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WSTĘPNIAK
Amelia Rapacz

ŻYCZENIA Z SERCA PŁYNĄCE
Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski –
(fragment piosenki „Jest taki dzień”)
Uwielbiam grudzień.
To dla mnie najpiękniejszy i
najbardziej magiczny miesiąc w
roku. Nie przeszkadza mi śnieg
za oknem (może bardziej jego
brak), mróz na dworze i szary
kolor nieba utrzymujący się
przez większą część dnia. Mój
grudzień to przede wszystkim
radość i nadzieja. Nic w tym
dziwnego. W końcu właśnie
wtedy podsumowujemy stary
rok i wyznaczamy sobie cele na
nadchodzący czas. Postanowienia noworoczne są bardzo motywujące, nawet kiedy po dwunastu miesiącach okaże się, że
udało nam się je zrealizować w
niewielkim procencie. Nieważne. Trzeba marzyć i wierzyć,
marzyć i próbować. Jednak
zanim postanowimy schudnąć,
nauczyć się perfekcyjnie języka
angielskiego czy wybrać się w
podróż dookoła świata, skupmy
się na tym co tu i teraz. Przed
nami bardzo kaloryczne świąteczne smakołyki, życzenia,
które z najbliższymi przeważnie
złożymy po polsku, a daleką
podróż zastąpimy wyprawą do
własnego wnętrza, wspomnień,
które wymienimy przy rodzinnym stole. Zbliżają się święta
Bożego Narodzenia, o czym
wszystko wokół bezustannie
przypomina. Wystarczy odwie-

dzić jarmark na wrocławskim
Rynku, bogato ustrojone galerie handlowe czy nawet obejrzeć telewizyjne reklamy. Na
każdym kroku spotykamy
mikołaje, renifery, dzwoneczki, światełka, gwiazdki, szopki
betlejemskie, choinki, gwiazdki, lampiony. Dla jednych to
przedświąteczne szaleństwo
jest trochę tandetne, dla innych wspaniałe. Muszę przyznać, że zaliczam się do tej
drugiej grupy. Lubię kolorowe
lampki ozdabiające prywatne
domy i świąteczne piosenki
puszczane w galeriach handlowych. Dla mnie to tylko
wzmacnia magię i wyjątkowość tych świąt. Od razu czuję radosny czas Bożego Narodzenia, ozdabiania choinki i
układania pod nią podarunków dla najbliższych. Uwielbiam nawet nucić od rana
Last Christmas czy Jingle bells.
Uwielbiam zapach pierników,
cynamonu i pomarańczy,
gorącą czekoladę i świąteczne
filmy, które czasami oglądam
kilkanaście razy. A i tak najważniejszym pozostaje dla
mnie wigilijne spotkanie w
rodzinnym gronie, wspólna
kolacja przy przepięknie nakrytym stole, kolęda i radość,
którą widzę u każdego rozpa-

kowującego prezent.
Ach! Trochę się rozmarzyłam, a przed nami jeszcze kilka dni do świąt. My
tymczasem natchnieni bożonarodzeniową
atmosferą
przystępujemy do działania.
W grudniowym numerze
Agrafki serwujemy Wam
dawkę świątecznych artykułów. Przedstawimy filmy,
które w tym magicznym
okresie trzeba obejrzeć, potrawy, które dobrze się
sprawdzą na każdym wigilijnym stole, porady i ciekawostki o Bożym Narodzeniu
oraz kilka faktów o postanowieniach noworocznych.
Redakcja
Agrafki
życzy wszystkim czytelnikom
cudownych i radosnych
Świąt spędzonych w gronie
najbliższych,
przepysznej
wigilijnej kolacji, wymarzonych prezentów pod pięknie
przystrojoną zieloną choinką,
a także wszelkiej pomyślności w Nowym Roku i pomysłowości w kreowaniu marzeń i postanowień noworocznych.
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NA PARNASIE

ZE SZCZYTU PARNASU
Grudzień to czas, w którym wiele osób chce pomagać i robi to chętnie: wszak czas
przedświąteczny sprzyja empatii, odruchom serca. Także w grudniu mamy święto
tych, którzy we współczesnym świecie niosą pomoc innym. 5 grudnia świętujemy
Dzień Wolontariusza. W naszej szkole także w ostatnim czasie miało miejsce wiele
istotnych wydarzeń wolontariackich. Wszystko pod czujnym okiem opiekunek
szkolnego wolontariatu „Klub Ośmiu”: pani Małgorzaty Stępnickiej i pani Beaty
Skuzy. Oczywiście wielką rolę odgrywa przewodnicząca szkolnego wolontariatu:
Ola Sośnierz, która dzięki determinacji, zaangażowaniu potrafi zmobilizować
wszystkich do działania.
Miś: dar od serca
25 listopada to Dzień Pluszowego Misia. I to święto udało
się zaprząc do idei wolontariatu. W naszej szkole udało się
zebrać niezliczoną ilość pięknych pluszaków, które dzięki
akcji „Podaruj Misia” trafiły do
chorych onkologicznie dzieci z
Przylądka Nadziei.
Mamy
nadzieję, że ta współpraca
naszego wolontariatu i fundacji „Na ratunek dzieciom z
chorobą nowotworową” będzie trwać, a podarowane
przez naszych uczniów misie
wywołały uśmiech na twarzy
wielu chorych dzieci.
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Pomaganie ważna rzecz!
7 grudnia uczniowie naszej
szkoły z opiekunem szkolnego
wolontariatu: panią Beatą
Skuzą odwiedzili Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy przy
ul. Wejherowskiej we Wrocławiu, do którego uczęszczają
dzieci, które są niepełnosprawne psychicznie. Celem
wizyty było wręczenie
podarków mikołajkowych naszym młodszym kolegom. Prezenty zostały zakupione za
pieniądze
zebrane
przez uczniów naszej
szkoły (podziękowania
dla opiekuna wolontariatu: pani Małgorzaty
Stępnickiej, która pomogła w zakupie rzeczy na mikołajowe
prezenty dla podopiecznych ośrodka).
Podczas
spotkania
bawiliśmy się z przebywającymi w ośrodku
dziećmi, m.in. wykonywaliśmy
wspólnie
świąteczne kolaże. Na

koniec odwiedzin Święty
Mikołaj wręczył dzieciom z
ośrodka prezenty, które
sprawiły im wiele radości.
My cieszyliśmy się razem z
nimi, bo nie ma większej i
tak szczerej radości, jak ta
płynąca z pomagania innym
ludziom.
Miłosz Mikołajczak

NA PARNASIE
łeczność naszej szkoły i jest
już chyba naszą wizytówką.
10 grudnia mogliśmy zawieźć
wszystkie paczki do centrum
wolontaryjnego
Szlachetnej Paczki. Na pewno
„nasze” rodziny
będą mogły spędzić te nadchodzące święta w
znacznie weselszej atmosferze.
Wszystkim
uczniom i rodziZe Szlachetną Paczką ruszyli- com: darczyńcom serdecznie
śmy w naszej szkole 5 grud- dziękujemy! Jesteście wspania. Mieliśmy czas do 9 grud- niali!
nia. Tylko! Postanowiliśmy
Piękne szopki Parnasistów
(tak jak w latach poprzednich) wspomóc dwie rodzi- Czas grudniowy to też tradyny: rodziców z niepełno- cyjny już konkurs na Najpięksprawnym dzieckiem oraz niejszą Szopkę Betlejemską
samotną , schorowaną, star- pod patronatem Muzeum
sza panią. Wierzyliśmy, że Etnograficznego i MDK. Najsię uda, choć nie było łatwo. piękniejsze szopki w tym
Ola (przewodnicząca szkol- konkursie stworzyły nasze
nego wolontariatu) przez uczennice: Emilia Wójtowicz
pierwsze dni z lekką obawą i Anna Kociubińska. Wyróżzaglądała do pokoju nauczy- nienia przyznano też innym
cielskiego: czy aby na pewno
damy rad zebrać wszystkie
potrzebne rzeczy. Do środy
przybywało ich powoli…. I
wreszcie ruszyło z kopyta.
Ogłoszenia, przypominania
w klasach. Paczek, pakunków z dnia na dzień przybywało: produkty chemiczne,
spożywcze, buty… Pojawili
się też rodzice wpłacający
pieniądze na drogie akumulatory żelowe do wózka.
Udało się! Znów nasi uczniowie i nasi rodzice pokazali,
ze pomaganie to ważna
rzecz, która jednoczy spoSzlachetna Paczka :
Szlachetnych serc
pomaganie

Parnasistom: Marcie Kuczyńskiej, Uli Marcinkowskiej,
Zuzannie Ptak, Nine Kundzicz.
Gratulujemy i czekamy na
pokonkursową wystawę w
Muzeum Etnograficznym
Naukowe sukcesy
Grudzień to też okres rozstrzygnięć w wielu konkursach. Gratulujemy tym , którzy zostali finalistami konkursu Zdolny Ślązak: Basi Białynickiej-Biruli i Kacprowi Kowalskiemu (polski i historia)
oraz Michałowi Szpili i Krzysztofowi Olejniczakowi
(matematyka). Kacprowi
gratulujemy także nagrody za
scenariusz przedstawienia
„Szachy, czyli słoń a sprawa
polska” w konkursie literackim „ Kulturalna Polska po
1918”.
Wszystkim Parnasistom
życzymy sukcesów i naukowych, i artystycznych, i sportowych i tych prywatnych w
Nowym Roku 2017!
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TEMAT NUMERU
Michał Stępnicki

BOŻE NARODZENIE: CO KRAJ, TO OBYCZAJ
Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nam z opłatkiem, choinką i prezentami. Jednak
czy jest tak wszędzie na świecie? Jak te jedne z najważniejszych świąt są obchodzone
w różnych kulturach?
Dzieląc się … chałwą
W Hiszpanii odpowiednikiem
opłatka jest chałwa. Wieczerza Wigilijna rozpoczyna się
po pasterce. Głównym daniem jest ryba oraz ,,Ciasto
Trzech Króli’’. Po wieczerzy
wszyscy wychodzą na ulice
ozdobione kolorowymi lampkami i tam do rana tańczą,
śpiewają kolędy, bawią się
szampańsko. Prezenty rozdawane są dopiero 6 stycznia,
czyli w Święto Trzech Króli na pamiątkę darów, które
Jezus otrzymał od mędrców
ze Wschodu.
Świąteczny obiad
W Wielkiej Brytanii zamiast
wigilijnej wieczerzy mamy…
obiad wigilijny, bo trudno
nazwać kolacją posiłek, który
rozpoczyna się w południe w
ścisłym gronie rodzinnym.
Posiłek składa się z pieczonego indyka i ,,Płonącego Puddingu’’. Wieczorem dzieci
wywieszają za drzwi swoje
pończochy, by nazajutrz od-

naleźć je wypchane prezentami.
Tutaj narodził się zwyczaj pocałunku pod jemiołą, który przynosi szczęście i spełnienie życzeń. W Londynie w 1846 roku
Jon Horsley zaprojektował też
pierwszą kartkę świąteczną z
napisem ,,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego
Nowego Roku’’.

