b

SAMI O SOBIE
Szymon Biłyk

OKIEM WYCHOWAWCY
Klasa I b to prawdziwa kopalnia diamentów, które juz za
chwilę rozbłysną. Są wśród
nas wielbiciele nauk przyrodniczych, utalentowani językowcy, świetni sportowcy,
miłośnicy historii i książek, a
także wolontariusze o wielkich sercach. Na razie próbujemy przyzwyczaić się do
nowej szkoły, ale obiecujemy
już wkrótce Was wszystkich
zachwycić sobą, naszym zgranym zespołem.
Beata Skuza
wychowawczyni klasy 1b

PRZEWODNICZĄCY 1 B
Moja klasa składa się w większości z inteligentnych, do-

W przyszłości chciałby zostać
lekarzem. Bardzo ceni u innych
optymizm. Jego ulubionym
serialem jest „Gra o tron”.
Jakub Borkowski
Według niego w życiu najważniejsza jest rodzina. Marzy o
tym, aby kiedyś zostać piłkarzem. W Parnasie bardzo podoba mu się panująca tu atmosfera.
Antonina Burzyńska
Jej pasją jest jazda konna i pływanie. U innych ludzi przede
wszystkim ceni lojalność. Uważa, że w gimnazjum można
znaleźć przyjaźń na całe życie.
Jakub Dulik

Uważa się za towarzyskiego,
szczerego i wrażliwego chłopaka. U innych ludzi ceni poczucie
humoru. W Parnasie podoba
14 | AGRAFKA 1/2016/2017 mu się atmosfera i …

dziewczyny:)
Kasia Jodłowska
Jej ulubionym serialem jest
„Doktor House”. Według niej
najlepszą rzeczą na świecie
jest telefon. W przyszłości
chciałaby tworzyć gry lub
zostać scenarzystą.
Wiktoria Kaczkowska
W wolnym czasie najbardziej
lubi słuchać muzyki. Docenia u
innych szczerość. Według niej
w życiu najważniejsi są przyjaciele.
Marek Kilarski
Jego ulubionym serialem jest
„Ranczo”. Według niego najlepszą rzeczą na świecie jest
nauka. W przyszłości chciałby
zostać lekarzem lub politykiem.
Konrad Krygiel
W Parnasie podoba mu się
bardzo sposób nauczania.
Uważa, że w życiu najważniejsze jest opanowanie. W przyszłości chciałby zostać prawnikiem.
Marta Kuczyńska
W przyszłości chciałaby zostać
technikiem kryminalistyki. W
Parnasie najbardziej podoba
jej się atmosfera panująca
wśród uczniów. Według niej
najlepszą rzeczą na świecie
jest oglądanie gwiazd na letnim niebie :)
Miłosz Maciejewski
W wolnym czasie najbardziej
lubi jeździć na rowerze. Uważa
się za cichego i spokojnego

TEMAT NUMERU
chłopaka. W przyszłości
chciałby zostać chemikiem.
Bruno Masternak
W Parnasie podobają mu się
ciepłe relacje między ludźmi.
U innych ludzi ceni dobroć,
uczciwość i tolerancję. W
wolnym czasie najbardziej
lubi spotykać się z przyjaciółmi.
Marcin Panas
Uważa, że w życiu najważniejsze jest bycie szczęśliwym. W przyszłości chciałby
zostać chirurgiem. W Parnasie podoba mu się życzliwe
nastawienie nauczycieli.
Liisa Raappana
Uważa się za zwariowaną i
gadatliwą osobę. W Parnasie
podoba jej się nastrój panu-

jący na lekcjach. W ostatnim
czasie miała okazję latać w
tunelu powietrznymJ

Marcin Ratajczak
Jego ulubionym serialem jest
„Stawka większa niż życie”. W
wolnym czasie lubi czytać
książki. W przyszłości chciałby
zostać nauczycielem historii:)
Maja Rembikowska
W Parnasie bardzo podoba
się jej przyjazna atmosfera.
Uwielbia serial „Przyjaciele”.
U innych ludzi ceni przede
wszystkim szczerość.
Ewa Rutkowska
Jej pasją jest jazda konna. W
przyszłości chciałaby zostać
weterynarzem. Darzy szacun-

kiem szczere osoby.
Miłosz Stępień
Uważa się za skrytego geniusza.
Według niego najlepszą rzeczą na
świecie jest odpoczynek. Bardzo
docenia u drugiej osoby szczerość.
Mateusz Stępnicki
Jego ulubioną potrawą jest sushi.
Ceni sobie przede wszystkim dojrzałość i humor. Przedstawia się
jako inteligentny, rozsądny i humorzasty chłopak.
Wiktor Zimoch
W Parnasie podoba mu się praktycznie wszystko. W przyszłości
chciałby zostać piłkarzem lub
prezesem firmy. Nikt o nim nie
wie tego, że lubi śpiewać: Upsss!
Wydało się :)
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KLASA 1 C

ków klimatycznych. Czyżby to
znak pokaźnych możliwości w
zdobywaniu następnych
szczytów? Oby tak było. Parnas to długie pasmo górskie,
pełne niezwykłych miejsc,
wymagające nieustannego
skupienia i doskonalenia.
Ekipa trzynastu dziewcząt i
czterech chłopców zapowiada
się obiecująco. Jej członkowie
mają bardzo różne uzdolnienia i zainteresowania, a jeśli
nauczą się to wykorzystywać,
zajdą naprawdę daleko. Wyróżniający ich spokój i
uśmiech będą ich najcenniejszymi atutami.

PRZEWODNICZĄCA 1 C

OKIEM WYCHOWAWCY
Naukowcy już dawno dowiedli, że na Parnasie pogoda
jest bardzo zmienna, co odbija się na samopoczuciu miłośników górskich wędrówek.
Podróżnik, który dociera na
Parnasową wysokość dwóch i
pół tysiąca metrów nad poziomem morza, powinien
liczyć się z zawrotami głowy,
lękiem wysokości, palpitacją
serca, odciskami stóp i bólami kręgosłupa. Kiedy patrzę
na swoją klasę, nie bez zdziwienia widzę, że wyjątkowo
łagodnie znosi czas przystosowania się do nowych warun-
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Klasę Ic wyróżnia niesamowite poczucie humoru. U
wszystkich codziennie widnieje uśmiech na twarzy , są
gotowi do pracy w grupie.
Wszyscy jesteśmy ze sobą
niezwykle zintegrowani, nikt
się nie wywyższa. Pan Rafał,
nasz wychowawca, pomaga
nam, wspiera i zawsze możemy na niego liczyć. Nie wyobrażam sobie być przewodnicząca innej klasy niż ta.
Jula Urbaniak
przewodnicząca klasy

SAMI O SOBIE
Nila Ciesielska
W przyszłości chciałaby zostać fotografem lub skoczkiem spadochronowym. W
ostatnie wakacje wyjechała
na Przystanek Woodstock. W
Parnasie podoba jej się gazetka „Agrafka” oraz profil jej
klasy – medialny.

Maja Flak
Marzy o tym, by zostać aktorką.
Jej ulubioną potrawą jest pizza i
sushi. W Parnasie podoba się jej
wiele rzeczy, a w szczególności
małe klasy z interesującymi profilami.
Aleksandra Hlebowicz
Chętnie uprawia sporty, najbardziej lubi akrobatykę i siatkówkę.
U ludzi ceni tolerancję i uczciwość. Szanuje innych i jest bardzo szalona.
Maja Kaziów
Maja jest inteligentna, chętnie
czyta książki, lubi konie. Szanuje
ludzi i otaczający ją świat. Jej
ulubioną potrawą są pierogi.
Natalia Kończal
Kocha zwierzęta, a najbardziej
psy. Jest głośna, ruchliwa i wesoła. Uwielbia wymyślać opowiadania i spać.
Maja Kosik
Najbardziej na świecie kocha
konie. U ludzi ceni poczucie humoru. W Parnasie podoba się jej
klasa medialna.
Agnieszka Krawczyk
W przyszłości planuje zostać
fotografem, psychologiem lub
logistykiem. Lubi pomocnych i
życzliwych ludzi. W wolnym czasie chętnie czyta książki.
Nina Kundzicz
„Szalona, zabawna i koleżeńska” tak mówi o sobie Nina. Chętnie
gra na pianinie i w siatkówkę.
Najważniejsza dla niej jest rodzina i przyjaciele.

TEMAT NUMERU
Jakub Majewski
W przyszłości chciałby zostać
policjantem lub dziennikarzem. Dziś regularnie uczęszcza na treningi gimnastyki. W
Parnasie podobają mu się
wszystkie lekcjeJ
Ada Majgier
Kiedy dorośnie, marzy o zawodzie architekta lub projektanta wnętrz. Uwielbia jeść
pizzę i czekoladę. Jednak
najważniejsi na świecie są dla
niej prawdziwi przyjaciele.
Rafał Poschlod
Ostatnio przeżył zlot Harley
Davidson. Najchętniej je sushi. A w życiu … najważniejsze
jest według niego samo życie
i rodzina.