Wokół szopek
We Włoszech Święta Bożego
Narodzenia mają tysiącletnią

13 grudnia: tradycyjny orszak św.Łucji w Szwecji
Adwentowe świętowanie
W Szwecji Święta Bożego Narodzenia tak naprawdę rozpoczynają się już w pierwszą niedzielę
adwentu. Tradycyjna szwedzka
uczta składa się z iutfisk, czyli
rozmoczonej suszonej ryby o
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mdłym smaku. Potem podaje
się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser pierniczki. Szwedzi nie śpiewają
kolęd, lecz tańczą wokół choinki.

tradycję. 8 grudnia ubiera się
choinkę, oraz buduje żłobki w
kościołach. 24 grudnia obchodzona jest Wigilia. Podczas
niej we Włoszech je się typowe włoskie ciasta - penettone
i pandoro, a także nugat, migdały i orzechy laskowe. Włosi

TEMAT NUMERU
tłumnie, całymi rodzinami
biorą udział w pasterce. W
czasie Bożego Narodzenia
rozdają sobie prezenty. Centralne ulice Rzymu zdobią
wielkie choinki. To właśnie z
Włoch do innych krajów
powędrował zwyczaj budowania bożonarodzeniowych
szopek. Tradycja mówi, że
zwyczaj ten zawdzięczmy
św. Franciszkowi.
Na świątecznym balu
Na Węgrzech w czasie świąt
organizuje się wielkie bale
dla dzieci, z których najważniejszym jest ten odbywający się w stolicy kraju- Budapeszcie, w budynku Parlamentu. Uczestniczą w nim
znani aktorzy i artyści. Pod
obrus leżący na stole wkłada
się sianko, a wyciągnięcie
najdłuższego źdźbła wróży
długie życie. W czasie Wigilii
i Świąt Bożego Narodzenia
Węgrzy jedzą pieczonego
indyka, zupę rybną oraz
rosół z kury. Na stole Węgrów musi się znajdować
ciasto z makiem, bo mak
zapewnia rodzinie miłość.
Słodkie świętowanie
W Meksyku już 15 grudnia
wiesza się pod sufitem piniatę, czyli zazwyczaj gliniane
naczynie wypełnione słodyczami. Jedno ze zgromadzonych dzieci rozbija piniatę
kijem, po czym wszystkie
dzieci radośnie rzucają się na
słodycze i zbierają ich jak
najwięcej. Głównym daniem
wigilijnym jest wędzony
dorsz z papryką i oliwą oraz
małymi grzankami, pieczony

indyk oraz owoce i słodycze.

otwarcie następuje w świąteczny poranek przed śniadaniem.
Świętowanie w blasku
Ważnym momentem Bożego
lampek
Narodzenia
jest uroczysty
W Stanach Zjednoczonych obiad, na którym nie może zaobchodzone jest raczej święto braknąć bliższej i dalszej rodzi25 grudnia: Boże Narodzenie, a ny.
nie święta - gdyż tradycyjna
amerykańska rodzina nie ob- A ja wszystkim Wam życzę trachodzi Wigilii, a 26 grudnia jest dycyjnych polskich , pięknych
normalnym dniem pracy. Nie świąt: z 12 potrawami, siankiem
umniejsza to jednak roli, jaką pod obrusem, w blasku choinkoBoże Narodzenie pełni w kultu- wych lampek, wśród dźwięku
rze USA. Każda amerykańska tradycyjnych kolęd. A przede
rodzina z dużym wyprzedze- wszystkim w gronie bliskich
niem przygotowuje się na na- Wam osób.
dejście tego czasu. Ulice i domy
przystrajane są tysiącem migocących światełek i lampek. W
ogródkach i sklepach pojawiają
się
świąteczne
dekoracje.
Wszędzie słychać dźwięk kolęd
i znanych świątecznych piosenek, a w powietrzu unosi się
zapach choinek. Jedną z ważniejszych tradycji związanych z
Bożym Narodzeniem w Stanach
Zjednoczonych jest wzajemne
obdarowywanie się prezentami. W każdym domu pod choinką leży tona prezentów, a ich
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TEMAT NUMERU
Zosia Daniłko

W TRADYCJI ŚWIĄT
Wielkimi krokami zbliża się jedno z najbardziej wyczekiwanych świąt: Boże Narodzenie. Zagłębmy się może genezę tego święta i spróbujmy dostrzec w nim coś więcej niż barwne banery reklamowe i ,,ogromne” przeceny w sklepach.
Zacznijmy od początku
Boże Narodzenie wbrew pozorom wcale nie jest dniem,
w który narodził się Jezus.
Naukowcy szacują, że narodziny Chrystusa mogły mieć
miejsce 19 kwietnia lub 17
listopada, czyli w dzień
„naszej” Wigilii Jezus mógł
mieć już nawet pół roku, a
wszystkie historie o zimnej
stajence i obrazki stajenki z
małym Dzieciątkiem i choin-

kami okrytymi śniegiem to
tradycyjna otoczka ! W takim
razie skąd wzięło się święto
narodzin Zbawiciela i dlaczego świętujemy je właśnie w
grudniu? Data tego wydarzenia ulegała zmianie przez
wiele lat: kwiecień, styczeń,
marzec, maj, ale ostatecznie
obchody Bożego Narodzenia
ustanowiono na 25 grudnia:
dzień zimowego przesilenia.
Dzień ten był uważany przez
Rzymian jako dzień powstania
i narodzin słońca, z którym w
późniejszych czasach utożsamiany był Jezus. Z tego też
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powodu co roku świętujemy
narodziny Boga, ale pod postacią światła. Pozostaje pytanie,
kiedy święto zaczęło się upowszechniać. Pierwsza odnaleziona
przez
naukowców
wzmianka znajdowała się w
rzymskim kalendarzu z 354
roku, lecz kościół przyjął datę
Bożego Narodzenia już 30 lat
wcześniej.
Nasze polskie tradycje
Bożonarodzeniowe zwyczaje
nie wzięły się znikąd, a niektóre z nich można bardzo łatwo
wyjaśnić. Wszystko ma znaczenie, nawet ozdoby na choince
coś symbolizują. Łańcuchy
wieszane przez nas na drzewku oznaczają więzi rodzinne,
jabłka- raj i zdrowie, a lampkiświatło pokonujące zło. Motyw Gwiazdy Betlejemskiej ma
pomagać podróżnikom dotrzeć do celu. A co z tą choinką? Tradycja drzewka pocho-

dzi z czasów Słowian, kiedy to
wyznawano kult drzewa, a
jodły czy sosny zawierały życiodajne moce. Gwiazda wieszana przez nas na choince to
Gwiazda Betlejemska kierująca Trzech Mędrców do małego Jezusa. 12 potraw przy
stole oznacza 12 apostołów.
Ponadto w niektórych domach
panuje przesąd mówiący, że
nieparzysta liczba gości przy
stole wigilijnym wróży śmierć.
Niegdyś wierzono, że w noc
wigilijną zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Do dziś
gospodarze dzielą się ze swymi gospodarskimi zwierzętami
opłatkiem, który ma kolor nie
biały, ale… różowy.
Może warto więc do tych
naszych staropolskich obrzędów przywiązywać wagę.
Wszak odróżnia nas to od
innych europejskich nacji.
Wesołych Świąt!

TEMAT NUMERU
Kacper Kowalski

JEST TAKI DZIEŃ...
Mimo że duża część mojej rodziny jest mocno wierząca, ja należę do grona czarnych owiec:
agnostyków i ateistów. Niektórzy patrzą krzywo na to, że nie słucham ,,prawd" zawartych w
Biblii, a Jezusa nie traktuję, jak Syna Bożego, tylko jak zwykłego idealistę, który chciał zmienić
świat.
Osoby, które deklarują się
jako chrześcijanie, często
dziwi fakt, że obchodzę dwa
typowo katolickie święta,
mianowicie Wielkanoc i Boże
Narodzenie. Dopatrują się w
tym często hipokryzji. Prawda
jest taka, że owszem, obchodzę, jednak mam własne ich
postrzeganie. Ponieważ Wigilia tuż tuż, wyjaśnię wam, co i
jak.
Dlaczego obchodzę święta?
Głównie ze względu na tradycję. Gdybym pochodził z rodziny żydowskiej, celebrowałbym hanukę. Gdybym mieszkał w kraju arabskim, przestrzegałbym ramadanu. Boże
Narodzenie jest częścią kultury, w której się wychowałem.
Jest tak samo istotne, jak
chociażby dzień wolny w
niedzielę. Mimo że nie wierzę, z chęcią praktykuję święta, jednak bez podtekstu
religijnego. Nie chodzę do
kościoła, nie śpiewam pieśni
religijnych ani kolęd, a adwent dla mnie nic nie znaczy.
Jednak odkąd pamiętam,
zawsze wtedy nikt nie szedł
do pracy, pojawiała się w
moim domu choinka i stół z
potrawami. Dla mnie to była
nieodłączna część grudnia,
więc wstydziłbym się, gdybym o nich zapomniał. Waż-

ne rzeczy nie znajdują się w
kościele, tylko w domu.
Od urodzenia mieszkam we
Wrocławiu, gdyż tu poznali się
moi rodzice i tutaj postanowili
żyć, z dala od swoich rodzin.
W przeciwieństwie do większości kolegów, nie mam częstego kontaktu z dalszymi
członkami rodziny. Wigilia jest
czasem wspólnych spotkań.
Mimo że przez dużą część
roku się nie widzimy, a niektórzy są ze sobą pokłóceni,
to chętnie spotykamy się, by
po prostu pobyć ze sobą,
powspominać, pośmiać się,
powzruszać i razem przytyć
kilka kilogramów. Zatem
święta dla mnie znaczą (lub
znaczyły, bo powoli niestety
odchodzimy od tej tradycji)
okres przebaczania i spotkań.
Owszem, Boże Narodzenie
to typowo chrześcijańskie
święto, jednak czym ono różni
się od innych. Dwudziesty
czwarty grudnia to taki sam
dzień jak inny. W nim też
słońce wchodzi i zachodzi. Tak
samo jak wszystkie może
wypaść w piątek, czwartek,
poniedziałek lub wtorek. Niczym nie różni się od innych,
więc to nie jest specjalnie
wyodrębniony dla chrześcijan
dzień, a ateiści, żydzi, muzumłanie, hindusi, buddyści

traktują go podobnie. Co stoi
na przeszkodzie, by bawić się w
ten dzień jak w każdy inny? Nic.
Choć z drugiej strony jest w
tym dniu coś wyjątkowego…
Przyjemność sprawia mi
wspólna kolacja wigilijna, rozmowy z resztą rodziny oraz
urok tego wieczoru. Jeśli ktoś
myśli, że w święta chodzi mi
tylko o prezenty, to jest w błędzie. Nie jestem materialistą,
czasami nawet nie wiem, czy
cokolwiek chcę dostać.
Czym jes dla mnie Boże Narodzenie? Zwykłym nieróżniącym
się niczym dniem, w którym po
prostu się świętuje; nie idzie się
do pracy, by móc spotkać się z
bliskimi przy wspólnej kolacji.
Wszyscy cieszą się, że są razem,
a każdy spędza lub nie spędza
święta tak, jak chce. Co z tego,
że nie wierzę, skoro Wigilia jest
częścią kultury, z którą jestem
związany. Czy potrzebna mi jest
religia, by świętować? Absolutnie nie.
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Kacper Kowalski

W ŚWIĘTA ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE
,,Last Christmas, I gave you my heart,
But the very next day, you gave it away.
This year, to save me from tears,
I'll give it to someone spe…” bla, bla, bla…
Co roku słyszymy tę piosenkę
wszędzie: w sklepach, w pracy,
w szkołach, w radiu, w windzie
(jak ma głośnik)- wszędzie. W
zeszłym roku odkryłem, że jest
też jej wersja niemieckojęzyczna ! No, kto by pomyślał. Zawsze w grudniu lub pod koniec
listopada jesteśmy zalewani
piosenkami z dzwonkami w tle
lub z nieszczęśliwymi
kochankami. W końcu
mamy przesyt. Czy święta zawsze muszą oznaczać słuchanie tych samych tandetnych pseudokolęd? Co się stało ze
starymi dobrymi pastorałkami?

chwytliwą melodią i mniej lub
bardziej głupawym tekstem.
Globalizacja „maczała” w tym
palce, gdyż większość z tych
utworów pochodzi z krajów
anglojęzycznych, gdzie ktokolwiek z dobrym agentem i
jakimś głosem jest w stanie
skomponować nowy utwór
lub wykonać cover do starego

Kolędować po
nowemu?

Hej kolęda, kolęda…
Kolędy kolędami nadal
są i pozostaną. Mimo że
jestem ateistą, lubię
posłuchać ich dobrego
wykonania, np. Zbigniewa Wodeckiego albo
Natalii Kukulskiej. Nie tych
okropnych Arki Noego (ble). W
obecnych czasach można zaobserwować powolny proces wypierania kolęd z świątecznego
czasu. Wydaję mi się, że jest to
związane z zamiłowaniem nowości i postrzeganiem kolęd
jako relikty przeszłości. Muzykę
świąteczną zdominowały wszelkiej maści popowe piosenki z
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hip-hopu, w której to wersji
muzyk odwołuje się do praw
afroamerykańskiej mniejszości
w
Stanach
(przepraszam
wszystkich fanów Kanye Westa, ale jak już pisałem w poprzednim numerze mam bardzo specyficzny gust muzyczny). Nie zapominajmy o tradycyjnych kolędach! Czy wyobrażacie sobie bowiem święta bez ,,Cichej nocy” wykonywanej w ponad stu krajach, w
stu językach? Nawet jeśli częściej słyszymy ,,,Last Christmas” Wham, to zawsze
gdzieś tam przebrzmiewa jakaś znana nam od
dzieciństwa tradycyjna
pastorałka.

bożonarodzeniowego singla i
zyskać na tym sławę oraz zbić
miliony. Wart posłuchać tych
pop-kolęd? Zależy: od wykonawcy, treści, melodii i odbiorcy. Oczywiście, śpiewać
każdy może, ale ja bym na
przykład nie chciał usłyszeć
e l e k t r o - h y d r o pseudojazzowej wersji ,,Jingle
Bells” Kanye Westa w stylu

Pop i pieśni ściśle religijne to nie wszystko. W
świątecznym
repertuarze znajdziemy też
utwory jazzowe i rockowe. Z tych drugich grzechem byłoby zapomnieć
o ,,Thank God, It’s Christmas” Innym znanym
rockowym,
świątecznym
utworem
jest
piosenka ,,Wonderful Christmas
Time” Paula McCartney’a,
byłego Beatlesa. Oba utwory
mają naprawdę świetną melodię, doskonałe „głosy” wokalistów (wielka szkoda, że Freddie’ego nie ma z nami) oraz
ciekawe kompozycje. W kwestii jazzu należy się kilka słów

TEMAT NUMERU
dla Elli Fitzgerald, Louis Armstronga oraz Deana Martina.
Ich mocne głosy najlepiej
nadają się do ocieplenia
grudniowej atmosfery.
Czy zawali się na mnie świat,
gdy nie wspomnę o muzyce
Zbigniewie Preisnera? Oczywiście, więc czym prędzej
zabieram się za niego. Nie da
się opisać jego twórczości
jednym słowem. To, co on
zrobił dla polskiej muzyki
filmowej, jest nie do powtórzenia i tylko Wojciech Kilar i
Jan A.P. Kaczmarek mogą mu
dorównać. Nie gorszy pozo-

staje jego dorobek piosenek
świątecznych i kolęd. ,,Kolęda
dla nieobecnych”, ,,Zima w
Betlejem” i wiele innych urzekają swoimi delikatnymi melodiami, spokojnym tempem i
nieskomplikowaną strukturą.
One najlepiej spośród wszystkich wymienionych przeze
mnie utworów nadają się na
ten czas, który jest w końcu ( i
tutaj nie mędrkuję ani nie
patetyzuję) okazją do przebywania z bliskimi i odczuwania
radości z tego, że jeszcze są.
Święta nie zawsze muszą
oznaczać słuchania ,,Jingle
Bells” wykonywane sto razy

na dobę. Jest wiele pięknych
świątecznych utworów i czasami
warto przypomnieć sobie stare
szlagiery. Więc czym prędzej
spójrzmy na półkę z płytami czy
zajrzyjmy do internetu. Co dobre,
nie zostanie zapomniane, w przeciwieństwie do tych nowych popkolęd, które obecnie może i popularne, z czasem odejdą w niebyt muzyczny. Na zakończenie
chciałbym się zapytać, czy można
dać sobie siana z określeniem ,,świąteczny” i posłuchać
czegoś normalnego w Wigilię, np.
The Who albo Bacha? Wszystkim
życzę pięknych chwil z cudowną
muzyką, nie tylko od święta!
Małgorzata Wieczorkiewicz

ŚWIĄTECZNA GORĄCZKA
Święta za pasem i co krok na sklepowych witrynach widnieją napisy „WYPRZEDAŻE” .
W dodatku na początku nowego roku będzie zapewne głośno o kolejnych mega promocjach. To znak, że decydujący się na duże zakupy postoją trochę w kolejkach do
kas. Konsumpcjonizm przedświąteczny właśnie sięga zenitu…
Czarno w sklepach, pusto na
półkach
Wrocław, piątek, godzina
szósta trzydzieści – wstaję
do szkoły.
Wrocław, piątek, godzina
szesnasta – próbuję wydostać się z wrocławskich korków. Powód? Czarny Piątek.
I zastanawiam się, skąd ludzie mają czas na wyprzedaże. Przecież świat coraz bardziej przyspiesza.
Święta za kilka tygodni, ale
gdy z okna samochodu widzę
paraliż miasta z powodu
wyprzedaży
i
Czarnego
Weekendu, nawet nie próbuję myśleć o kupowaniu

prezentów. A w poniedziałek sieć
będzie przepełniona internautami
polującymi na przeceny.
Skąd w ogóle przyszły te czarne
Sale i Cyber Mondays?
Black Fridays z roku na rok stają
się popularniejsze w Polsce. Oczywiście przywędrowały z Zachodu.
Jest to zawsze pierwszy piątek po
Dniu Dziękczynienia. I zawsze w
Stanach obniżki sięgają wtedy do
siedemdziesięciu procent. Nieuniknione są też bitwy o towar. A
potem tylko kompletne pustki na
półkach.
Cyber Mondays to specjalne obniżki, bonusy w pierwszy poniedziałek po Czarnym Piątku. Są
organizowane w internecie i ko-
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rzystają z nich często ci, którzy nie zdążyli zrobić zakupów
w czarny piątek w realu.
Tak naprawdę jest to jakiś
sposób na tańsze zakupy i
mniejsze wydatki. Ma on
jednak też swoje minusy:
kupowane w pośpiechu towary mogą być wadliwe, gdyż
nie zauważamy w sklepach
usterek. Dlatego ja zawsze
wolę kilka razy obejrzeć
przedmiot, zanim go kupię.
Świąteczne zakupy
last minute
Świąteczna gonitwa – hasło

znane chyba wszystkim.
Trzeba upiec ciasto, posprzątać dom, a najważniejsze… kupić prezenty.
Tak u większości Polaków
wyglądają przygotowania do
świąt. Przystrajają dom
wieńcami itp., Itd., gotują
barszcz, polują na karpia, a o
prezentach
przypominają
sobie na samym końcu. Tym
sposobem na dwa dni przed
Wigilią mamy oblężenie
centrów handlowych. Powoli zakupy last minute stają
się naszym rytuałem.
Podobnie jest na Wyspach

Brytyjskich. Tam kupno prezentów na ostatnią chwilę to już
tradycja. Największym ośrodkiem nabywania giftów jest
Oxford Street w Londynie. W
przeddzień Wigilii są tam naprawdę tłumy londyńczyków.
Zakupy last minute sprawiają w
pewnym sensie przyjemność.
Niektórzy (masochiści) dopiero
wtedy czują magię świąt, gdyż
co krok napotykają na piękne
choinki i… duże rabaty. Tylko czy
warto przepychać się do półek
sklepowych i nie móc złapać
oddechu w obleganych przez
tłumy galeriach?

Julia Urbaniak

NO I CO Z TYMI PREZENTAMI?
Święta coraz bliżej! To czas, w którym chcemy podarować coś wyjątkowego równie wyjątkowym nam osobom. Zatanawiałaś/łeś się już, co kupisz swoim bliskim z tej okazji? Oto moje
propozycje na niedrogi i jakże wspaniały prezent. Ważne, by był podarowany od serca:)
życiową! : http://
pl.dawanda.com/
Koszt: 28,00zł

DLA NIEJ
Dla mamy
Niech mama każdego ranka,
pijąc gorącą kawę, wie, że ją
kochasz! A piękny kubek to
zawsze trafiony podarek :
http://pl.dawanda.com/
koszt: 35,00zł
Dla babci
Nasz babcie uwielbiają kwiaty. A co powiedzą na kwiaty,
które nigdy nie więdną?
http://pl.dawanda.com/
koszt: jedyne 8,50zł
Dla przyjaciółki
Przyjaciółki są po to, by dawać sobie dobre rady. Ten
kubek jest najlepszą poradą
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Dla każdej kobiety:
Szminka i czekolada... Coś perfekcyjnego! Czy można to połączyć? Oczywiście, że tak!
Czekoladki w formie pomadek! :
http://pl.dawanda.com/
koszt: 38,00zł

Dla przyjaciela:
Przyjaciół trzeba również
mobilizować. Kubek zachęcający do aktywności życiowej
to na pewno dobry prezent. :
http://pl.dawanda.com/
koszt: 33,00zł

DLA NIEGO

Dwie ulubione czynności w
życiu każdej kobiety to jedzenie
i spanie. Czyż poduszka w formie donata to nie idealny prezent?: http://

Dla taty:
Zakładając tę koszulkę, każdy
ojciec czułby się na pewno wyjątkowo.
znajdziesz na: http://
pl.dawanda.com/
koszt: 35,99zł

www.ministerstwogadzetow.com/

koszt: 79,00zł

Dla dziadka:
Dla dziadków idealne muszki
mają kwiatuszki! Ale na pewno
jest hipsterskaJ
: http://pl.dawanda.com/
koszt: 39,99zł

DLA KAŻDEGO FACETA:
Tylko nieliczni mężczyźni na
świecie potrafią wiązać krawat. Na szczęście jest na to
rozwiązanie! Krawat z instrukcją jego wiązaniaJ :
http://
www.ministerstwogadzetow.
com/
Koszt: 29,00zł

Jeżeli jednak dziewczyna preferuje zdrowe odżywianie, też coś
dla niej mamy! Owocowe poduszki. PrzesłodkieJ : http://
www.ministerstwogadzetow.com/

koszt: 39,00zł
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PREZENT IDEALNY DLA
WSZYSTKICH
Czy jest osoba na tym świecie
nielubiąca pieniędzy? Szczerze w to wątpię. Dlatego ten
praktyczny drobiazg to coś
idealnego dla każdego z nas! :
http://
www.ministerstwogadzetow.com

koszt: 21,00zł

Idealne, piękne mydełka.
Tylko uważaj, żeby ich nie
zjeść!

http://pl.dawanda.com/
koszt: 25,00zł
Prezenty zawsze udane
Są oczywiście prezenty, które
są zawsze trafione: niezależnie
od osoby, wieku. Wśród tych
najbardziej pożądanych , cenionych zapewne znajdują się co
roku:
Dobra książka (warto oczywiście sugerować się tzw. listą
bestsellerów danej księgarni,
ale lepiej zastanowić się, jaki
typ literatury preferuje obdarowywany)

Dobra płyta (tutaj niekoniecznie musimy kierować się listą
krążków z największą liczbą
sprzedaży, ale muzycznym
gustem)
Piękny kubek lub koszulka ze
spersonalizowanym napisem.
Ciekawa gra planszowa
(zawsze lepsza od komputerowej, bo integruje graczy).
Wersja nieco droższa: kupon
do ulubionego sklepu (dla ojca
do sklepu z narzędziami, dla
mamy do drogerii, dla nastolatka: do księgarni…).
Tak czy inaczej prezenty zawsze powinny być dawane od
serca, pieknie opakowane, z
myślą o KONKRETNEJ osobie,
jej zainteresowaniach, pasjach, bo wtedy na pewno
sprawią radość. Wszystkim
Wam życzę wspaniałych prezentów.

Małgorzata Wieczorkiewicz

WROCŁAW- JAKIEGO NIE ZNACIE
Wrocław jest pięknym miastem. Najurokliwiej jest w naszym mieście niewątpliwie zimą, gdy
uliczne lampy zdobią błyszczące, świąteczne ozdoby. A najpiękniejsze lampy to te zapalane co
wieczór przez ostatniego latarnika: na Ostrowie Tumskim.

Stare Miasto i okolice
Jarmark bożonarodzeniowy:
wrocławska tradycja
Co roku osiemnastego listopada na Wrocławskim Rynku
zbierają się tłumy wrocławian. Wszystko tłumaczą dwa
słowa: Jarmark Bożonarodzeniowy. Kiermasz jest już od
2008 roku naszą tradycją, a w
każdym kolejnym roku jego
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obchody są jeszcze huczniejsze.
Na jarmark zjeżdżają się artyści
hand - made z Dolnego Śląska,
aby podzielić się z innymi swoją
pasją oraz własnym sposobem
obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia.
Kiermasz trwa przeważnie do
dwudziestego drugiego grudnia,
a nie jest to tylko czas na robienie zakupów. W rynku odbywają
się konkursy fortepianowe i
kolędowe, a szósty grudnia to

oficjalne przywitanie świętego
Mikołaja. Jarmark Bożonarodzeniowy to z pewnością dobry czas na odczucie wspaniałej atmosfery świąt. A wrocławski jarmark zaczyna mieć
renomę jednego z najlepszych
w Polsce. Cóż, uczymy się od
najlepszych: wzorem zapewne
są dla nas niedalekie jarmarki
w Dreźnie, Wiedniu czy Pradze.