Julia Urbaniak
Zuzanna Ptak

Szczerość i bycie sobą- to cechy,
które Julia najbardziej ceni u
Lubi tańczyć oraz spotykać się
innych ludzi. Sama jest prawdoze znajomymi. U innych ceni
mówna, empatyczna i utalentoszczerość i bycie tolerancyjwana. W przyszłości będzie donym. W przyszłości chciałaby
skonałym prawnikiem.
zostać aktorką lub tancerką.
Julia Walusiak
Michał Stępnicki
Prawdziwa przyjaźń jest dla niej
Ceni ludzi sympatycznych,
najważniejsza na świecie. U inzaradnych i z poczuciem hunych ceni szczerość. Bardzo lubi
moru. Uwielbia sushi. Najbartańczyć, fotografować i jeździć
dziej lubi odpoczywać w swona deskorolce.
im pokojuJ
Małgorzata Wieczorkiewicz
Oliwer Suliga
Jest indywidualistką, osobą kreW Parnasie podoba mu się …
atywną i impulsywną. Kiedy doWSZYSTKO. U ludzi ceni
rośnie, chciałaby zostać architekskromność. W przyszłości
tem lub pisarką. Ma słabość do
chciałby zostać architektem
karmelowej czekolady marki
lub piłkarzem.
Wedel i do dobrej książki.
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Małgorzata Wieczorkiewicz

WSZYSCY (JUŻ) JESTEŚMY PARNASISTAMI !
Jeśli każdy Parnasista marzy o weekendzie, to chyba już nie muszę wspominać o jego dwudniowym przedłużeniu. A skoro mowa o dłuuugim weekendzie, to należy wspomnieć o pierwszym
integracyjnym wyjeździe klas pierwszych, które miało miejsce w ostatni wrześniowy poniedziałek i wtorek.

Poznając tajniki rycerskiego życia
26 września 2016 roku o godzinie siódmej, zanim biznesmani zaczęli pracę, a studenci
wstali z łóżka, my, najmłodsi Parnasiści, czekaliśmy w holu szkoły na wychowawców i magiczne
słowo: „Wyjeżdżamy”.
Nasz widok nie podnosił na duchu: byliśmy zmęczeni, a najczęściej padającym słowem było
przeciągliwie ziewane: „SPAĆ…”
Przełomowym momentem było wejście
do szkoły naszych niezastąpionych wychowawców. Każdemu od razu odechciało się wylegiwania w łóżku do południa. Po chwili, pełni entuzjazmu ruszyliśmy w stronę autokaru, ciągnąc za
sobą walizki i dźwigając plecaki.
***
Przepełniony Parnasistami autokar jechał trzy godziny. Jednak nie w błogiej ciszy:
całą drogę jedni słuchali bardzo głośnej muzyki,
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urządzając „mobilną dyskotekę”, a inni usiłowali się skupić na czytaniu książek lub uzupełnieniu energii (batoniki nie są przecież jeszcze
zakazane:)).
Autokar zatrzymał się przy Wieży Książęcej w Siedlęcinie: zabytkowej gotyckiej
budowli z najstarszymi świeckimi malowidłami
ściennymi w Europie. Odbyła się tu bardzo
ciekawa lekcja muzealna na temat zarówno
stylów średniowiecza, jak i legend arturiańskich, które na ścianach wieży zostały uwiecznione i stanowią sensację na skalę europejską.
Później przyszedł czas na zajęcia w
plenerze z archeologii bądź zielarstwa. Uczniowie, którzy wybrali zielarstwo, dowiedzieli się
wielu informacji na temat ziół i ich dzisiejszych
zastosowaniach (co prawda nie wszystkim
przypadła do gustu kawa z żołędzi czy herbata
z suszonych stokrotek…).
Finałem zwiedzania muzeum okazało
się pieczenie własnych podpłomyków na ognisku, co dla
niektórych z nas było nie
lada wyzwaniem. Wybór
przypraw był bardzo duży:
od soli po daktyle. Wiele
osób wykazało się sporą
kreatywnością: podpłomyki
przybierały kształty serduszek, a kilka zaskakiwało
swoim
skomplikowanym
nadzieniem.
Po walce o odróżnianie i wykłócanie się o swoje
chlebki udaliśmy się w drogę
do naszego docelowego
miejsca…

WYDARZENIE NUMERU
Poznając zamek Czocha
W Leśnej powitało nasz popołudniowe
słońce i piękna pogoda.. Okolica okazała się
cudowna, gdyż camping otaczały lasy i zalew
nad zaporą.
Po pysznym obiedzie wyruszyliśmy na
pieszą wędrówkę do zamku Czocha, serialowej
Twierdzy Szyfrów. Wizyta ta wzbudzała od początku emocje, chociażby ze względu na spoglądające zewsząd na nas głowy upolowanych wypchanych zwierząt. Dzięki zwiedzaniu zamku
zagłębiliśmy się w jego historię i poznaliśmy
jego historię: od mrożącej krew w żyłach legendy o zamkowym kominku (skrywającym zamurowane ponoć dziecię), po czternaście tajnych
przejść i czubek wieży, na którą prowadziły zaskakująco wąskie i kręte schody.
Wieczorem odbyło się ognisko, przy
którym mogliśmy się doskonale zintegrować:
pośpiewać, opowiedzieć coś o sobie, a przede
wszystkim poznać się (w końcu od tego jest ten
wyjazd). Sportowa część wycieczki nawet w
zupełnych ciemnościach próbowała grać w futbol. Niektórzy urządzili pidżama-party, przebierając się w cudownie pluszowe stroje króliczków, nietoperzy, misiów itp.
Zanim udaliśmy się do łóżek, nie obeszło
się bez gorącej herbaty i słodyczy (czasem na
kolację) przy planszówkach. Podobno pod osłona nocy z domku nr 11 dały się słyszeć dziwne
dźwięki jęczącej gitary :).
Poszliśmy spać pełni entuzjazmu i wspaniałych przeżyć pierwszego wyjazdu, jednak
również ze smutną myślą, że pobyt w Leśnej
powinien trwać jeden dzień dłużej…

długa, a towarzyszyły jej nasze postękiwania
oraz marudzenia (w dwie strony).
Po obiedzie udaliśmy się do Lubomierza – miasteczka znanego z filmu „Sami swoi”.
Mieliśmy okazję odwiedzić muzeum tej kultowej polskiej komedii i poznać ją od innej strony. Zobaczyliśmy również kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Maternusa . To niezwykły budynek, w
którym podziwiać można wszystkie style architektoniczne i wiele zabytków sztuki sakralnej. Bardzo duże wrażenie robi relikwiarz z
relikwiami aż 200 (!) świętych, a także szklane
trumny z ubranymi relikwiami m.in. świętego
Wiktora. Po jego zwiedzeniu pięknego barokowego kościoła i przyległego do niego gotyckiego klasztoru obraliśmy kierunek- Wrocław. Z
jednej strony cieszyliśmy się, że wracamy do
domu, a z drugiej było nam przykro, gdyż wyjazd trwał za krótko, a powrót niósł za sobą
konsekwencje dalszej wędrówki po szczytach
Parnasu (czytaj ciężka naukowa harówka w
następny środowy poranek :)).

Góry i doliny, czyli dzień drugi…
Drugiego dnia wstaliśmy o siódmej rano,
co zapewne nie każdemu się podobało. Szybko
doprowadziliśmy domki do porządku, spakowaliśmy się, po czym ruszyliśmy na śniadanie.
Kolejnym punktem naszej wycieczki był Stóg
Izerski – najwyższy szczyt w paśmie Gór Izerskich. Dostaliśmy się na szczyt gondolami, z
których podziwialiśmy krajobraz . Wędrówka
po górach na czeską stronę góry była dosyć
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Zamek Czocha odkrył przed nami swoje tajemnice , a my w pięknym jesiennym słońcu
na zamkowym dziedzińcu pozowaliśmy do pierwszego wspólnego zdjęcia.

W Wieży Książęcej w Siedlęcinie mogliśmy wysłuchać wykładu o najstarszych w Polsce
świeckich malowidłach średniowiecznych o tematyce rycerskiej.
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Na Stóg Izerski co prawda wjechaliśmy koleją gondolową, ale potem było już znacznie
trudniej: wędrówka po Górach Izerskich choć krótka, dla niektórych była męcząca.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Muzeum Komedii „Sami swoi” w Lubomierzu. Tu czekała nas krótka projekcja filmowa i zwiedzanie sal z rekwizytami z filmu.
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FOCUS W HISTORIĘ
Jerzy Różycki

OSTATNIA BATALIA WRZEŚNIA
I znów za nami wrzesień, który kojarzy się nie tylko z początkiem roku szkolnego, ale też z kolejną rocznicą wybuchu II wojny światowej. W dzisiejszym artykule chciałbym wspomnieć ostatnią
bitwę Kampanii Wrześniowej oraz przybliżyć jej bohaterów.
Samodzielna Grupa Operacyjna ,,Polesie”,
bo to o niej mowa, rozpoczęła swój szlak bojowy 17 września, zaraz po sowieckiej agresji na
Polskę. Prowadząc walki zaczepno spowalniające, “Polesie” wycofywało się w
stronę Warszawy, aby przybyć z odsieczą oblężonej stolicy. Dowódca grupy: generał Franciszek Kleeberg za cel najważniejszy ustanowił
zdobycie składnicy amunicji w Modlinie, a następnie marsz na Warszawę. Niestety 28 września doszła do oddziału wiadomość o kapitulacji
stolicy. Kleeberg zdecydował się przebijać dalej
na zachód i rozpocząć działania partyzanckie.
Jednak 2 października doszło do drobnych starć
z Niemcami w rejonie Kocka na Lubelszczyźnie.
Przerodziły się one w ciężką bitwę.
Walki rozpoczęły się 2 października: od
rozbicia przez Polaków niemieckich jednostek
rozpoznawczych. “Polesie” bezskutecznie próbowało oskrzydlić niemiecką 13 Dywizję Zmechanizowaną, która odparła atak na wieś Poznań, a następnie przeszła do dynamicznego
kontrataku na główne pozycje obronne
“Polesia” pod Kockiem. Kleeberg po krótkiej
wymianie ogniowej nakazał odskok na kolejne
pozycje obronne. 3 października na północ od
Kocka trwały zacięte walki reszty oddziałów
“Polesia” z niemiecką 29 Dywizją Piechoty Zmotoryzowanej, która miała wesprzeć atak na
polskie pozycje pod Kockiem. Jednak heroiczna
obrona Podlaskiej Brygady Kawalerii na linii
Hordzieżka - Krzywda spowolniły natarcie jednostek wroga. 4 października toczono bardzo
zacięte walki na północ od Kocka: o opanowanie Adamowa, Krzywdy oraz Woli Gułowskiej,
które kilkukrotnie przechodziły z rąk do rąk. W
samym Kocku sytuacja nie była najlepsza. Niemcy po kilkukrotnych natarciach przełamali pol-
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ską linię, jednak obrońcy wycofali się na północ od Kocka, aby wspólnie walczyć z resztą
oddziałów “Polesia”. Polacy bronili się przed
zamknięciem ich w kotle przez oskrzydlających
ich Niemców. Zaczynało brakować amunicji
oraz żywności. W południe 5 października gen.
Kleeberg otrzymał raport o wyczerpaniu ostatnich rezerw amunicji. Wobec bezcelowości
dalszych walk oraz w trosce o życie swoich
podwładnych gen. Kleeberg samodzielnie zdecydował o kapitulacji.
Rankiem 6 października gen. Kleeberg
podpisał kapitulację SGO “Polesie”. Niemcy
zaproponowali mu przejście na ich stronę z
powodu niemiecko brzmiącego nazwiska,
jednak generał odmówił i postanowił razem ze
swoimi żołnierzami udać się do niewoli. Po
południu ruszyły kolumny rozbrojonego wojska polskiego. Tak zakończyła się ostatnia
bitwa Kampanii Wrześniowej.