TEMAT NUMERU

Szopka na piasku
Jeśli z mostu zakochanych
(tak naprawdę Mostu Piaskowego) , łączącego Ostrów
Tumski i Wyspę Piaskową,
skierujemy się prosto ulicą
Najświętszej Marii Panny, a
później w lewo, ulicą Świętej
Jadwigi, dotrzemy do Kościoła Najświętszej Marii
Panny na Piasku. A
gdy przyjrzymy się
murom romańskiej
świątyni, dostrzeżemy drogowskaz: „DO
RUCHOMEJ SZOPKI”.
Jej powstanie w
1967 roku zainicjował nieżyjący już ks.
Kazimierz Błaszczyk.
W
kapliczce św.
Sebastiana postanowił ustawić własnoręcznie zmontowaną
szopkę. Była to jednak niezwykła jak na
owe czasy stajenka:
figurki były bowiem
napędzane silnikiem.
Co roku proboszcz
dostawiał nowe po-

stacie, elementy, m.in. dziecięce zabawki (lalki czy samochodziki). W rezultacie w roku
1976 szopka liczyła już dwa
tysiące figurek. A zwiedzających przybywało.
Na prośbę organizatorów
wystawy Polskich Szopek w
Niemczech ksiądz Kazimierz
wypożyczył swoją stajenkę
w roku 1981. Niestety, pod-

czas podróży większa część postaci
u c i e r p i a ł a
i wymagała naprawy. Wtedy też pojawił się pomysł otworzenia letniej ruchomej szopki, tyle że
mniejszej. Obecnie
stan wrocławskiej
szopki nie jest najlepszy. Po śmierci
księdza, w 2012
roku, opiekę nad nią
sprawowało Duszpasterstwo Głuchoniemych i Niewidomych Archidiecezji
Wrocławskiej, a od 2015 roku
szopką opiekuje się Fundacja
FONIS, która podejmuje działania
mające na celu ratowanie ekspozycji i pozyskiwania środków na
renowację. Będąc więc we Wrocławiu warto więc zwiedzić szopkę, bo kto wie, czy będzie za kilka
lat ku temu okazja…
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Martyna Gachowska

MARZENIA SĄ PO TO, BY JE REALIZOWAĆ
Wielkimi krokami zbliża się 2017 rok. Na Facebooku pojawia się milion nowych wydarzeń. "W
2017 zrobię ... " Jednak po co czekać na ten wyjątkowy 1.01.2017. Dzień jak co dzień. Zmieniajmy się od zaraz, spełniajmy swoje marzenia. Tak, jak to zrobiła Paulina Marcinkowska:)
ślenia o tym , jak warto realizować swoje marzenia właZ doświadczenia powiem śnie teraz, kiedy jeszcze jest
Wam, że jeżeli zaczynamy coś „zwykłą” Pauliną , moją przyod jutra, zazwyczaj to jutro jaciółką, a dla Was zeszłoewoluuje i zmienia
się w kolejne i kolejne dni. Dlatego
bądźmy
konsekwentni.
Zaczynajmy od bieżącej
chwili . Moja przyjaciółka tak właśnie
zrobiła. To znaczy
konkretnie ja nacisnęłam
przycisk
Enter, ale to była jej
decyzja. Wysłałyśmy zgłoszenie do
agencji
modelek.
Paulina nie miała
nic do stracenia najwyżej jej zgłoszenie pozostałoby
bez
odpowiedzi.
Jednak stało się coś
niezwykłego. Marzenia stały się rzeczywistością. Teraz
Paulina regularnie
umawia się na sesje
i zaczyna swoją
karierę w modelingu. A może kiedyś
jej zdjęcia znajdą się na roczną absolwentką Parnasu:
okładce jakiegoś prestiżowe- cichą, spokojną , nieśmiałą i
go magazynu modowego? pogodną dziewczyną…
Dlatego pomyślałam, że fajnie byłoby zebrać jej przemy-

U progu realizacji marzeń
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Cele są po to, by je osiągać!
Martyna Gachowska: Żeby osiągnąć cel, trzeba go najpierw sobie wyznaczyć. Jak doszło do
tego, że w ogóle wysłałaś zgłoszenie do agencji
modelek. Czy od
zawsze to było
Twoje marzenie?
Paulina Marcinkowska:
Nie,
czasem żartowałam z koleżankami na ten temat,
ale patrząc realistycznie, nie sądziłam, żeby to
było coś dla
mnie. Poza tym
zawsze
słyszałam, że to nie ma
najmniejszego
sensu, bo powinnam się teraz
zająć
jedynie
nauką. Oczywiście dalej stawiam swoją edukację na pierwszym
miejscu,
jednak znalazłam
sposób, by pogodzić ją z modelingiem.
M.G.: Co czułaś, kiedy wysyłałaś
formularz? Pewnie targały tobą
ogromne emocje, spodziewałaś
się że otrzymasz odpowiedź?
P.M.: Oczywiście miałam nadzie-
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ję, że dostanę odpowiedź, ale
nie było to dla mnie wyjątkowo ważne. Wysłałam zdjęcia
za
namową
przyjaciółki
(śmiech) i stwierdziłam, że
albo coś z tego będzie, albo
będę mogła spokojnie odpuścić sobie tę kwestie bez
poczucia, że zmarnowałam
jakąś szansę.
M.G.: Nie wierzę, że byłaś
spokojna, obojętna ! Tyle
dziewczyn z niecierpliwością
czeka na swą szansę, wysyłając nie jedno, ale dziesiątki
zgłoszeń, do wielu agencji i
nie dostaje odpowiedzi… No
cóż … Jak do wszystkiego, tak
i do modelingu trzeba mieć
predyspozycje. Wiemy już, że
zaproponowano Ci współpracę. Wszystko zaczyna się od
testów. Jak taka sesja prze-

biegła ?
P.M.: Pierwszą
sesję
wspominam
naprawdę
dobrze. Najpierw zostałam pomalowana, a następnie pani
fotograf zaczęła wybierać specjalnie
dla mnie różne stylizacje.
Nauczyła
mnie
wielu
podstawowych rzeczy o
pozowaniu:
co robić, czego nie, jak
wyjść najbardziej korzystnie na zdjęciu.
Zdawała sobie sprawę z tego,
iż dopiero zaczynam, więc
bardzo mi pomagała. Cała
sesja przebiegła w bardzo
luźnej, wesołej atmosferze.
Przed
obiektywem
aparatu czułam się
lekko zestresowana,
ale z biegiem czasu
udało mi się do tego
przyzwyczaić.
M.G.: Chyba czas na
najważniejsze pytanie :
czy czujesz się spełniona? Czujesz, że właśnie
spełniasz swoje marzenia ?
P.M.: Szczerze mówiąc, nie sądzę. To
była dość spontaniczna
decyzja, poparta słynnym: "Teraz albo nigdy" czy "Raz się żyje,

dlaczego by nie spróbować".
Gdybym za długo się zastanawiała, znalazłabym mnóstwo powodów, by nie próbować (jak się
teraz okazuje wszystkie te obawy
były absolutnie wyimaginowane).
Tak, spełniam swoje marzenie,
podejmuję wyzwanie i nie czekam, tylko działam.
M.G.: Hahahahaha, nie spodziewałam się takiej odpowiedzi. Ale
już wiemy, że lubisz mnie zaskakiwać . Czy masz jakąś radę dla
innych, by też mogli działać, a nie
tylko planować a potem zapominać o swych postanowieniach?
P.M.: Tak, nie bójcie się próbować nowych rzeczy, nawet jeśli
czasem wymaga to zmiany dotychczasowego sposobu życia lub
myślenia (albo jednego i drugiego). Próbujcie, bo żyjecie tylko
raz i szkoda by było kiedyś się
obudzić z myślą: "Szkoda, że tego
nie zrobiłam". Dlatego kochani
głowy do góry i działamy. Nowy
Rok – nowa/-y ja. Ale można
zacząć się zmieniać, podejmować
wyzwania już dzisiaj. Tego Wam
wszystkim życzę!
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Milena Szargot

NOWY ROK– NOWI MY?
Spoglądamy na kalendarz wiszący na ścianie: pięć dni do Nowego Roku. Co to oznacza? Zaczynamy wszystko od początku, ustalamy sobie ambitne plany stawania się "lepszym człowiekiem", chcemy uporządkować swoje życie i pierwszego stycznia zabrać się do tworzenia kolejnych jego rozdziałów. Wszystkie kolorowe magazyny inspirują nas do wymyślania najróżniejszych idei. W mediach już kilka tygodni wcześniej motywują nas do wkroczenia w Nowy Rok z
optymistycznym nastrojem. Jednak jak to działa, że po niedługim czasie gubimy ten mobilizujący nas impuls gdzieś w drodze do realizacji celów? Czy da się temu jakkolwiek zaradzić? Jaki jest
sekret spełniania swoich postanowień?
Plan działania musi być
Każdy chociaż raz w życiu wziął kartkę i zaczął
zaznaczać (nawet dla rozrywki), co chciałby w
sobie zmienić. Prawdopodobnie skończyło się
tym, że szybko idzie to w zapomnienie, a chęć
stania się lepszym człowiekiem zniknęła razem z
karnawałowym nastrojem. Początkowy zapał,
kiedy wszyscy biegną kupić karnety na siłownię i
fitness, statystycznie gaśnie w połowie lutego.
Wracamy wtedy do rutyny, z której bardzo trudno jest się wyrwać. Nawet ze wsparciem, jakie
daje nam uporządkowany noworoczny plan.
Najważniejsze, aby nie kierować się chwilowym
przypływem energii i nie zapisywać się równocześnie na kilka kursów językowych. Kluczem do
sukcesu jest umiar. To tak jak z serialem. Kiedy
go zaczniemy oglądać, to mamy ochotę sięgać
nawet po kilka odcinków dziennie. Jednak po
niedługim czasie obraz przejada nam się i po
prostu staje się nudny. Zanim będziemy chcieli
cokolwiek osiągnąć, rozplanujmy dokładnie cały
proces. W ten sposób zaoszczędzimy sobie chwil
załamania i powrotu do starych nawyków.
Czy to ma jakiś sens?
Wiele osób zada sobie pytanie: „Po co ten
teatrzyk? To i tak tylko rzucanie słów na wiatr!"
Człowiek potrzebuje celów. Składają się na to te
krótko- i długoterminowe. Dzięki nim mamy
jakąkolwiek wizję swojego życia za kilka miesięcy czy lat. Myślimy wtedy zdecydowanie optymistyczniej i przyszłość nie staje się nam tak
bardzo obca. A jak wiadomo, człowiek boi się
nieznanego. Wygodniej jest nam pozostać przy
starych nawykach. Jednak zmiany są niezmier-
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nie istotne. Rzucanie się na głęboką wodę już
na początku roku nie jest skazane od razu na
porażkę. Będąc rozważnym i cierpliwym, mamy większe szanse na stanie się "lepszym
człowiekiem" . A przecież na tym polega dotrzymywanie postanowień.
Co roku od nowa…
Nauczę się angielskiego, zacznę zdrowo się
odżywiać, przyłożę się bardziej do nauki, będę
milsza dla bliskich... Lista życzeń rośnie i rośnie. Jednak gdyby się przyjrzeć temu dokładniej, to co roku ludzie postanawiają sobie to
samo. Najczęściej wiąże się to z tym, że ostatnim razem zaliczyli porażkę. Starajmy się jednak nie poddawać i nie rezygnować. Każdy ma
chwile załamania, wtedy mamy ochotę podrzeć kartkę z postanowieniami i skreślić swoje marzenia. Natomiast gdy osiągniemy cel,
nie tylko nam będzie łatwiej, ale także poprawią się nasze relacje z ludźmi. Pofatygujmy się
więc z zanotowaniem chociaż jednego punktu,
aby stać się lepszym człowiekiem.

PARNASOWE SUCHARY
Mikołaj Górka

PARNASOWE SUCHARY: Z MEMAMI W TLE
W każdej szkole po zakamarkach korytarzy, półpięter, na klasowych i szkolnych portalach społecznościowych krążą szczególnie zabawne, ulubione dowcipy. Nie inaczej jest w Parnasie. Często są to żarty powszechne w sieci (memy), które stały się też popularne w naszej szkole.
Z polityką w tle
- Więc chcesz mi powiedzieć, że straciłem pracę,
bo Trump wygrał wybory, a ja jestem czarny?!
- Panie prezydencie, już to przerabialiśmy.

—
-

nie wytrzymuje i pyta:
- Ok, to co w takim razie zrobiłeś, co to za
sztuczka i gdzie są ciasteczka?
Trump odpowiada z uśmiechem:
- Sprawdź kieszenie Hilary Clinton.
Z cyklu: żarty różne
Paradoks korku ulicznego: siedzisz, a stoisz.
Na lekcji religii ksiądz prosi, aby dzieci narysowały aniołka. Wszystkie dzieci rysują aniołki z
dwoma skrzydełkami, tylko Jasiu z trzema.
Ksiądz podchodzi i pyta:
- Jasiu, czy widziałeś kiedyś aniołka z trzema
skrzydłami?
- A widział ksiądz z dwoma?

Hillary Clinton i Trump wchodzą do piekarni.
Clinton kradnie 3 ciastka i chowa je do kieszeni.
Uśmiecha się do Trumpa i mówi:
- Widzisz, jaka jestem sprytna? Właściciel nic nie
zauważył i nawet nie muszę kłamać! Bez wątpienia wygram te wybory!
Trump odpowiada:
- To nieuczciwe i typowe dla takich ludzi jak ty.
Złodziejstwo i obłuda! Pokażę Ci,jak to się robi:
Trump mówi do właściciela:
- Pozwól, ze pokażę Ci sztuczkę.
Właściciel mówi:
- Tak? Jaką?
Trump:
- Czy możesz podać mi ciastko?
- Właściciel podaje ciastko.
Trump odwraca się do niego plecami i je zjada.
Trump prosi o drugie ciastko. Właściciel podaje
drugie. Trump znowu odwraca się plecami i
zjada ciastko. Trump prosi o trzecie ciastko i
znowu je zjada po kryjomu. Właściciel w końcu

Dzwoni facet do matki:
- Mamo, nie denerwuj się, proszę. Jestem w
szpitalu i zaraz będę miał amputację nogi...
- Jasiu, ty mnie nie denerwuj stale tym samym
kawałem. Zachowujesz się tak samo, odkąd
osiem lat temu zacząłeś pracować jako chirurg!
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Szopki Parnasistów zdobyły uznanie w 24 konkursie rzeźbiarskim „Najpiękniejsza Szopka
Betlejemska”

Wszystkie klasy świętowały przybycie św.Mikołaja
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Mała Monika z wybranej przez nas rodziny z wolontariuszką Szlachetnej Paczki

Parnasowy sztab Szlachetnej Paczki zawiązał się w gabinecie pani dyrektor :)
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FOCUS W HISTORIĘ
Jerzy Różycki

CICHA FRONTOWA NOC
Święta Bożego Narodzeni są czasem specjalnym w naszej kulturze. To właśnie wtedy spotykamy
się razem z naszymi rodzinami przy wspólnym stole, śpiewamy kolędy; po prostu spędzamy czas
we wspólnej ciepłej atmosferze. Jest to też czas pokoju oraz wzajemnego pojednania się ludzi.
Czy w takim razie można świętować Boże Narodzenie na wojnie ?

Spotkanie brytyjskich i niemieckich żołnierzy na ziemi niczyjej w czasie rozejmu
bożonarodzeniowego

Mamy grudzień 1914 roku. Wojna trwa już od
dobrych kilku miesięcy. Żołnierze na froncie
zachodnim zdążyli posmakować horroru wojny
pozycyjnej. Nieustające ataki i kontrataki przez
Ziemię Niczyją, nawałnice artyleryjskie, egzystencja w prowizorycznych okopach, życie ze
świadomością, że ten dzień może być tym
ostatnim. Jak w takich warunkach można w
ogóle myśleć o świętowaniu ?
W grudniu 1914 nie zapomniano o tym jakże
ważnym dla każdego człowieka święcie. Lecz
zamiast swoich rodzin żołnierze mieli obok siebie swych towarzyszy broni; ludzi, z którymi
przelewali codziennie krew. W okopach stawiano bardzo prowizoryczne choinki. Bombki i
różnorakie ozdoby były luksusem. Kucharze
powoli przygotowywali namiastkę dwunastu
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potraw wigilijnych. Pomimo trwającej wojny
można było wyczuć świąteczną atmosferę.
Doprowadziło to do jakże spontanicznego
zawieszenia broni na niektórych odcinkach
frontu.
Do pierwszych prób bratania się doszło w Noc
Wigilijną między Brytyjczykami i Niemcami.
Francuzi z większą niechęcią godzili się z Niemcami. Spowodowane to było zakorzenioną w
narodzie francuskim nienawiścią oraz chęcią
zemsty za przegraną wojnę z roku 1871 oraz
wojną toczoną na terenie ojczyzny Francuzów.
Z początku tylko podoficerowie oraz zwykli
żołnierze brali w tym pojednaniu udział. Oficerowie próbowali ich zatrzymać, grozili sądem
wojennym oraz rozkazywali: "Nie bratać się z
wrogiem". W końcu jednak także oni zauważy-
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li, że owego "bratania" nie da się zatrzymać.
Na początku nieufni wobec siebie żołnierze
zaczęli się częstować czekoladą, alkoholem i
różnymi drobnymi rzeczami. Później zaczynali
śpiewać kolędy, wspólnie jedli, żartowali, gawędzili o życiu przed wojną, o rodzinach. Podobno doszło nawet do świątecznego meczu
piłki nożnej. Warto przytoczyć cytat ukazujący
atmosferę tego niezwykłego świątecznego
rozejmu.
Szeregowy Frank Sumpter, Londyńska Brygada
Strzelców:
"I wtedy usłyszeliśmy, jak Niemcy śpiewają
"Cicha noc, święta noc", a po chwili nadeszła
od nich wiadomość - życzenia "Wesołych
Świąt". Więc my też wysłaliśmy im życzenia ...
W rozmowach z Niemcami nie wspominaliśmy
o wojnie. Mówiliśmy o rodzinach, ile mamy lat,
ile to może potrwać i tego typu rzeczy ...

Nie rozległ się ani jeden strzał i niektórym podobało się tak po prostu spacerować sobie po
ziemi niczyjej. Dobrze było swobodnie się
przejść. Na znak przyjaźni Niemcy wystawili
napis "Gott mit uns", co znaczy "Bóg z nami".
Na co my odpowiedzieliśmy po angielsku "We
Got mittens too". Nie wiem, czy spodobał im się
nasz żart."
I tak w pokojowej atmosferze upłynęły Święta
Bożego Narodzenia 1914. Niestety, w roku 1915
nie doszło do podobnego cudu. Zaważyły na
tym wydarzenia z całego roku, m.in. nieudana
brytyjska ofensywa w okolicach Ypres oraz niemieckie ataki gazowe. Dowódcy z obu stron
starali się także nie dopuszczać do prób bratania, zarządzając na dni świąteczne ostrzał artyleryjski. Wprowadzono też system rotacji oddziałów po to, aby nie przebywały dłużej na
jednym odcinku frontu i nie "bratały" się z wrogiem.

Krzyż obok Ypres w Belgii, ustawiony na pamiątkę rozejmu bożonarodzeniowego
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STREFA GRACZA
Jan Czarnecki

PICTUREKA: ŚWIETNY POMYSŁ NA ŚWIĘTA!
Święta za pasem, nie wszyscy jeszcze wiedza, jakie prezenty Kupis swoim bliskim. Na pewno
dobrym prezentem jest ciekawa gra planszowa, która zintegruje towarzystwo. Taka zapewne
jest Pictureka: zabawna gra dla całej rodziny, szczególnie dla młodzieży. Wymaga kreatywności,
spostrzegawczości oraz pamięci wzrokowej.
Co zawiera gra?
Mamy 9 dwustronnych, kwadratowych plansz
z wesołymi obrazkami, 3 rodzaje kart w różnych kolorach (niebieski, czerwony, zielony),
instrukcję, klepsydrę oraz dwie kostki: jedną z
okręgami w kolorach kart, a drugą- zwykłą.
Jak grać?
Karty układamy w kupki (kolorami) tak, aby
obrazki i napisy były skierowane do dołu.
Na niebieskich kartach widnieją rysunki, które
znajdują się również na planszach.
Na zielonych kartach jest napisane, co należy
odnaleźć na planszach.
Czerwone karty oznaczają licytację. Obstawia
się, ile podanych rzeczy się znajdzie.
Plansze rozkładamy tak, aby powstał kwadrat
3x3.
Wybrana osoba zaczyna grę.
Gracz rzuca kolorową kostką i losuje kartę z
danego koloru.
Kolory kart w grze
Jeśli ktoś wylosuje niebieską kartę, pokazuje
innym graczom, jaki rysunek widnieje na jej
odwrocie. Wszyscy szukają takiego obrazka na
planszach. Kto pierwszy znajdzie rysunek, mówi: "Pictureka" i zabiera kartę.
Przy wylosowaniu zielonej karty w grze uczestniczy tylko ten gracz. Czyta, co musi odszukać,
a następnie rzuca zwykłą kostką. Liczba oczek
wskazuje, ile rzeczy ma znaleźć. Ktoś ustawia
klepsydrę i jeśli w tym czasie graczowi uda się
znaleźć wskazaną liczbę rzeczy.
Gdy gracz wylosuje czerwoną kartę, czyta, co
jest na niej napisane, a następnie wszyscy
mówią, ile sztuk danej rzeczy znajdą (można
podać liczbę większą lub spasować). Ustawia
się klepsydrę. Osoba, która wygrała licytację,
musi znaleźć podaną przez siebie ilość danej
rzeczy. Jeśli się uda, zabiera kartę, jeśli nie, nie
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dostaje karty, a na dodatek, jeśli ma już jakąś
kartę, to musi jedną oddać.
Gra kończy się, kiedy jedna z osób zgromadzi 6
kart. Ta osoba wygrywa!
Według mnie jest to bardzo ciekawa, interesująca i pasjonująca Ga. Nie brak w niej rywalizacji,
jest też presja czasu, która bardzo podnosi emocje. Uwielbiam w nią grać. Oprócz tego jest
świetnie opracowana graficznie. Mimo że wydana jest głównie w odcieniach szarości i błękitu,
urozmaicają ją humorystyczne, śliczne i precyzyjnie wykonane obrazki.

A oto propozycje gier, które każdy graczomaniak
chętnie widziałby pod choinką:
Gry komputerowe Tom’s Clancy Rainbow Six
Siege, Sid’s Meier Civilisations 6, Battlefield 1,
Titanfall 2, Overwatch
Gry planszowe: Puerto Rico, Osadnicy z Catanu
Sabotożasysta, Czarne Historie, 7 Cudów Świata

STREFA NAUKI
Szymon Jędrzejczak

TECHNEWS
Przypadkowy przełom!
Naukowcy z Kalifornii przypadkowo stworzyli
baterię, która może przetrwać 200 000 cykli
ładowania. Tak naprawdę poszukiwali zamiennika dla litu, który jest stosowany w bateriach
litowo-jonowych w smartfonach.W zwykłej
baterii litowo-jonowej drut zawieszony w elektrolicie podlega korozji. Badacze chcieli temu
zapobiec, więc w baterii zastosowali tzw. nanodruty, które mogą pomieścić sporo ładunku
elektrycznego, ponieważ mają duże pole powierzchni. Nanodruty zrobiono ze złota i pokryto dwutlenkiem manganu. Elektrolit i MnO2
stworzyły warstwę ochronną dla nanodrutu, co
sprawiło, że bateria testowana przez 3 miesiące
nie wykazywała żadnych oznak degradacji.Niestety, złoto zastosowane w baterii pomimo małej ilości mocno wpływało na koszt ogniwa. Naukowcy zaproponowali użycie niklu, aby
zmniejszyć koszty.
Prototyp rewolucyjnej baterii, Steve Zylius (UCI), engadget.com

AI stworzyła “własny język”!
Wcześniej technologiczny gigant Google stworzył AI (sztuczną inteligencję), która sama szyfrowała dane. Teraz Google Translate wykorzystuje nauczanie maszynowe do tłumaczenia.
Przez kilka miesięcy naukowcy z Google
Brain testował GNMT (Google Neural Machine
Translation) mający tłumaczyć języki, z którymi
się jeszcze nie spotkał. Najpierw uczono system

tłumaczenia z portugalskiego na angielski, a
potem z angielskiego na hiszpański. Później
system umiał tłumaczyć z portugalskiego na
hiszpański, bez użycia angielskiego. Jednak
system nie tłumaczył języków bezpośrednio:
stworzył tzw. interlingua. To sztuczny język,
który jest wykorzystywany między innymi w
tłumaczeniu maszynowym. Tutaj AI wykorzystywała go do zrozumienia niespotkanych jeszcze języków.
Samsung Galaxy S8 nie będzie miał wyjścia
słuchawkowego?
Plotki głoszą, że nowy flagowy smartfon Samsunga nie będzie miał gniazda słuchawkowego.
Jego brak będzie oznaczał to samo, co w przypadku iPhone’a 7 - trzeba będzie używać adapterów albo słuchawek Bluetooth. Zamiast
gniazda 3,5mm mamy wyjście USB-C, służące
też do ładowania urządzenia. To może jednak
sprawić mniej problemów niż w przypadku
iPhone’a 7, ponieważ telefon prawdopodobnie
będzie mógł być ładowany bezprzewodowo,
tak jak jego poprzednicy S6 i S7. Podobno S8
będzie miał głośniki stereo. Jednak nie będzie
w nim głównego przycisku, ale wbudowany
czytnik linii papilarnych w ekranie. Pogłoski też
mówią, że model będzie posiadał zakrzywiony
wyświetlacz 4K, co według innych jest mało
prawdopodobne. Według SamMobile model
zostanie pokazany w lutym 2017 na Mobile
World Congress i pojawi się na rynku w marcu.

Źródła:
https://www.engadget.com/2016/04/22/accidental discovery-batteries-last-years-longer/
http://www.wired.co.uk/article/google-ai-language-create
http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/12/07/robotpassport-checker-rejects-asian-mans-photo-having-eyes/
http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/12/07/
samsung-set-remove-headphone-jack-galaxy-s8/
Grafika Google
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TOP 10 ROKU 2016
Ponieważ rok 2016 szczęśliwie dobiega już końca, warto go podsumować. Wiele osób
mówi, że ten rok był jednym z najgorszych w historii. I trzeba przyznać, że działo się
wiele złego. Nie zapominajmy też o dobrych rzeczach:)
1. "Pokemon Go" - gra, która zakręciła ludziom
w głowach. Ilu z was w nią grało i chodziło po
mieście z powerbankiem? Zgaduję, że większość. Jeśli mam być szczera - ani razu w nią nie
grałam. Nic mnie do niej nie ciągnęło i nie widziałam w niej żadnego sensu. Jednak wielu
ludzi miało zupełnie inną opinię. Gra szybko
stała się uzależniająca i grający w nią narażali
życie swoje i innych, aby zdobywać wyższe
poziomy. Ludzie grali, prowadząc auta, wchodzili na prywatne tereny, nie zważali na swoje
bezpieczeństwo. Dochodziło nawet do aresztowań graczy.