Generał Franciszek Kleeberg

STREFA GRACZA
Bartosz Szachniewicz

RAJ MIŁOŚNIKÓW FANTASTYCZNYCH ŚWIATÓW
Czasami, kiedy udaję się na jakieś wydarzenie, myślę sobie, że będzie to coś fajnego. Potem
jednak często okazuje się, że… było jeszcze lepiej ! Tak właśnie było z wydarzeniem, jakim jest
Polcon. W wielu blokach programowych: literatura, film i seriale, komiks, horror i groza, kultura
Wschodu, zjawiska paranormalne, gry fabularne i larpy, gry planszowe i bitewne czy postapokalipsa i superbohaterzy spotkali się miłośnicy fantastyki.

POL… CO?

PLANSZÓWKI GÓRĄ!

Polcon to jedno z wielu wydarzeń, na którym
(jestem pewien), że dobrze bawić mogą się
wszyscy. Cała impreza odbywała się w Hali
Ludowej/Stulecia między 18 a 22 sierpnia.
Pierwsze trzy cztery dni były przepełnione
spotkaniami z pisarzami, panelami dyskusyjnymi, LARP-ami oraz wykładami na temat: Superbohaterów, Postapokalipsy, UFO, komiksów,
Cyber i industrial punku, fantasy oraz planszówkami. Piąty dzień był dniem, w którym w
imprezie można było uczestniczyć bezpłatnie
(za wejścia w inne dni trzeba było zapłacić).
Ten ostatni dzień pozbawiony był wykładów
oraz turniejów planszówkowych (które odbywały się w pozostałe dni).

Podczas trwania konwentu można było także
wstąpić do games roomu (tj. wypożyczalni planszówek). Oferowała ona wiele zróżnicowanych
gier planszowych (ok. 300 różnych tytułów).
Osobiście nauczyłem się grać w wiele nowych
gier i zwiększyłem swoje umiejętności w grze w
starych planszówkach.
CZYM JEST LARP ?
LARP (Live action role-playing) to (definicja
wikipedii) aktywność na pograniczu gry i sztuki,
podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i
przeżywają opowieść, odgrywając role podobnie do improwizowanego teatru. Akcja larpa
może być osadzona zarówno w świecie rzeczywistym, jak i fikcyjnym. W praktyce jest to ze-
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branie ludzi dostających role od tzw. Larpmastera, czyli mistrza gry. Temat LARP-ów może być
różny: od kryminału do science-fiction. Niektóre
gry mają rekwizyty i są rozgrywane w lasach czy
na łąkach, inne z kolei przypominają ogromną
dyskusję w zamkniętym pokoju pełnym cyborgów, elfów i Stalker-ów (w zależności od gatunku LARP-a).
Jan Czarnecki

MIŁOŚNICY GIER: DO KLAWIATUR!
Nowy rok szkolny za pasem, więc trzeba sobie trudny czas ciężkiej nauki czasami czymś umilić.
A nie od dziś wiadomo, że nie ma to, jak dobra gra na domowym kompie.
Chciałem przedstawić wam kilka ciekawych gier komputerowych, które na rynek
wypuszczone zostaną w październiku lub ukazały się już w sklepach, a warte są naszej uwagi. Każdy zna chociażby takie tytuły, jak FIFA,
Battlefield lub PES. Pojawiły się na rynku również inne ciekawe gry, warte naszej uwagi.

wypróbowanie gogli VR i podjęcie decyzji odnośnie ich zakupu. Osobiście polecam- jest to
świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Osoba grająca może wczuć się w bohatera, poczuć emocje na własnej skórze.

Nieśmiertelna FIFA

Ale wracając do chyba najbardziej wyczekiwanego tytułu co roku: FIF-Y. Pewnie wiele osób
W najbliższym czasie warto zapamiętać termi- powie, że nie warto kupować nowej wersji gry,
ny premier poniższych gier:
ponieważ to tylko nowa okładka, odświeżone
składy drużyn i oceny według nowszego sezonu.
Mafia III - premiera 7.10*
Wszystko, co tu wymieniłem, pojawia się w
każdej aktualizacji. Ale oprócz tego wprowadzaGears of War 4 - premiera 11.10
ne są kolosalne zmiany. Nowy tryb, nowi zawodWWE 2K17 - premiera 11.10
nicy, inny system konstruowania akcji, wykonywania stałych fragmentów gry. Spotkania są
Battlefield 1 - 21.10*
również wolniejsze, nie tak dynamiczne. BarSid Meier's Civilization VI - premiera 21.10
dziej opierają się na taktyce. To tylko kilka zmian
wprowadzonych do tej kultowej gry. FIFA 17 ma
Farming Simulator 17 - premiera 25.10 :)
bardzo dobre opinie... Trzeba zagrać i samemu
Titanfall 2 - premiera 28.10
docenić nową wersję tej kultowej gry.

Daty warte zapamiętania

W wirtualnym świecie
Mamy również gogle "VR". Jako że to dosyć
nowy wynalazek, to wychodzi coraz więcej gier
kompatybilnych z tym urządzeniem. Np. w
październiku na półkach pojawią się takie tytuły, jak: Driveclub VR(13.10) i Batman: Arkham
VR(18.10). Moim zdaniem dla graczy, którzy
lubią nowe wyzwania, dobrym pomysłem jest
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STREFA NAUKI
Szymon Jędrzejczak

TECHNEWS
W nowym roku szkolnym nadal chciałbym przybliżać Wam nowinki ze świata nauki i techniki. W
pierwszym artykule m.in. o wynalazku polskich naukowców: tzw. pełzającym plastiku.

Komputer tworzy muzykę!
Programy tworzące muzykę są znane od
wielu lat, ale ich działanie opiera się na teorii i
algorytmach. Firma Sony pracowała nad systemem AI (sztuczna inteligencja) zwanym FlowMachines, który był w stanie częściowo stworzyć całkiem niezłą muzykę - dwa utwory: jeden
oparty na muzyce zespołu The Beatles, a drugi
w stylu Duke’a Ellingtona. System działa tak:
najpierw analizuje sporą bazę danych z piosenkami, potem wybiera sobie styl i na podstawie
poznanych
utworów tworzy szkic.
Następnie
francuski
kompozytor
Benoît
Carré zaaranżował wg
szkicu muzykę i napisał
do niej słowa.

Badacz trenowali także WaveNeta na…
muzyce. Zamiast mowy ludzkiej WaveNet
otrzymał fragmenty utworów Chopina. Nie
powiedziano programowi, z czym ma do czynienia. Program wygenerował praktycznie to,
co chciał. Wynikiem była… muzyka w stylu
Chopina. Jak napisał DeepMind w swoim blogu, WaveNety oferują wiele możliwości w syntezie mowy i tworzeniu muzyki.

Elektroniczne “tatuaże”!
Google i wiele innych grup pracują nad
tatuażami, które mogą służyć jako kontrolery /
czujniki. Te tatuaże tak naprawdę nie są tatuażami - nie zawierają atramentu/tuszu. Jednak
są tak nazywane, ponieważ procedura nakładania wynalazku jest podobna do procedury nakładania “tatuaży” dla dzieci.

Ale dlaczego elektroniczne? To dlatego, że
Sony ma też zamiar wypuścić cały album tatuaż działa jak układ elektroniczny - to po
z muzyką napisaną przez ulepszoną wersję Flow- prostu cieniutka i elastyczna drukowana płytMachines (bez ingerencji człowieka) - ale to
stanie się dopiero w 2017 r.

Sztuczna inteligencja i synteza mowy!
Grupa DeepMind opracowała program,
który wykorzystuje głębokie sieci neuronowe do
syntezy mowy. Efektem jest głos bardzo podobny do mowy ludzkiej. WaveNet jest tzw. głębokim modelem generatywnym. Po zapoznaniu się
z charakterystyką mowy ludzkiej potrafi wygenerować to, co chce. „Trenowanie” WaveNeta
wymaga zaprezentowania mu fragmentu mowy
ludzkiej i poinformowaniu go, co mu powiedziano. Potem program próbuje zrozumieć przekaz i
przewiduje próbki, z których ewentualnie sam
tworzy przekaz.

Elektroniczny „tatuaż”
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ka. Taka płytka może stać się częścią naszego
ciała. Elektroniczne tatuaże mogą się przydać
w takich sytuacjach, jak np. precyzyjne mierzenie temperatury ciała, wykrywanie
kłamstw, mierzenie poziomów laktozy itd.

Transformer w rzeczywistości!
ANTIMON to robot z serii Letrons,
który przypomina Transformera - może się
zmienić z samochodu BMW w wielkiego,
wysokiego na 5 metrów humanoida.

milimetrów i nie grubszy niż ludzki włos. Mikołaj
Rogóż - jeden z naukowców pracujących nad materiałem, twierdzi, że roboty nie muszą wykorzystywać silników czy kabelków - wystarczy taki
czołgający się pasek. Co ciekawe, testowany fragment materiału mógł przenieść na sobie ciężary
ważące ok. 10 razy tyle, ile ważył sam pasek plastiku. Na co się przyda taki wynalazek? Rogóż
zaproponował wpuszczanie takich pasków do
organizmu człowiek, aby dostarczyć lekarstwa do
określonych organów. Jednak możliwości jest
wiele!

Inteligentne biurko!
Gaze Desk to inteligentne biurko, które
dostosowuje się do potrzeb użytkownika. Jego
kluczową cechą jest to, że kiedy użytkownik zbliża
się do mebla, biurko przełącza się na wybraną
konfigurację. Mebel może też dać znać użytkownikowi, że siedzi przy nim za długo i wtedy wymusi odejście od biurka. Gaze Desk może też
zsynchronizować się z innymi urządzeniami, takimi jak lampka czy ekspres do kawy.

Maszyna posiada przegubowe kończyny i palce, którymi może ruszać, gdy przybiera postać humanoida. Niestety, funkcja
chodzenia / jeżdżenia nie jest jeszcze zaimplementowana - firma Letvision produkująca
robota zamierza tę opcję dodać w przyszłości.
Robo t po tr af i te ż mó wić.
Roboty, co ciekawe, można kupić, ale tylko
wtedy, gdy zamiary kupującego są zgodne z
kryteriami firmy.

Czołgający się plastik!
Uniwersytet Warszawski stworzył
rodzaj plastiku, który pod wpływem lasera
może się poruszać. Materiał jest wykonany z
tzw. ciekłokrystalicznych elastomerów, które
pod wpływem lasera o specyficznym odcieniu
zielonego zmieniają kształt na poziomie molekularnym. Testowany pasek plastiku był
długi na około centymetr, szeroki na kilka
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Źródła:
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https://deepmind.com/blog/wavenet-generative-modelraw-audio/
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TOP 10
Maya Morton

TOP 10
Cześć! Nazywam się Maya Morton i jestem uczennicą klasy 3a. Interesuję się podróżami, muzyką i filmami. Z "Agrafką" będzie to mój drugi rok i zamierzam kontynuować swoje TOP 10. Co to
jest? To krótki opis wydarzeń, premier filmowych i teatralnych, festiwali i różnych eventów we
Wrocławiu – wszystkiego, czego nie można w naszym mieście ( i szkole:)) przegapić!
1. Nowy rok, nowy samorząd. W tym
roku - w damskim składzie: ja, Maya Morton
(3a), Ola Bobruk (3a) i Natalia Kosińska (3b).
Po pierwsze chciałybyśmy wam bardzo podziękować za zaufanie i oddanie na nas głosów.
Mamy nadzieję, że będzie się działo i nie będziecie znudzeni. Może macie jakieś własne
pomysły? Chciałybyśmy w pierwszy piątek
każdego miesiąca organizować małe spotkania
z przewodniczącymi klas, aby wymieniać się
ideami. Jesteśmy otwarte na wasze pomysły,
nie gryziemy ;)

ki. Niby proste zadanie, ale jakże ważne:)
4. 14 października BARDZO ważny dzień Dzień Nauczyciela. Co się dla nas i nauczycieli
planuje-nie wiadomo, ale mogę trochę zdradzić
niewtajemniczonym pierwszakom. Tradycja w
naszej szkole jest taka, że właśnie w Dzień Nauczyciela odbywa się Pasowanie na Pierwszaka.
My to jednak lubimy nazywać 'Chrzestem na
Parnasistę', ale spokojnie nie ma się czego bać…

2. W październiku czeka nas wiele
zDolnych Ślązaków – wszystkim uczestnikom
życzymy powodzenia!

5. W tym roku nasza szkoła zaczyna międzynarodowy projekt z Erasmus+. Już 30 października "ośmiu wybranych" jedzie do Czech na
pięciodniową
wymianę. Na tym nie koniec...szykuje się współpraca ze szkołami z Grecji, Finlandii, Niemiec i Chorwacji. No i oczywiście nie zapominajmy o nas! W maju przywitamy
ponad 60 uczniów z wyżej wymienionych
3. Pracę pełną parą zaczyna także nasz państw.
szkolny wolontariat Klub Ośmiu. 1 października niektórzy z was stawili się pod szpitalem na
6. We wrześniu wycieczki miały już klasy
ul. Borowskiej, gdzie odbył się wielki Maraton pierwsze i drugie, ale my, weterani Parnasu
Uniwersytetu Medycznego. Nasi uczniowie musimy jeszcze trochę poczekać. Trzecioklasiści
pomagali w obsłudze biegu – podawali wodę zawsze jeżdżą na wycieczkę edukacyjną do Auuczestnikom, dopingowali i zagrzewali do wal- schwitz, pierwszoklasiści na integracyjną, a dru-
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gie klasy w tym roku pojechały do Myśliborza. premierę 8. sezonu serialu "The Middle" oraz
Ale za to trzecioklasiści mieli bardzo dużo wyjść 5. serialu "Arrow".
w trakcie i po lekcjach. 17 września część z nas
stawiła się w NFM, a tydzień później większość
uczniów z naszej szkoły była na re-transmisji
Romea & Julii w Multikinie. Rok Szekspira cały
czas trwa!

7. 30 października – dzień, na który chyba wszyscy czekamy najbardziej, czyli halloween. Dyskoteka tematyczna czy północ filmowa?
Wszystko jeszcze do ustalenia. A może zrobimy
małe głosowanie, co wy na to?
8. Dla mnie październik to miesiąc premier kinowych. Filmy, których nie mogę się doczekać, to miedzy innymi: "Doctor Strange" z
cudownym Benedictem Cumberbatchem w roli
głównej, "Ouija: Narodziny zła", bo kto nie lubi
horrorów? "Dziewczyna z pociągu" , na którą
czekam już wyjątkowo długo i "Osobliwy dom
Pani Peregrine"- chociaż osobiście, jak zawsze,
wolę oryginalny tytuł (zwłaszcza po przeczytaniu
książki po angielsku).
9. Krótka informacja dla fanów seriali, a
mianowicie serialu "The Walking Dead": 24
października odbędzie się premiera 7. sezonu
serialu. Ale to nie koniec - 8 października mamy
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10. 22 październikach wydawnictwo
'Media Rodzina' ma zamiar opublikować wyczekiwaną już długo książkę "Harry Potter i
przeklęte dziecko (część I i II). Autorem książki
są oczywiście J.K. Rowling, John Tiffany i Jack
Thorne. "Harry Potter nigdy nie miał łatwego
życia, a tym bardziej teraz, gdy jest przepracowanym urzędnikiem Ministerstwa Magii, mężem oraz ojcem trójki dzieci w wieku szkolnym.
Podczas gdy Harry zmaga się z natrętnie powracającymi widmami przeszłości, jego najmłodszy syn Albus musi zmierzyć się z rodzinnym dziedzictwem, które nigdy nie było jego
własnym wyborem. Gdy przyszłość zaczyna
złowróżbnie przypominać przeszłość, ojciec i
syn muszą stawić czoło niewygodnej prawdzie:
że ciemność nadchodzi czasem z zupełnie niespodziewanej strony" (źródło : zagoramiksiazek.blogspot.com). Czy fani "Harry'ego Pottera"
są na to gotowi? ;)

KULTURALNIK
Amelia Rapacz

ESK: KULTURALNA JESIEŃ
Europejska Stolica Kultury ogłasza początek kulturalnej jesieni we Wrocławiu. Muzyka, literatura, architektura, teatr i sztuki wizualne będą się mienić niezwykłymi kolorami niczym jesienne liście na wietrze. I chociaż na zewnątrz jest znacznie chłodniej, to atmosfera nadchodzących
wydarzeń z pewnością rozgrzeje niejedną artystyczną duszę. Zatem kierując się hasłami promocyjnymi organizatorów: Nie bądź żołądź, Rusz dynią i Nie kiś się na chacie, Kultura jest dostępna
bez recepty.

Z Kraju Kwitnącej Wiśni
12 projektów, 17 japońskich artystów, koncerty, pokazy filmowe i spektakle teatralne - już 3
października rozpoczyna się 9. edycja Avant
Art Festival. To największa prezentacja muzyki
i sztuki japońskiej w Polsce, ale w innym, mniej
tradycyjnym ujęciu. Jesienią staniemy się
świadkami nowych i eksperymentalnych osiągnięć kulturalnych tego dalekiego kraju. Usłyszymy wspaniałych muzyków, m.in. Phew, Ikue
Mori, Keiji Haino czy Balázs Pándi. |Zobaczymy
artystów teatru Butoh, a w Kinie Nowe Horyzonty weźmiemy udział w japońskiej edycji
Avant Art Film. Podczas festiwalu nie zabraknie wykonawców, reprezentujących polską
scenę muzyczną, m.in. producentki i kompozytorki muzyki techno Zamilskiej, postrockowego
Kristen czy akustycznego 2g.