2. Rzeczą, o której mówiło się nieustannie od
roku, była kandydatura Donalda Trumpa na
urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast od miesiąca mówi się ciągle o jego
wygranej. Co tu więcej mówić? Jedni się ucieszyli, a drudzy załamali. Nic z tym nie zrobimy –
i tak nie mieszkamy w Ameryce, więc na razie
nie mamy się czym martwić.
3. Co jeszcze w polityce? W tym roku ogłoszony
został Brexit, czyli proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Co prawda do niczego
jeszcze nie doszło, ale czy to oznacza, że nie
będzie już wycieczki do Londynu? A co z tymi,
którzy wiążą swą edukację z Anglią?
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4. W tym roku w Ameryce odbył się już 50 Super Bowl – finał o mistrzostwo zawodowej
ligi futbolu amerykańskiego NFL. Hymn Stanów
Zjednoczonych przed meczem zaśpiewała Lady
Gaga, a w przerwie meczu na stadionie wystąpili Coldplay z Beyoncé oraz Bruno Mars.
5. Moim zdaniem ważną rzeczą w Polsce był
"Czarny Protest". Pierwszy marsz odbył się 3
października w dużych polskich miastach.
Wspierający protest w danym dniu ubrali się na
czarno. Nawet w naszej szkole widziałam wielu
uczniów w ciemnych ubraniach :) O proteście
szybko zrobiło się głośno poza granicami naszego kraju i kobiety z całego świata – Anglii, Ameryki, Niemiec, a nawet Azji wspierały protestujących.
6. A co ze sportem? W kwietniu w Portugalii
odbywały się Igrzyska Olimpijskie – Polska zdobyła jedynie 11 medali, a zwycięskie Stany Zjednoczone aż 121. Nie zapominajmy jeszcze o
Igrzyskach Paraolimpijskich, na których Polska
zdobyła 39 medali. Natomiast reprezentacja
Portugalii została mistrzem Europy w piłce nożnej, wygrywając w finałowym meczu EURO
2016 z Francją (1:0). Z kolei nasza reprezentacja piłkarska wskoczyła w tym roku w rankingu
FIFA aż na 15 miejsce!

TOP 10
"Harry'ego", czyli "Fantastyczne zwierzęta i jak
je znaleźć".

7. Nie ma co ukrywać, że ten rok był 'szalony'
jeśli chodzi o Internet. Co miesiąc królował
jakiś inny trend, moda, challenge. No właśnie,
tyle tych challenge było, Między innymi '100
layers Challenge' , 'Mannequin Challenge',
'Huh Challenge', 'Running Man Challenge',
'Juju Challenge' i naprawdę wiele, wiele innych. Jednak ten, który wciąż jest "na topie" i
cały czas widzę go w naszej szkole, to oczywiście 'Bottle Flip Challenge'. Wyzwanie stało się
tak popularne, że nawet powstała gra na
smartfony.

10. A w show businessie 2016 był z pewnością
rokiem rozstań. Rozstanie, które z zadziwiło
wielu, to rozwód Angeliny Jolie i Brada Pitta.
Mnie natomiast zasmuciło rozstanie Abela Te-

8. W 2016 zmarło niestety wiele znanych i
ważnych osób. W tym roku pożegnaliśmy wybitnych muzyków – Davida Bowie, Leonarda
Cohena i Prince'a. W październiku z przykrością pożegnaliśmy wybitnego, polskiego reżysera filmowego i teatralnego Andrzeja Wajdę,
Również ogromną stratą jest śmierć aktora
Alana Rickmana, która w szczególności dotknęła wszystkich fanów "Harry'ego Pottera".

sfaye ,znanego jako 'The Weeknd' i Belli Hadid.
Dlaczego akurat to? W sumie nie wiem, prawdopodobnie dlatego, że uwielbiam muzykę The
WEEKENF Abela, a razem wydawali się bardzo
szczęśliwi. Oprócz tego rozstali się również ze
swoimi drugimi połówkami Johny Depp, Lady
Gaga, Je nif er Lopez, Taylor Swift
(niejednokrotnie), Demi Lovato, Mariah Carey,
Hilary Duff, Brooklyn Beckham i naprawdę dużo
więcej celebrytów. Najwyraźniej 2016 nie był
dobrym rokiem na miłość.

9. Mówiąc o "Harrym" nie można pominąć
faktu, że w tym roku J.K.Rowling wydała ósmą A ja wszystkim życzę, by Nowy Rok 2017 był
część serii pt. "Harry Potter i przeklęte dziec- naprawdę udany i obfitował w wiele ciekawych
ko". Do kin wszedł film nawiązujący do cyklu wydarzeń!
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ROK ESK ZA NAMI!
To był rok pełen estetycznych wrażeń i kulturalnych doznań. Kończy się okres Wrocławia jako
Europejskiej Stolicy Kultury, ale z pewnością nie kończy się kultura we Wrocławiu. Po styczniowym Przebudzeniu, czerwcowym Flow na Odrą, wrześniowej Alchemii Światła przychodzi czas
na grudniową Ceremonię Zamknięcia. 15-18 grudnia przekonajcie się sami, że dobry rok ma
dobre zakończenie. Przed Wami Niebo w Hali Stulecia, Trubadur w Operze Wrocławskiej, Festiwal Przyjaźni i dni otwarte dla sztuki. Potem rodzinne święta z dobrą książką i wspaniała sylwestrowa zabawa na wrocławskim Rynku w zupełnie nowej odsłonie. Zapraszamy!
ESK: czas zakończyć
„Niebo” to jedno z najważniejszych wydarzeń
Europejskiej Stolicy Kultury. To niesamowita gra
świateł i dźwięków, brzmienie orkiestry, występy
międzynarodowych artystów i zwykłych mieszkańców Wrocławia. To wreszcie zakończenie
naszej wspólnej opowieści o historii miasta i
finałowa część Kwartetu Flow łączącego cztery
najważniejsze wydarzenia roku. W ramach owego Kwartetu przeszliśmy już Wrocławskie Mosty,
wspólnie z Duchami Wrocławia przeżyliśmy Ceremonię Otwarcia i z podmuchem letniego wiatru poczuliśmy Flow na Odrą. Byliśmy na placach, w parkach, ogrodach, na drogach, nad
rzekami. Teraz jesteśmy gotowi na kawałeczek
Nieba, pod jednym z najpiękniejszych dachów
miasta – kopułą hali Stulecia. Jesteśmy gotowi,
by jeszcze raz przeżyć wszystkie całoroczne emocje, spotkać Duchy Wrocławia, posłuchać muzyki
ze styczniowego Przebudzenia i z czerwcowego
Flow nad brzegami Odry poznać dalszą część
opowieści o naszym mieście i jego mieszkańcach. Do zobaczenia 17 grudnia o godz. 14.30 i
19 lub 16 grudnia w czasie otwartej próby generalnej widowiska przygotowanego przez Chrisa
Baldwina, kuratora ds. performance ESK.
Ocean świętuje
15 grudnia o 18 odbędzie się pierwsza edycja
festiwalu, którego myślą przewodnią jest: „Jeśli
świętować, to tylko w towarzystwie przyjaciół!”
Chodzi tu o przyjaciół wrocławskiej grupy OCN
(przez lata znanej jako Ocean). Powołany we
Wrocławiu w 2001 roku zespół ma na swoim
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koncie osiemset koncertów, siedem płyt i nominacje do Fryderyka. Tym razem, z okazji 15lecia swojej działalności, wystąpi w towarzystwie bliskich i serdecznych sobie osób i zespołów. Na jednej scenie zagrają, po przyjacielsku,
grupy, reprezentujące różne kierunki muzyczne. We wrocławskiej Hali Orbita zobaczymy,
poza jubilatami, zespoły Happysad, Raz Dwa
Trzy oraz Muchy, Lecha Janerkę, Monikę Borzym, Olafa Deriglasoffa oraz lidera zespołu
Jamal - Tomasza „Miodu” Mioduszewskiego.

tuWroclaw.com

WROsound Festiwal
Jak wielka siła drzemie we wrocławskich artystach? Jakie tworzą gatunki muzyczne? Jak
wygląda lokalny rynek muzyczny? Z pewnością
odpowiedzi na te pytania poznamy 15-17
grudnia podczas 8. edycji WROsound Festiwal.
Zespoły, często debiutujące, zaprezentują
bardzo różne gatunki muzyczne: od spokojnych melodii, przez elektroniczne kompozycje,
do ciężkiego brzmienia. Na pewno będzie różnorodnie, kreatywnie, z pasją. W dwóch salach
koncertowych Impartu wystąpią m.in. Christian Löffler & Mohna, Pink Freud, A_GIM feat.

KULTURALNIK
Novika & Klark, SONAR, Legendarny Afrojax,
WE DRAW A .

Dni Otwarte dla Sztuki

Niezwykły chór

wych sylwestrów. Koniec tego roku stanie się
tym samym początkiem nowego cyklu,
„Sylwester we Wrocławiu. Z Wrocławiem”,
którego największą gwiazdą będzie odtąd artystyczny Wrocław, przez organizatorów określany Szanownym Sylwestrem Wrocławskim. Na
dwóch scenach wystąpią związani z naszym
miastem artyści, których osobowość i muzyka
jest odbiciem rozumu i emocji w sztuce. Poznamy tajemnice Mózgu i zakamarki Serca Szanownego Sylwestra Wrocławskiego. Scena na Placu
Gołębim to Mózg imprezy: tu zagrają Fruhstuck,
Miloopa, artyści Teatru Muzycznego Capitol i
L.U.C z orkiestrą Rebel Babel. Scena od strony
Placu Solnego to Serce, a jego wykonawcy to:
Blade Loki, Mikromusic, Alicja Janosz i Goście,
Mesajah oraz Girls on Fire.

Kto z was nie widział jeszcze wystawy
„Photography Never Dies” na Dworcu Głównym
PKP, ekspozycji stałej „Wrocław 1945-2016” w
Centrum Historii Zajezdnia czy wystawy „Lwów.
24 czerwca 1937. Miasto, Architektura, Modernizm” w Muzeum Architektury? Mamy dla Was
dobrą wiadomość: W dniach 16-18 grudnia w
„Trubadur” w operze
ramach dni otwartych dla sztuki można je odwiedzić bezpłatnie. Opłata za wstęp na wystaMiłość, zdrada, tajemnica, XV-wieczna Hiszpawę „Summer Rental” w Pawilonie Czterech
nia oczami mistrza XIX-wiecznej opery, czyli
Kopuł czy „Wrocławską Europę” w Muzeum
„Trubadur” Giuseppe Verdiego w Operze WroNarodowym będzie symboliczna.
cławskiej. Będzie to pierwsza premiera opery w
sezonie 2016/17 i jednocześnie artystyczne podsumowanie współpracy z Łotewską
Narodową Operą i Baletem w
Rydze. Reżyserem wrocławskiej premiery jest łotewski
twórca Andrejs Żagars, a
orkiestrę opery wrocławskiej
poprowadzi jej obecny dyrektor
Marcin
Nałęcz Niesiołowski. Dwa lata temu
Sylwester po wrocławsku
„Trubadur” miał swoją premierę w Rydze, dokładnie podczas piastowania przez to miasto Efekty świetlne i fajerwerki, mapping na kamietytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Teraz zapra- nicach, dwie sceny, 10 zespołów i artyści zwiąszamy wszystkich do Opery Wrocławskiej w zani z Wrocławiem - już niedługo sylwester,
dniach 16-18 grudnia.
podobno najbardziej wrocławski z dotychczasoWykonują różne zawody, mają od 7 do 77 lat,
nie przejmują się niedoskonałym głosem. Łączy
ich miłość do śpiewu i miłość do swojego miasta. Od listopada 2014 pod przewodnictwem
Teatru Muzycznego Capitol komentują sprawy
Wrocławia. Śpiewali już na dachu pierwszego
wrocławskiego domu na wodzie, w nocnym
autobusie i na przystankach, na deptaku przy
ul. Oławskiej, w barze Barbara przy ul. Kazimierza Wielkiego, podczas maratonu, w Narodowym Forum Muzyki. 18 grudnia podczas koncertu finałowego w Capitolu wykonają dziewięć
znanych pieśni i dziesiątą wieńczącą ich działalność. O kim mowa? O Chórze Komentujących
Wrocławian
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Dwie estrady koncertowe ograniczą Rynek od
północy i południa, od wschodu zamknie ją
ściana Ratusza, a od zachodu ściana kamienic.
Rynek stanie się zamkniętą przestrzenią, klubem wypełnionym muzyką, otoczonym obrazami, miejscem, gdzie emocje gości będą pobudzane z wszystkich czterech stron. Czy nastąpi połączenie mózgu i serca? Oczywiście!
Kiedy? O północy! W jaki sposób? Niespodzianka!
Europejskie Nagrody Filmowe
To niewątpliwie najważniejsze i najgłośniejsze
wydarzenie w ramach ESK. Do Wrocławia
zawitali najwięksi europejscy twórcy filmowi.
Europejskie Nagrody Filmowe są najważniejszym wyróżnieniem na starym kontynencie,
odpowiednikiem amerykańskich Oscarów,
przyznawanym przez członków Europejskiej
Akademii Filmowej. Co drugi rok (w lata nieparzyste) nagrody są wręczane w Berlinie,
gdzie Akademia ma swoją siedzibę. W latach
parzystych ceremonie wręczenia nagród odbywają się w innych miastach europejskich –
w tym roku we Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Nagrody zostały przyznane
po raz pierwszy w 1988 roku, a statuetkę dla
najlepszego filmu otrzymał wtedy Krzysztof
Kieślowski za „Krótki film o zabijaniu”. Gośćmi tegorocznej ceremonii wręczenia ENF są
członkowie Europejskiej Akademii Filmowej,
tegoroczni laureaci i nominowani do Europej-