X Muza
W dniach 25-30 października możemy odkryć
tajemnice amerykańskiej kinematografii w
ramach American Film Festival. Podczas wydarzenia, przygotowanego przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, zobaczymy zarówno
filmy twórców europejskich, zrealizowane w
USA, jak i dzieła Amerykanów, pracujących w
Europie. Będziemy świadkami wzajemnego

przenikania się filmowych wpływów Starego i
Nowego Kontynentu. Poznamy realizacje wielkich reżyserów, m.in.: Orsona Wellesa, Wernera
Herzoga, Bruna Dumonta oraz Wima Wendersa. Dla miłośników twórczości ostatniego z nich
niespodzianka - retrospektywa filmów mistrza.

Mistrzowie pióra
Mistrzowie w dziedzinie literatury spotkają się z
pewnością 15 października na uroczystej gali w
Teatrze Muzycznym Capitol. Wówczas spotkamy laureatów Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus, To wielkie wyróżnienie przyznawane corocznie przez miasto Wrocław dla autora najlepszej prozy, twórcy najlepszego tłumaczenia i autora wyłonionego w głosowaniu publiczności. Warto przypomnieć, że od trzech lat
z powyższą nagrodą łączy się Bruno Schulz Festiwal, na który serdecznie zapraszamy w
dniach od 10 do 16 października.

Piękno budowli
Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura,
modernizm- to wystawa prezentująca dzieła
architektoniczne i osiągnięcia urbanistyczne we
Lwowie w latach międzywojennych. Przygotowana przez wrocławskie Muzeum Architektury
ekspozycja daje możliwość poznania fenomenu
lwowskich twórców. Prywatne wille i kamienice, gmachy użyteczności publicznej, siedziba
lwowskiego radia i tereny sportowe zobaczymy
na tle innych dziedzin życia miasta. Stąd na
wystawie znajdą się liczne plany, makiety, fotografie, plakaty pocztówki, filmy. Zapraszamy do
Muzeum Architektury do 20 listopada.
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W teatrze marzeń
Muzeum Marzeń to powrót do projektu autorstwa Jacqueline Kornmüller i Petera Wolfa, który swoją oryginalnością zachwycił wrocławian i turystów już na początku tego roku.
Muzeum Marzeń to osiem kameralnych spektakli i osiem komentarzy do dzieł wielkich
mistrzów, zgromadzonym w Muzeum Narodowym. To przedsięwzięcie wyjątkowe, synteza sztuk, połączenie malarstwa, literatury,
muzyki i teatru. Historyczne obrazy stają się

inspiracją dla współczesnych pisarzy i kompozytorów, a w muzeum ich dzieła literackie i muzyczne staną się warsztatem pracy dla aktorów i
tancerzy. Z kolei widzowie podziwiać będą sceny
odgrywane przez artystów jednocześnie, tak aby
każdy odwiedzający miał możliwość obejrzenia
wszystkich inscenizacji podczas jednego wieczoru. Muzeum Marzeń w październiku wystawione
zostanie czterokrotnie; 3, 10, 15 i 24. Na szczegółową relację z wydarzenia zapraszamy w
kolejnym numerze Agrafki.

Zosia Daniłko

Alchemia światła
3 i 4 września o 21:00 na Placu Wolności przy Narodowym Forum Muzyki wielu wrocławian (i nie tylko) uczestniczyło w wielkim
multimedialnym widowisku: Alchemia Światła.
Sama nazwa przedstawienia zainteresowała
wiele osób. ,,Światło, muzyka, taniec i śpiew’’ to hasło nie mówiło zbyt dużo, więc aby dowiedzieć się, co się wydarzy, trzeba było doświadczyć wszystkiego na własnej skórze.
Impreza rozpoczęła się o 21:00, gdy na
całym Placu Wolności rozbłysły reflektory, a na
ścianie Forum Muzyki pojawił się obraz tańczącej kobiety. W czasie spektaklu można było
usłyszeć na żywo takich artystów, jak Urszula
Dudziak, L.U.C, Jerzy Stuhr czy Maria Peszek.
Każda piosenka i utwór zostały przekształcone i
wykonane w nowy, ciekawy sposób. A kiedy do
muzyki dołączono transowe uderzenia bębnów
i występy tancerzy we fluorescencyjnych kostiumach , a na koniec animacje wyświetlane
na ścianie budynku NMF, powstał niesamowity
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efekt. Wszystko utrzymano w klimacie muzyki
elektronicznej, który współgrał z niesamowitymi efektami świetlnymi. W czasie widowiska
oczy cieszył również taniec akrobatów na linach
i hipnotyzująca choreografia taneczna. W takich przedstawieniach naprawdę warto brać
udział. Mieliśmy bowiem okazję wziąć udział w
unikalnym widowisku multimedialnym: łączącym nowoczesne sztuki wizualne w postaci
trójwymiarowego mappingu, ze światłem, muzyką, śpiewem i tańcem na żywo. A wszystko
ułożyło się w opowieść o sile muzyki, jej wpływie na kulturę i życie miasta, o różnorodności,
mieszaniu się kultur, pasji, natchnieniu i przede
wszystkim wolności tworzenia.

KULTURALNIK
Kacper Kowalski

„CZUŁEM SIĘ CUDOWNIE ODRĘTWIAŁY”
Moja przygoda z Pink Floyd zaczęła się pewnego wieczoru, kiedy mój tata włączył mi fragment
piosenki ,,Keep talking”, a konkretnie ten z głosem Stephena Hawkinga. Nigdy czegoś takiego
nie słyszałem. To było co najmniej dziwne. Pełno tajemniczych, rytmicznych tonów, pełno syntezatorów. Później: słuchanie całych płyt, czytanie historii zespołu, inspiracja muzyką itp. Jakie
było moje szczęście, gdy dowiedziałem się o organizowanym w ramach ESK koncercie gitarzysty
zespołu: Davida Gilmoura. Odbył się on 24 czerwca 2016 roku na Placu Wolności we Wrocławiu.
Urodzony w 1946 roku Gilmour do dziś
pozostaje jednym z najlepszych muzyków rockowych i wirtuozów gitary. Udało mu się wypracować własny, oryginalny styl gry, który jeśli już się
raz usłyszy, to zawsze się go rozpozna. Do zespołu Pink Floyd należał przez prawie trzy dekady: na początku jako gitarzysta „rezerwowy”,
później jako pełnoprawny członek, a pod koniec
działalności grupy jako lider zespołu. Potem
rozpoczął karierę solową, która przyniosła mu
sukces większy niż w przypadku pozostałych
członków kapeli. Jego ostatni album: ,,Rattle
that lock” był promowany na koncercie zorganizowanym we Wrocławiu w ramach Europejskiej
Stolicy Kultury.
Około osiemnastej znalazłem się na
Placu Wolności. Na sobie miałem moją jedyną
koszulkę z Pink Floyd, a konkretniej z rysunkiem
dwóch całujących się twarzy z płyty ,,The division bell” Wokół pełno ludzi, zarówno z Polski,
jak i zagranicy. Przed Forum Muzyki scena. W
oddali hotel Monopol, z którego koncert mogli
obserwować ci, którzy nie zdążyli kupić bilety na
czas (rozeszły się tego samego dnia, w którym
się pojawiły). Zaczynałem się powoli niecierpliwić. Koncert zaczął się o 19.00 Na początku
krótki występ gościa specjalnego: Leszka Możdżera, który mnie zszokował. Muzyk dosłownie
wbiegł na scenę i zaczął energicznie machać i
stukać ręką po klawiaturze. To nie była gra. To
była magia. W końcu na scenę wszedł sam David
Gilmour. Większość piosenkarzy, których słuchają nastolatki, to młodzi ludzie, ledwo po
dwudziestce. Natomiast ja przyszedłem na
koncert siedemdziesięciodwuletniego dziadka.

Cóż, o gustach się nie dyskutuje.
Zaczęło się spokojną muzyką na gitarze klasycznej. Potem rozległy się głośne, elektroniczne dźwięki. Była to melodia odgrywana
w paryskim metrze. Wiedziałem, co nastąpi
potem, bo słyszałem już wcześniej
utwór ,,Rattle that lock” . I rzeczywiście.
,,Whatever it takes to break,
Got to do it.
From the Burning Lake
Or the Eastern Gate,
You'll get through it.
Rattle that lock, and lose you chains.
Rattle that lock, and lose you chains.
Rattle that lock, and lose you chains.
Rattle that lock...”
Na scenie Gilmour, Zbigniew Preisner i
reszta. Nad nimi Mr. Screen (Pan Ekran), na
którym wyświetlany był najpierw teledysk
piosenki (bardzo oryginalny, polecam), a potem zbliżenia na muzyków na scenie.
Wszędzie zapalone jupitery.
I tutaj stało się coś dziwnego. Wszyscy
widzowie zaczęli zachować się, dziwnie, jak
szalone małpy. W końcu do nich dołączyłem.
Nie mam pojęcia, co się ze mną działo wtedy.
Skakałem, krzyczałem, śpiewałem jak głupi.
Doświadczyłem jedynej w swoim rodzaju potęgi rocka. Założę się, że osoby w moim wieku
robiły to samo kilkadziesiąt lat wcześniej na
podobnych koncertach. No, różnica w tym, że
one były pod wpływem odurzaczy, a ja siły
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muzyki…
Podczas występu pojawiły się zarówno
oryginalne piosenki zespołu Pink Floyd, jak i
solowe utwory Gilmoura. Z tych pierwszych na
pewno nie zapomnę prawie trzynastominutowego ,,Shine on your crazy diamond”, hipnotycznych ,,Run like the hell” i ,,Comfortably
numb” oraz oczywiście piosenki, która każdego wzruszy, czyli ,,Wish you were here”. Jeśli
chodzi o własne utwory Gilmoura, duże wrażenie zrobił na mnie poruszający do bólu ,,On
in tonuge”, jazzowy ,,The girl in the yellow
dress” i ,,Today”.
Już grubo po 24.00, dochodzi 1.00:
skończyło się ,,Run like the hell” (niepolecane
osobom z epilepsją). Światła na scenie nagle
gasną. Na krótko, bo zostały jeszcze bisy, a
konkretnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów, czyli ,,Comfortably numb”.
,,Hello, is there anybody in there?
Just nod if you can hear me.
Is there anyone home?
Come on now.
I hear you're feeling down.
Well, I can ease your pain
Get you on your feet again.

32 | AGRAFKA 1/2016/2017

Relax. I'll need some information first.
Just the basic facts.
Can you show me where it hurts?
There is no pain you are receding
A distant ship's smoke on the horizon.
You are only coming through in waves.
Your lips move but I can't hear what you're saying.
When I was a child I had a fever.
My hands felt just like two balloons.
Now I've got that feeling once again
I can't explain, you would not understand
This is not how I am.
I have become comfortably numb. "
Wrażeń opisać słowami: była muzyka,
światło, kolory, lustra i lasery, dużo krzyków,
dużo psychodelii, dużo szoku, dużo radości, że
jest się w tym miejscu, o tej porze.
To był pierwszy i jak na razie ostatni
koncert tak dla mnie waży. Jednak mam nadzieję, że nie na długo. Do końca życia będę pamiętać go, jako ten pierwszy i jako występ jednej
czwartej mojej ukochanej grupy.

KULTURALNIK
Krzysztof Olejniczak

„ROMEO I JULIA” WG K.BRANAGHA
Parnasiści chętni do obejrzenia na „wielkim ekranie” jednego z najsłynniejszych dramatów
wszech czasów: „Romea i Julii” Williama Shakespear'a zebrali się w piątek 23 września 2016
roku przed Multikinem w Arkadach Wrocławskich. Był to specjalny, przygotowany tylko dla
uczniów naszej szkoły pokaz.
Pierwszym zaskoczeniem okazał się fakt,
że cały spektakl nadawano w czarno-białej wersji. Organizatorzy chcieli nawiązać w ten sposób
do lat 50. i 60. ubiegłego stulecia, kiedy triumfy
świeciło wielkie włoskie kino. Nie brakowało
zapożyczeń z włoskiego realizmu, a papierosy i
okulary przeciwsłoneczne jednoznacznie pokazywały, że wydarzenia nie rozgrywają się w XVI
czy XVII wieku.
Bardzo ciekawie i nietypowo aktorzy
przedstawili Merkucja – przyjaciela Romea i
Benwolia. Zamiast pełnego energii, żywego
nastolatka, z którym ta postać najczęściej jest
utożsamiana, zobaczyliśmy starszego, elegancko
ubranego (zawsze w białą marynarkę) mężczyznę po 50-ce, niestroniącego jednak od zabaw i
pojedynków. W jego rolę wcielił się Derek Jacobi uznawany za jednego z najwybitniejszych
odtwórców ról z dzieł szekspirowskich.
Oczywiście uważniej obserwowaliśmy
główny wątek dramatu: miłość Romea i Julii. W
rolę szalenie zakochanego nastolatka wcielił się
Richard Madden, znany z serii „Gra o Tron”.
Muszę przyznać, że potrafił on przyciągnąć uwagę publiczności, często rzucając, jakby pomiędzy
wierszami, wesołe docinki czy żarty prosto w
stronę kamery. Również jego mimika i mowa
ciała nie pozwalały, by odbiorcom zszedł
uśmiech z twarzy. Jego tragiczną kochankę zagrała Lily James, równie doskonale wpasowując
się swą ekspresyjną grą w klimat przedstawienia. Wszystkie swoje kwestie wypowiadała z
dużym uczuciem, ale także wyczuciem, dzięki
czemu kwestie Julii nie wydawały się
„przesłodzone” czy sztuczne.
Natomiast osobiście za najlepszą aktor-

kę tamtego wieczoru uznaję Meerę Syal, odgrywającą rolę mamki Julii: Martę. Spełniała
rolę swatki, chociaż potrafiła również „puścić
oczko” do księdza Laurentego lub inteligentnie porozmawiać z Benwoliem i Merkucjem.
W jej grze tragizm mieszał się z elementami
komicznymi.
Od standardowego, stereotypowego
obrazu najbardziej odbiegała „scena balkonowa”, podczas której Romeo i Julia wyznali
sobie wzajemnie miłość i przysięgali nie opuścić siebie aż do śmierci. Na jej początku główna bohaterka wyszła na balkon z butelką wina
w ręce. Następnie, wspominając z płaczem
tajemniczego młodzieńca , którego spotkała
tego wieczoru na balu, kilkukrotnie unosiła
butelkę do ust, niepokojąco mocno ją przy
tym przechylając… Podczas słynnego dialogu
zakochany mężczyzna wypowiedział słowa:
„Na skrzydłach miłości, Lekko, bezpiecznie mur
ten i drut kolczasty przesadziłem”. Łatwo można się domyśleć, że w oryginale takie słowa
nie występowały. Cały ten fragment miał ukazać, że postaci Romea i Julii są bliskie współczesnym nastolatkom: zwariowanym, niepokornym, czasem zagubionym.
Moim zdaniem grupa teatralna Kenneth Branagh Thearte Company zagrała bardzo dobre przedstawienie. Poradzili sobie z
trudnościami, jakie zawsze przynosi odgrywanie bardzo znanej sztuki, jednocześnie przenosząc wydarzenia w drugą połowę XX wieku.
Nikogo nie „zjadła” trema, mimo iż każdy z
aktorów wiedział, że spektakl zostanie wyświetlony w kinach na całym świecie. Za to
należą im się wielkie brawa.
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„JAK ŻYĆ BEZ DZIECKA?”: „JULIETTA” P. ALMODOVARA
Almodóvar jest jednym z najbardziej znanych i cenionych na świecie reżyserów kina autorskiego. Jest on uważany również za mistrza portretowania kobiet. Niektórzy mówią, że to przez
ukryty w nim ,,żeński pierwiastek”.
Film „Julietta” został w pewnym stopniu nakręcony specjalnie dla kobiet i to one wychodzą z
kina najbardziej poruszone i oczarowane; a to
najprawdopodobniej dlatego, że opowiada on o
trudnej relacji matki i córki.
Główna bohaterka filmu: Julietta (Emma Suárez)-kobieta w średnim wieku, któregoś dnia,
przechodząc ulicą, spotyka Beatriz (Michelle
Jenner), dawną najlepszą przyjaciółkę swojej
córki Antii (Blanci Pares), z którą Julietta nie ma
już kontaktu od kilkunastu lat.
Po rozmowie z Beatriz kobieta postanawia po
raz kolejny dociec, dlaczego córka ją zostawiła i
wyrzuciła ze swojego życia. W tym celu Julietta pisze do córki list o wszystkim, co wydarzyło
się kiedyś i mogło zaważyć na decyzji Antii. Opowiada w nim o tym, jak będąc młodą nauczycielką filologii klasycznej, poznaje ojca Antii: rybaka
Xoana. Młoda Julietta, przyjeżdżając do domu
mężczyzny, zastaje tylko jego nianię, która przez
całe życie się nim zajmowała i wychowywała go.
Pewnie dlatego była ona tak nieprzyjemna i
chłodna dla młodej Julietty, gdyż była o nią najzwyczajniej w świecie zazdrosna.
Zazdrość ta była najwyraźniej do tego stopnia
silna, ze po śmierci ojca Antii niania wmawia
dziewczynie, że to wszystko wina jej matki; że
gdyby Julietta nie zrobiła awantury w domu,
Xoan nie zginąłby na morzu. Takie postawienie
sprawy powoduje wstrząs u młodej bohaterki i
wywołuje nienawiść do matki. Powoli, stopniowo dziewczyna podejmuje dramatyczną decyzję
o „ukaraniu” matki za śmierć ojca.
Niania w tym filmie jest swoistym uosobieniem
brzydoty- zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej i swoim zachowaniem pokazuje, jak poprzez
zazdrość jesteśmy w stanie doprowadzić do
prawdziwej tragedii i czyjegoś cierpienia.
Antia jest z kolei postacią tragiczną, boleśnie
doświadczoną przez utratę najbliższej osoby, a
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potem przez chorobę matki, co w efekcie doprowadza ją do skrajnych reakcji i odczuć, w
wyniku których podejmuje dramatyczną decyzję i porzuca swoją matkę. Jej postać to przejmujący portret dziecka, a potem dorastającej
nastolatki uwikłanej w problematykę dorosłych, doświadczonej przez los, a następnie
zmanipulowanej przez świat dorosłych.
Dopiero dalsze doświadczenia życiowe i próby,
jakim zostaje poddana, pomagają jej zrozumieć własne błędy, dostrzec krzywdę wyrządzoną innym, by w końcowym etapie pomóc
jej naprawić zło, którego sama się dopuściła.
„Julietta” to głęboki i poruszający film o dorastaniu, pogubieniu, zawiłości ludzkich uczuć,
splecionych życiorysach i dojrzewaniu do
prawdziwego życia… To film o miłości i nienawiści, które tak często idą w parze i przeplatają
się w naszym życiu, nierzadko doprowadzając
do niewłaściwych działań i podejmowania
nierozważnych i nieroztropnych decyzji…
To wreszcie film o głębokiej refleksji nad sobą,
przebaczeniu i miłości rodzicielskiej, która jest
najsilniejsza na świecie i która zniesie i wybaczy wszystko - dosłownie wszystko!
Każda scena filmu i każdy kadr to prawdziwe
arcydzieło kinematografii, które połączone ze
sobą sprawiają, że czujemy się, jak na wystawie obrazów. Ekran ukazuje nam przepiękne
sceny i widoki, które wyglądają, jak prawdziwe
dzieła sztuki. Dodatkowo muzyka do „Julietty”
jest tak przejmująca i pełna emocji, że nikt nie
jest w stanie oglądać tego filmu obojętnie.
Przede wszystkim to ważny film zmuszający
nas do głębokiej refleksji nad naturą człowieka
i jego emocjonalną wrażliwością.
Almodóvar wspiął się tutaj na absolutne wyżyny w dziedzinie reżyserii i udowodnił po raz
kolejny, że jest niekwestionowanym mistrzem
współczesnego kina.