30 | AGRAFKA 3/2016/2017

skich Nagród Filmowych, m.in.:
aktor Pierce Brosnan – gość
honorowy, nagrodzony za wkład
w światową kinematografię czy
scenarzysta Jean-Claude Carrière – laureat nagrody za całokształt twórczości oraz reżyserzy Pedro Almodóvar i Ken Loach. Zaprezentowanych zostanie
około 40 filmów nominowanych
do tegorocznych Europejskich
Nagród
Filmowych
m.in.:
„Elle” (reż. Paul Verhoeven) i
„Pokój” (reż. Lenny Abrahamson) – nominowane w kategorii
Europejski Film Roku, „Ja, Daniel
Blake” (reż. Ken Loach) – nominowany w czterech kategoriach, „Julieta”(reż. Pedro Almodóvar) – nominowana w 3 kategoriach oraz
„Toni Erdmann” (reż. Maren Ade) nominowany
aż w pięciu najważniejszych kategoriach. Niezwykłą gratką dla miłośników kina jest niewątpliwie
możliwość
spotkania
z wybitnym niemieckim reżyserem i przewodniczącym Europejskiej Akademii Filmowej, Wimem Wendersem.
Za najlepszy europejski film 2016 roku uznano
"Toni Erdmann" Mareny Ade. Komediodramat
o ojcu próbującym odbudować relacje z dorosłą
córką okazał się wielkim zwycięzcą gali, zdobywając aż pięć nagród.

KULTURALNIK
Ewa Szymańska

OBSERWUJĄC KWIAT WIŚNI...
W Japonii rozpoczął się coroczny rytuał hanami. Ludzie zgromadzili się w parku, aby podziwiać
rozwijające się kwiaty wiśni. Również przed barem Sentaro zakwitło piękne drzewo o rozłożystej, jasnoróżowej koronie. Tak rozpoczyna się fabuła filmu „Kwiat wiśni i czerwona fasola”.

Praca Japończyka polega na przyrządzaniu,
a następnie sprzedawaniu naleśników ze słodką,
fasolową pastą. Ze względu na powszechność i
niewyszukany smak dorayaki nie cieszą się zainteresowaniem klientów. Wszystko się zmienia,
gdy pewnego dnia w progu lokalu staje siedemdziesięcioletnia Tokue. Staruszka usilnie stara
się o pracę w naleśnikarni, jednak Sentaro nie
chce jej zatrudnić. Zgadza się dopiero za namową znajomej uczennicy: Wakany. Tokue robi
przepyszną pastę an, dzięki której popyt na
dorayaki Sentaro wzrasta. Wkrótce przed barem
ustawiają się ogromne kolejki. Między głównymi
bohaterami nawiązuje się silna więź. Niestety,
wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Właściciel
lokalu dowiaduje się, że Tokue w młodości chorowała na trąd. Mimo sprzeciwu kucharza nakazuje mu, by zwolnił kobietę. Wkrótce Tokue
sama odchodzi z pracy, a niedługo po tym umiera. Także Sentaro traci pracę w barze, a jego

miejsce zastępuje siostrzeniec właścicielki.
Film „Kwiat wiśni i czerwona fasola”
wyreżyserowany przez Naomi Kawase jest
dziełem jedynym w swoim rodzaju. W delikatny i pełen prostoty sposób ukazuje prawdę na
temat ludzkich porażek i sukcesów. Uważam,
że na szczególną uwagę zasługuje Kirin Kiki,
która wcieliła się w rolę Tokue. Aktorka doskonale wyeksponowała najważniejsze cechy
głównej bohaterki: wytrwałość, mądrość życiową, a także umiejętność cieszenia się życiem. Natomiast Masatoshi Nagase bezbłędnie oddał charakter Sentaro. Należy także
docenić surową grę aktorską Miyoko Asada,
dzięki której właścicielka baru z dorayaki stała
się nieugiętą, dążącą do realizacji swoich planów osobą. Atmosferę filmu podkreślają długie ujęcia, podczas których można dokładnie
przyjrzeć się bohaterom i zauważyć szczegóły.
Właśnie dbałość o nie cechuje ten film. Dzieło godne polecenia, nagrodzone przez jurorów
Japońskiej Akademii Filmowej oraz MFF w
Valladolid. Warto po nie sięgnąć, np. podczas
nadchodzącej świątecznej przerwy.
A w Nowym Roku 2017 życzę Wam byście
trafiali na same dobre, interesujące, warte
zapamiętania dzieła filmowe:)
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(NIE)PRZEMINĘŁO Z WIATREM
„Przeminęło z wiatrem” to ekranizacja powieści Margaret Mitchell, do której prawa zakupił, za
50 tys. dolarów, David O. Selznick. Żadna wcześniejsza produkcja nie cieszyła się aż takim zainteresowaniem widowni. Jednak ,,Przeminęło z wiatrem” to film, który od samego początku był
skazany na totalną klapę. Stało się… inaczej. Według strony internetowej Box Office obraz do
dziś jednym z najbardziej dochodowych w USA. W czasie świąt, gdy mamy więcej czasu, warto
sięgnąć po dobre stare kino.
wego partnera i uważała go za niezbyt bystrego
oraz leniwego i dość opornego mężczyznę. Gable, choć był wobec Leigh szarmancki i miły, nie
zachwycał się jej pracą na planie filmowym.
Dobre relacje z reżyserem to podstawa!
”Była wytworna, urocza i miała doskonałe
maniery, lecz pod tą nienaganną powierzchnią
kryło się coś neurotycznego, impulsywnego, w
rzeczywistości były to dwie kobiety” - tak Vivien
Leigh opisuje jeden z reżyserów filmu, George
Cukor. Między aktorką, a innym twórcą, Victorem Flemingiem, bardzo często dochodziło do
awantur. Po którejś z nich mężczyzna opuścił
plan, krzycząc: „Panno Leigh, może Pani wsadzić
sobie scenariusz w swój monarchiczny brytyjski
tyłek”. Nie była to ani pierwsza, ani ostatnia
tego typu sytuacja. Pewnego dnia w obecności
Leigh Fleming zwrócił się do kostiumografa
Waltera Punkeltta z żądaniem: „Do diabła, trzeTa jedyna-ten jedyny…
ba odsłonić jej cycki!”. Zmuszono Vivien do obwiązania piersi taśmą, by były blisko siebie,
Do roli głównej bohaterki, Scarlett O’Hary,
uniesione wysoko. W efekcie żądań reżysera
przesłuchano 1400 aktorek - w tym wielkie
powstała niezapomniana scena, w której Scargwiazdy Hollywood, takie jak Joan Fontaine,
lett ma na sobie wspaniałą, burgundową suknię
Joan Crawford, Katharine Hepburn i Bette
To, co Scarlett kochała najbardziej
Davis, ale finalnie padło na piękną i urokliwą
Vivien Leigh. Propozycję zagrania głównej roli
Pierwszym i najważniejszym pytaniem, jakie
męskiej, Rhetta Butlera, otrzymał na początku
zadają turyści przyjeżdżający do Atlanty, to:
Gary Cooper. Gwiazdor nie był jednak zaintere„Gdzie znajduje się słynna Tara?”, czyli posiasowany. Twierdził, że „Przeminęło z wiatrem”
dłość rodziny O’Hara. Niestety, muszę zmartwić
będzie największą porażką w historii Hollywowszystkich tych, którzy kiedykolwiek rozważali
od. Ostatecznie rolę dostał Clark Gable. Okazuzwiedzenie posiadłości. Jest to niemożliwe, gdyż
je się jednak, że ekranowi partnerzy nieszczebudynek powstał jedynie jako dekoracja w stugólnie za sobą przepadali. Vivien podobno
diu filmowym MGM w Culver City, w Kalifornii.
narzekała na nieprzyjemny zapach z ust filmo-
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Producent filmu powiedział: „To niemal symbol
Hollywood. Tara nie ma wewnątrz pokoi. To tylko
fasada. Tak samo Hollywood jest w większości
tylko fasadą”. W obecnej chwili trwają przygotowania i wielkie starania, aby odtworzyć oryginalne dekorację i budynek udostępnić turystom.
„Przeminęło z wiatrem” to film, który z bestselleru przeistoczył się w arcydzieło wszech czasów. Zdobył aż osiem Oskarów z trzynastu nominacji. Fenomenalni reżyserzy, piękne kostiumy,
najzdolniejsi aktorzy - przez to wszystko powstał
niestarzejący się obraz, który jest jednym z tych
filmów, które zachwycają wszystkich, bez wyjątku.

Jakub Piotrowicz

PRAWDZIWY „GROM Z JASNEGO NIEBA”
„Grom z jasnego nieba” to książka amerykańskiego twórcy wielu bestsellerów: Erika Larsona,
oparta na faktach. Autor jest niektórym znany ze swojej debiutanckiej powieści: „Diabeł w Białym Mieście”, za którą otrzymał prestiżową nagrodę Edgar Awards i trafił do finału konkursu
National Book Award. W przededniu świąt warto wziąć ją pod uwagę jako dobry prezent świąteczny.

Głównym bohaterem „Gromu z jasnego nieba” jest Henry George Kendall, kapitan statku
turystycznego. Podczas wielu rejsów spotyka go

wiele tajemniczych sytuacji, które na końcu –
podobno- mają złożyć się w logiczną całość.
Oprócz jego historii w książce znajdziemy dwa
główne wątki. Jest rok 1910, czas drugiej rewolucji przemysłowej. Pierwszy motyw powieści to „wynalazek”. Znany włoski noblista,
fizyk i konstruktor pracuje nad przełomowym
urządzeniem: telegrafem.
Drugi motyw to „zbrodnia i ucieczka”.
Doktor Hawley Crippen najpierw morduje
swoją żonę, ćwiartuje ją, a szczątki chowa do
piwnicy. Wszystkim rozpowiada, że małżonka
wróciła do Stanów. Jednak podczas śledztwa
detektyw odkrywa pozostałości. Wtedy to
lekarz-morderca zaczyna uciekać do Kanady.
Zaraz, zaraz… A co ma jeden wątek do drugiego? Właśnie! Dwa zupełnie różne tematy zwykle się wykluczają. Tu jednak się dopełniają!
Przeczytaj i zobacz, jak pogoń przez pół świata
kończy się sukcesem dzięki zastosowaniu re-
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wolucyjnego wynalazku.
„Grom z jasnego nieba” ma wiele zalet i
mało wad. Za plus można uznać wprost fantastyczny styl pisarski. Inną wielką zaletą lektury
jest ogrom znajdujących się w książce ciekawostek. Autor nie tylko przekazuje nam własną
fabułę książki, ale również całą masę dodatkowych ciekawych informacji z okresu, w którym
toczy się akcja. Możemy się dowiedzieć, jak
wyglądały sławne statki z początku XX wieku, jak
się ubierano, jak spędzano wolny czas- o prostu:
jak się żyło. Zdecydowanie należy również pozytywnie spojrzeć na wiarygodność wydarzeń.
Często pisarze czy reżyserzy tworzą dzieła
„oparte na faktach” tylko z pozoru.
„Grom z jasnego nieba” zasługuje na
pochwałę z powodu swojej wiarygodności i
autentyczności. Do wad, których jest niewiele,
należy zaliczyć chwilowe zagmatwania w powieści i dużą ilość niepotrzebnych pobocznych postaci, wątków i wydarzeń.
„Grom z jasnego nieba” to książka zdecydowanie warta polecenia. Zachęcam do jej
przeczytania.