OPOWIADANIE
Michalina Szymańska

REALNA WYSPA odc.1
Sara otworzyła powoli oczy. Nie wiedziała,
gdzie jest, jak się tu znalazła ani nawet, kim
jest. Wolno usiadła na piaszczystej plaży
oświetlonej promieniami wschodzącego
słońca. Rozejrzała się. Przed sobą miała bezkresne, błękitne morze, za sobą natomiast
gęstą zieloną dżunglę. Dopiero po chwili
dostrzegła przemoczoną czarną torbę. Szybko wstała, lecz zaraz zakręciło jej się w głowie, więc usiadła na ciepłym piachu. Ostatnie, co pamiętała, to wieczór w barze na
promie wycieczkowym. Czyżby się rozbili?
Znienacka poczuła lekki pulsujący ból głowy.
Z każdą sekundą przybierał na sile. Aż nagle,
gdy Sara myślała, że głowa jej wybuchnie,
ból minął i jedyne, co po nim zostało, to lekki
zawrót głowy. Delikatnie odgarnęła swoje
czarne falowane włosy z twarzy i wolno poczłapała do torby. Otworzyła ją i ze zdziwieniem wyciągała każdą rzecz z osobna. Pierwszy do jej rąk trafił długi, szeroki nóż survivalowy. Ostrożnie położyła go koło siebie. Kolejnym znaleziskiem okazała się duża lupa.
Następnie natrafiła na zwój różnych lin. „Co
za szczęście! Kim był właściciel bagażu? Czyżby zajmował się sztukami przetrwania?”- kobieta odłożyła liny koło małej maczety i zajęła się
dalszym przeglądaniem
zawartości torby. Tym
razem natrafiła na dwie
przemoczone
książki.
Jedną z nich był słownik
francuskiego, zaś drugą
jeden z niewielu egzemplarzy wszystkich powieści Agathy Christie o pani
Murple. Kobieta delikatnie rozłożyła książki na

piachu, aby mogły się wysuszyć na słońcu. Spojrzała ponownie do środka i tym
razem wyciągnęła gruby pusty zeszyt i
malutki piórnik. To na pewno nie był
przypadek, ale Sara nie miała czasu się
nad tym zastanawiać . Przejrzała ubrania: większość garderoby stanowiły typowo damskie ubrania, ale to w ogóle
nie zajmowało myśli brunetki. Kobieta
wzięła dużą chustę i przewiązała sobie
przez ramię, aby w razie czego mieć coś
a la plecak. Za pas włożyła nóż. Musiała
przejść chociaż kawałek po plaży w jedną
i drugą stronę, by choć nieco zorientować się w topografii wyspy; zobaczyć,
czy nie ma jakiś innych rozbitków. Nie
będzie przecież siedziała i patrzyła na
słońce. Nie jest z tych księżniczek, co
siedzą i czekają na rycerza na białym
koniu, który je uratuje. Gdy trzeba przecież może pobrudzić sobie łapki, prawda?
Sara wstała i ruszyła chwiejnym, powolnym krokiem wzdłuż plaży.
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WSTAWAJ, SZKODA DNIA !
Wakacje, wakacje i po wakacjach. Po dwóch miesiącach laby pora wrócić do codziennych obowiązków i nauki. Dzień w dzień musimy wstawać z samego rana, przez co nieraz w szkole jesteśmy nieprzytomni. Jak temu zaradzić? Spać na przerwie? Spać na lekcji? Otóż nie! Wystarczy, że
przed wyruszeniem do szkoły zjemy pożywne, smaczne i zdrowe śniadanie. Wiele osób twierdzi
jednak, że rano nie mają czasu na siedzenie w kuchni i przygotowywanie posiłku. Nic bardziej
mylnego! Poniżej przedstawiam Wam kilka propozycji śniadań, które zrobicie już w kilka minut,
a które na pewno poprawią Wam nastrój i dodadzą siły w trudach życia codziennego.

Owocowy koktajl z owsianką

Składniki (na 2 duże szklanki):
1 mango,
1/4 papai,
1/4 małego ananasa,
1 szklanka soku z papai,
1/2 szklanki płatków owsianych.

Sposób przygotowania:

Koktajl jest naprawdę prosty - jedyne składniki ,to tak naprawdę owoce i płatki owsiane. To
połączenie powoduje, że jemy owsiankę! Ale w
zupełnie innym wydaniu.
Zalet owsianki jest wiele – przede wszystkim
duża zawartość białka, ale też węglowodany
złożone i zbawienny wpływ na trawienie.
Owoce na śniadanie są świetnym pomysłem, bo
pomagają nam się obudzić. Dostarczają też kolejnych węglowodanów, dzięki którym zyskujemy dobry humor i niezłego kopa na początek
dnia.
Śniadanie w płynnej formie jest dobre także
dlatego, że możemy je przelać do zakręcanego
kubka: zupełnie jakbyśmy pili poranną kawę lub
herbatę, tylko że zamiast kofeiny dostajemy
bombę witamin i energii na kilka godzin.
Do koktajlu możecie użyć dowolnych owoców
oraz soku. Ja tym razem przyrządziłem go z
owoców egzotycznych, ale to tylko jeden z wielu
pomysłów.
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Płatki owsiane zalewamy wrzątkiem (ok. 1cm
powyżej wysokości),
Owoce kroimy w kostkę.
W między czasie płatki powinny wchłonąć całą
wodę.
Owoce umieszczamy w wysokim naczyniu do
blendowania, dodajemy płatki owsiane.
Wlewamy sok.
Całość blendujemy na gładki koktajl.

Śniadanie w słoiku - musli z jogurtem
To śniadanie jest świetnym ułatwieniem dla
wszystkich osób mających rano troszkę mniej
czasu niż by chciały :) Można je przygotować
wieczorem, zakręcić słoik i zjeść rano bądź po
prostu wziąć ze sobą.

Składniki (na 2 słoiki):
Musli:
3 łyżki dowolnych otrębów/płatków (u mnie
tym razem owsiane), niebłyskawicznych,
1 garść orzeszków ziemnych niesolonych,
1 garść migdałów i/lub nerkowców,
1 łyżka miodu.
Na rozgrzaną patelnię wrzucić otręby i orzechy, podprażyć (ziarna powinny się lekko ze-

PRZEPIŚNIK
złocić). Dodać miód, po chwili zacznie się robić
bardzo płynny, wtedy szybko obtoczyć wszystkie
ziarna i orzechy. Zdjąć z ognia i przełożyć na papier do pieczenia, by wystygło (jeśli dodamy
gorące musli do jogurty wszystko podejdzie wodą).

Placuszki bananowe bez mąki

Mus malinowy:
1 szklanka mrożonych malin,
3 łyżki ksylitolu (bądź cukru, fruktozy, stewii itp.
według uznania).
Garnek postawić na ogniu, wsypać maliny i gotować, aż do rozmrożenia. Dodać cukier i wymieszać, gotować, aż maliny się rozpadną i powstanie mus. Zdjąć z ognia i przestudzić.

Ponadto:
1 banan,
1 słoiczek jogurtu naturalnego.

Sposób przygotowania:
Do słoiczków wysypać po ok. 2 łyżki musli, zalać
je 1/4 jogurtu. Banana pokroić w cienkie plasterki, ułożyć na jogurcie. Na warstwę bananową
wylać mus malinowy i ponownie musli i jogurt.
Zakończyć układanie odrobiną musu i musli.
Zakręcić i czekać z niecierpliwością do rana albo
zjeść do razu, bo jest naprawdę przepyszne!

Podobno banan jest najlepszym możliwym
śniadaniem dla naszego mózgu. Chodzą słuchy, że nawet Albert Einstein zjadał codziennie rano przynajmniej jednego banana. A jajko? Wszyscy wiedzą, nasze ciało bardzo lubi
poranną dawkę białka i tłuszczu jakie zapewnia.

Składniki (na 10 małych placuszków):
2 średnie banany (najlepsze bardzo dojrzałe),
2 jajka,
olej do smażenia (polecam kokosowy),
opcjonalnie przyprawy np. wanilia, cynamon
itp.

Sposób przygotowania:
Banany obrać ze skórki i rozgnieść widelcem
na jednolitą paćkę,
Do bananów wbić jajka,
Przy pomocy widelca połączyć jajka i banany,
Na odrobinie oleju, bądź suchej patelni smażyć małe placuszki,
Gdy pojawią się bąbelki przewracać na drugą
stronę i smażyć do zarumienienia.
Smacznego!
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Iza Siwińska, uczennica II LO im. S. Batorego w Warszawie

ZDOMINOWANI PRZEZ MERLINIEGO
Redakcja „Agrafki” nawiązała stalą współpracę z redakcją gazety „Batorak” z II LO Batorego w
Warszawie. Nasi redaktorzy będą publikować swoje teksty w warszawskiej gazecie, natomiast
w Agrafce będziecie mogli przeczytać artykuły naszych starszych kolegów z „Batoraka”. Poniżej
prezentujemy pierwszy tekst o Łazienkach Warszawskich i ich głównym architekcie: Merlinim.
My, Batoracy, mamy to szczęście, że
nasza szkoła znajduje się bardzo blisko różnych
ciekawych i wartych odwiedzenia miejsc. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was na krótki spacer
do Łazienek Królewskich.

nie nowy budynek, niedaleko Zamku Ujazdowskiego, barokowy pałacyk mieszczący Łaźnię.
W roku 1764 Łaźnię Lubomirskiego
nabywa od jego spadkobierców Stanisław
August Poniatowski. Postanowił on przebudować pałacyk i uczynić z niego piękną rezydenMówiąc „Łazienki Królewskie”, często cję w stylu klasycystycznym, a więc nawiązuprzed oczami staje nam sam Pałac na Wodzie. jącym do antyku. Prace trwały od 1772 do
To jednak nie tylko słynna rezydencja, lecz także 1784 roku. Głównym architektem został Domipołożony wokół niej park. Choć, trzeba przyznać, nik Merlini (zapamiętajcie to nazwisko), popowstanie parku związane jest ściśle z budową magał mu zaś Jan Chrystian Kamsetzer. Najpałacu.
ważniejszy spośród malarzy to Marcello BacWszystko zaczęło się w czasie potopu ciarelli, a rzeźbiarzy – AndréLe Brun. Tak oto
szwedzkiego. Główna rezydencja w tej okolicy, powstał Pałac na Wodzie. Zachęcam Was do
czyli Zamek Ujazdowski, uległa wtedy zniszcze- obejrzenia go również od środka – zobaczycie
niu. Król Polski, Jan Kazimierz, uznał wtedy, że m.in. Pokój Bachusa (wyłożony ślicznymi kanie opłaca mu się już inwestować w odbudowę felkami – pozostałość po Łaźni Lubomirskiego)
tego budynku i pozbył się go. Kilkanaście lat po czy Salę Balową. Warty obejrzenia jest też
potopie (dokładniej w roku 1674) tereny przej- „Portret króla Stanisława Augusta z klepsymuje marszałek wielki koronny: Stanisław Hera- drą” autorstwa Bacciarellego. Król siedzi w
kliusz Lubomirski. Postanowił on wznieść zupeł- szlafroku, wpatrzony w coś poza ramami obrazu, trzyma klepsydrę leżącą w
koronie zdjętej z głowy…
Ciekawostką może być
fakt, że Stanisław August był
wielkim kolekcjonerem obrazów. W samym Pałacu na Wodzie zgromadził ich ponad dwa
i pół tysiąca!
W czasie jego panowania latem w Pałacu odbywały
się obiady czwartkowe (w inne
pory roku na gości czekał Zamek Królewski). Gośćmi byli
sławni obywatele, np. Adam
Pałac na Wodzie: arcydzieło Merliniego
Naruszewicz, Józef Wybicki
czy też Ignacy Krasicki. Siedzieli sobie, jedząc obiad i zawzię-
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cie rozprawiali o sprawach wagi państwowej i
Kolejnym ciekawym budynkiem jest
nie tylko (czytali np. swoje własne utwory).
Stara Pomarańczarnia (znana również jako
Później, jak pamiętamy, były rozbiory. Stara Oranżeria). Była ona budowana w latach
Król abdykował i udał się do Grodna, nadal jed- 1786 – 1788, a zaprojektował ją – jak myślicie,
nak interesował się tym, co się dzieje w jego kto? – oczywiście znowu Dominik Merlini!
posiadłości (kazał więc wysyłać sobie na ten Chociaż, trzeba przyznać, również i ten obiekt
temat specjalne raporty). Po pewnym czasie bardzo mu się udał. W budynku mieściła się
właścicielem kompleksu budynków stał się car oranżeria, czyli po prostu szklarnia z przeróżAleksander I. Łazienki zostały oczywiście potem nymi tropikalnymi roślinami, np. palmami
splądrowane, przetrwały jednak zabory, a po- (stąd te wielkie okna). Oprócz tego znajdował
tem II wojnę światową.
się tu teatr dworski (możemy go nadal podziNa uwagę zasługują również dwa po- wiać, do czego zachęcam, bo jest piękny).
mniki: pomnik Jana III Sobieskiego na Agrykoli i Możecie w nim także odwiedzić Galerię RzeźFryderyka Chopina w parku. Pierwszy z nich by. Budynek także od środka robi wielkie wrapochwalić się może bardzo ciekawą historią: żenie – po prostu jak w niebie (dosłownie,
został ufundowany przez Stanisława Augusta spójrzcie tylko na te obłoki na suficie!).
Poniatowskiego, a odsłonięty
został w 1788 r. podczas tzw.
„karuzelu”, czyli festynu czy imprezy. Sprzedano ponad 6000
biletów na to wydarzenie! Zorganizowano pokaz sztucznych ogni
(tak, tak, chodzi o fajerwerki – jak
się okazuje, nie są one wcale w
Polsce nowością – źródła historyczne mówią nawet o tym, że
uświetniono nimi w Wilnie fakt
narodzin Zygmunta III Wazy w
1566 r.), a także paradę wojskoStara Pomarańczarnia w warszawskich Łazienkach
wą. Lecz czemu miałoby służyć
odsłonięcie pomnika zwycięzcy
spod Wiednia? Oczywiście celom propagandoZ obiektów, na które chciałabym zwrówym. Poniatowski chciał przecież uwikłać Polskę cić Waszą uwagę, został już tylko Biały Dow wojnę z Turcją (z planów tych i tak nic nie mek, wznoszony w latach 1774 – 1777. Mieszwyszło). Sam król nie miał nawet zbyt pochleb- kała w nim rodzina królewska podczas odwienej opinii w oczach warszawiaków, o czym może dzin u króla. Przed budynkiem znaleźć możeświadczyć krążący wśród nich wierszyk: „Sto cie zegar słoneczny podtrzymywany przez
tysięcy na pomnik! Ja bym dwakroć łożył, / Gdy- satyra. Z łatwością też pewnie zgadniecie, kto
by Staś był skamieniał, a Jan Trzeci ożył”.
zaprojektował ten budynek. Tak, tak, Merlini.
Warto zainteresować się także Pałacem
Łazienki pewnie wszystkim kojarzą się
Myślewickim. Jego nazwa powstała od wsi My- z osobą Stanisława Augusta Poniatowskiego,
ślewice, znajdującej się kiedyś w tych okolicach. nie ograniczajmy się jednak i dodajmy do naPałac powstawał w latach 1775 – 1777 i mieściły szej świadomości również postać sławnego
się w pokoje wyższych urzędników królewskich. architekta, „budowniczego Króla i RzeczypoJest to bardzo ładny budynek, ze skrzydłami spolitej”: Dominika Merliniego. To przecież
bocznymi wygiętymi w łuki, co możemy za- również dzięki niemu cieszyć się możemy
wdzięczać jego projektantowi – Dominikowi takimi pięknymi obiektami w Warszawie. ZaMerliniemu.
chęcam Was do ich odkrywania!
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ODKRYWAJĄC TAJEMNICE SUDETÓW
Sobota, początek weekendu. Wszyscy śpią dziś do późna, odsypiając nieprzespane w ciągu tygodnia godziny. Czy jednak aby na pewno wszyscy? Otóż nie! Przed nami wyjazd na pierwszą w
tym roku szkolnym eskapadę fakultetu turystycznego pod wodzą pani Małgorzaty Stępnickiej:)

Parnasowi poszukiwacze skarbów

W tajemniczym świecie geologii

Dzielna grupa Parnasistów z fakultetu turystycznego (i nie tylko:)) już o 7:00 wyruszyła w
podróż w poszukiwaniu sudeckich agatów. W
niecałe dwie godziny znaleźliśmy się w naszym
miejscu docelowym: kamieniołomie nieopodal
Dobkowa na Pogórzu Kaczawskim.
Tu pani przewodnik pokrótce przedstawiła
nam historię tego miejsca, a także pokazała
piękne okazy agatów. To właśnie ich mieliśmy
dziś szukać, zamieniając się w prawdziwych
poszukiwaczy skarbów.
Nie tracąc czasu, weszliśmy w głąb kamieniołomu i zabraliśmy się do ciężkiej pracy. Każdy z
wielkim zaangażowaniem przeczesywał zwały
gruzu, szukając wartościowych kamieni.
Choć poszukiwania nie okazały się być zbyt
owocne, to zabawa była naprawdę przednia.

Następnym punktem programu była wizyta w
Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej. Tym razem
weszliśmy do sali, na środku której znajdowała
się makieta przedstawiająca kulę ziemską
(przypominająca tę znaną z Hydropolis). Wokół
niej olśniewały pięknem wspaniałe okazy przeróżnych wartościowych kamieni. W kolejnych
salach czekały nas m.in. makiety Sudetów i
wulkanów, a także ruchowa gra geologiczna
(przypominająca Xbox Kinect). Mogliśmy przeżyć symulację trzęsienia ziemi. Śmiechu i zabawy mieliśmy przy tym co nie miara. Droga powrotna minęła szybko i komfortowo. Mieliśmy
wielkie szczęście, że ulewa nie zepsuła nam
wyjazdu. Miejmy nadzieję, że kolejne wycieczki
fakultetu turystycznego będą równie udane:)

Poszukiwacze przygód i agatów z parnasowego fakultetu turystycznego