Dla babci
A może warto przemyśleć małą podróż w czasie? Z książkami wszystko jest możliwe.
Na
przykład
dzięki
„Elegantkom” Agnieszki Janas można się
przenieść na ulice polskich miast lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, by przypomnieć
sobie ówczesną modę i wysiłki, jakie należało
włożyć w to, by w siermiężnej i pełnej braków
rzeczywistości wyglądać elegancko i niebanalnie.
Dla dziadka
Dziadkowi przypadnie do gustu literatura faktu. Może kup mu jakiś zbiór
reportaży albo powieść dokumentalną? Proponujemy np. Wiesława Myśliwskiego
„Ostatnie rozdanie” . To mistrzowska medytacja nad życiem, dojrzewaniem, pamięcią…
Arcydzieło, w którym koniec pisze sam czytelnik. To książka, którą najlepiej rozumie się,
mając na koncie spory bagaż doświadczeń…
To także książka o tym, że w pewnym wieku
już nikomu niczego nie trzeba udowadniać.

KSIĄŻKOWA LISTA PREZENTOWA

Dla mamy

Od zawsze wiadomo, że książka to idealny prezent dla osób w każdym wieku. Aby ułatwić Wam wybór idealnej pozycji na prezent,
prezentujemy krótki, subiektywny przegląd
książkowej listy prezentowej.

Cóż, mamom trzeba zapewnić albo
coś praktycznego (poradnik idealnej pani
domu, idealnej mamy czy szefowej) bądź
wprost przeciwnie: zapewnić jej chwilę wytchnienia, relaksu , sentymentalnych uniesień
na wieczorne seanse z książką w ręku. W tym
drugim przypadku polecamy np. Kjersti Annesdatter Skomsvold, „Im szybciej idę, tym
jestem mniejsza” Książka i do śmiechu, i do
uronienia łezki.
Dla taty
No cóż, tu można poszaleć: od książek o różnych hobby (np. „Samochody PRL” ), przez
dobrą biografię (np. „Niezłomny”) czy pozycję o budowaniu relacji (np. „Śmierć pięknych saren” ojca z synem). Jest nostalgicznie,
jest trochę smutno i trochę wesoło), po poradniki dla biznesmena („Łowcy milionów.
Dekalog przedsiębiorcy”). Do księgarń!!!
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OPOWIADANIE
Michalina Szymańska

REALNA WYSPA odc.3
Miłość to duża odpowiedzialność związana ze linę i przywiązała się do drzewa. Ostrożnie
smutkiem, łzami i tęsknotą
wspinała się, przesuwając zabezpieczenie. Po
chwili była zmęczona, ale na szczęście dotarła
Sara siedziała na ciepłym piasku, słońce prażyło
już na wierzchołek. Gdy złapała oddech,
niemiłosiernie. Była już zmęczona monotonną
ostrożnie strąciła dwa kokosy. Następnie
parogodzinną drogą. Piaszczysta plaża znudziła ją,
zabrała się za potężne liście. Za pomocą noża
ale brunetka bała się wejść do dżungli: przecież
odcinała je od konarów. Gdy uznała, że zesię pokaleczy. Kobieta potrząsnęła głową. „Co też
brała wystarczającą ilość, ostrożnie zeszła na
wygaduję. Tam nie ma nic strasznego, oprócz
dół i resztkami sił przeciągnęła liście do
węży, pająków, gigantycznych robali, krwiożer„szkieletu” szałasu. Opadła na piach wyczerczych mrówek, strasznych drapieżników. Kiedyś
pana wysiłkiem i prażącym słońcem. Ledwo
taka nie byłam” – pomyślała. Ale skąd to wiedziałapała oddech. Jak wróci do domu, będzie
ła? Przecież nie pamiętała nic. Sara spojrzała na
leżała całymi dniami i nic nie robiła całymi
słońce Musiała już wracać, żeby zdążyć jeszcze
dniami. Jakiś głos w głębi mówił, że to nie jej
przed zmrokiem znaleźć jakieś miejsce do spania.
natura, że nie jest stworzona do leżenia i
Podniosła się z piasku i wziąwszy nóż, ruszyła w
leniuchowania, ale kobieta zignorowała szepdrogę powrotną. Gdy dotarła do miejsca, w któty i strąciła je w najgłębszą przepaść zaporym się obudziła, słońce zaczęło zbliżać się do
mnienia. Była wyczerpana fizycznie i psyhoryzontu. Kobieta spojrzała do torby, po czym
chicznie. Sięgnęła po jeden z kokosów i z
wyciągnęła zwinięte liny i przerzuciła je sobie
wysiłkiem odłupała górę. Powoli napiła się
przez ramię. Podeszła do ściany drzew i krzewów.
płynu ze środka: był wodnisty i tylko leciutki
Wyciągała powoli suche gałęzie na plażę i układaposmak kokosowy zdradzał pochodzenie
ła je w małe ognisko . Skupiając światło lupą,
mętnej cieczy. Gdy opróżniła orzech, wstała i
podpaliła suchą trawę pod drewnem. Po chwili,
niechętnie zabrała się za układanie liści na
gdy grubsze gałązki zajęły się ogniem, brunetka
„szkielecie” szałasu. W głowie miała mętlik.
ponownie skierowała się w stronę dżungli. Przed
Nic jej się nie przypominało z chwil przed
zmrokiem musiała przygotować sobie jakieś
trafieniem na wyspę. Miała nadzieję, że przyschronienie przed deszczem i wiatrem. Nie musiapomni sobie wszystko. „Ale jeżeli powróci jej
ła daleko iść, aby znaleźć odpowiednią gałąź napamięć ,to zacznie tęsknić”. Kobieta bardzo
dającą się na szkielet szałasu, nie była zbyt machciała znać swoją przeszłość, ale zrozumiała,
sywna, więc kobieta dała radę ją przenieść. Mimo
że wiąże się to z dużym smutkiem, ogromną
że nie był to dla niej duży wysiłek położyła się
tęsknotą za rodzicami, mężem i być może
zmęczona na piachu. Czuła się z jakiegoś dziwnedziećmi. Bałaby się myśli o ich reakcji na to,
go powodu rozerwana w środku, nie chciała tak
że zaginęła.” A co jeżeli…?” Nie, tego nawet
pracować. Męczyło ją to, ale też podobał jej się
nie mogła brać pod uwagę. Sara czuła się
taki wysiłek fizyczny. Sara nie potrafiła określić, co
zmęczona tym wszystkim. Położyła ostatni
się z nią dzieje. Spojrzała na słońce, które coraz
liść na szkielecie i wsunęła się do środka.
bardziej zbliżało się do horyzontu. Miała coraz
Spojrzała na pojawiający się księżyc i ledwo
mniej czasu na uszykowanie schronienia i poszuwidoczne gwiazdy. „Czemu to wszystko się
kanie czegoś do jedzenia- nie mogła marudzić.
wydarzyło i czemu tego nie pamięta?” Oparła
Brunetka wstała i dołożyła drewna do ogniska,
głowę na rękach i zamknęła oczy. „Czy ja
aby nie zgasło. Pomimo niechęci poszła w stronę
mam męża?”- pomyślała. Z tym pytaniem
dżungli, ale nie weszła do niej, tylko podeszła do
krążącym w jej głowie zasnęła.
palm rosnących na jej obrzeżach. Ściągnęła jedną

AGRAFKA 3/2016/2017 | 35

PRZEPIŚNIK
Mikołaj Górka

MAGICZNY CZAS ŚWIĄT
Grudzień. Za oknami powoli zaczynają prószyć pierwsze płatki śniegu, a dni stają się coraz krótsze i chłodniejsze. Lód i śnieg, czyli to co cieszy małe dzieci, dla starszych jest często prawdziwą
zmorą. Wracając ze szkoły i pracy, zmarznięci i wyziębieni, marzymy jedynie o tym, aby jak najszybciej znaleźć się w ciepłym i przytulnym domu. Najlepiej na wygodnym fotelu, przy trzaskającym wesoło ogniu w kominku i zapachem pieczonego ciasta, goździków i cynamonu. Wspaniała
perspektywa, prawda? Przyjemnie i świątecznie - w sam raz na zimowe dni. Żeby atmosfera w
Waszych domach była właśnie tak aromatyczna i pachnąca, przygotowałem dla Was w tej
Agrafce trzy przepisy, które sprawią, że czas świąt w tym roku będzie szczególnie wyjątkowy.

Piernik świąteczny, przepis mojej babci:)
Znakomity piernik na święta do kawy, bardzo
mięciutki, puszysty i delikatny; z pyszną czekoladową polewą. Przepis jest prosty i szybki. Surowe ciasto nie potrzebuje leżakowania, a po
upieczeniu, ostudzeniu, polaniu polewą z czekolady (którą również robi się ekspresowo) piernik
jest gotowy (ciasto jest tak miękkie, że nie potrzebuje czasu, aby zmiękło). A jeśli lubimy przekładane pierniki, to możemy ciasto przełożyć
powidłami lub marmoladą. Porcja na 2 podłużne
foremki 9x27 cm (dno foremki).

Składniki:
CIASTO
1 szklanka cukru lub ksylitolu
1 szklanka miodu
1/2 kostki margaryny (lub masła)
6 jaj
2 szklanki mąki pszennej tortowej typ 450
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka cynamonu
20 g przyprawy do piernika
1 szklanka śmietany (18%)

POLEWA Z CZEKOLADY
6 dag gorzkiej czekolady (co najmniej 70% )
4 dag deserowej czekolady
8 dag masła extra

PONADTO
dekoracja, np. w postaci śnieżynek cukrowych lub gotowej kolorowej posypki
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Sposób przygotowania:
Ciasto:
Margarynę roztopić z cukrem, miodem i przyprawą do piernika. Wlać śmietanę i zagotować. Gdy ostygnie do zimnego dodać żółtka,
mąkę wymieszaną z sodą i cynamonem, wymieszać. Na końcu ubić pianę z białek, dodać
do ciasta i delikatnie wymieszać. Ciasto przelać do dwóch podłużnych foremek (9x27 cm zmierzone dno foremki) wyłożonych papierem
do pieczenia. Piec w temperaturze 175 stopni
C przez 1 godzinę. Po ostudzeniu pierniki polać
polewą z czekolady i udekorować śnieżynkami.
Polewa czekoladowa:
Obie czekolady połamać na kosteczki, wrzucić
do garnuszka, dodać pokrojone na kawałki
masło i rozpuścić w kąpieli wodnej (garnuszek
z czekoladą i masłem zanurzyć w większym
garnku z gorącą wodą, od czasu do czasu
zamieszać do momentu rozpuszczenia się
składników i uzyskania jednolitej polewy). Jeśli
lubimy bardziej deserową czekoladę to możemy dać całą tabliczkę, a pominąć gorzką i
odwrotnie

PRZEPIŚNIK
Świąteczna sałatka śledziowa

Składniki:
6 filetów ze śledzia
25 dag sera Morskiego MSM MOŃKI
3 ząbki czosnku
1 cebula
1 puszka czerwonej fasoli
4 średnie ziemniaki
4 jajka
3 łyżek majonezu
2 łyżki kwaśnej śmietany lub jogurtu
natka pietruszki
sól *
pieprz
*Ponieważ śledzie są słone same w sobie, lepiej
nie dodawać do sałatki zbyt wiele soli.

Składniki:
1 op. mrożonego mielonego szpinaku
3 serki Almette (białe) z Piątnicy lub Philadelphia (serek wiejski też się sprawdzi)
4 duże lub 5 małych jajek
1 czubata łyżka mąki
łosoś wędzony w plastrach 4x100g
1 ząbek czosnku
sól, pieprz
Sposób przygotowania:
Szpinak dusimy na patelni na małym ogniu, aż
odparuje woda – ok. 40-50 minut (jeśli rozmrozimy go wcześniej – to krócej). Dodajemy
wyciśnięty czosnek i przyprawiamy. Ubijamy
pianę z białek i rozgrzewamy piekarnik do
180ºC. Po wystygnięciu szpinaku dodajemy do
niego mąkę, żółtka i mieszamy. Delikatnie
dodajemy po trochu ubitą pianę z białek. Masę należy teraz rozprowadzić na dużej blasze
wyłożonej pergaminem (blacha na cały piekarnik). Pieczemy w temp. 180ºC ok. 15 minut. Po
ostudzeniu, wyjmujemy razem z papierem.
Rozsmarowujemy na całej powierzchni serki i
układamy łososia. Zwijamy roladę. Najlepiej ją
przekroić i wyjdą dwie. Zawijamy w folię i
wkładamy do lodówki.

Sposób przygotowania:
Filety ze śledzi umyć i pokroić w paseczki. Ząbki
czosnku bardzo drobno posiekać, a cebulę pokroić w nieduże paseczki. Ugotowane uprzednio
ziemniaki pokroić w średnią kostkę. Jajka ugotować na twardo i pokroić w kostkę. Ser Morski
zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Pokrojone
składniki wymieszać ze sobą, dodać odsączoną
fasolę oraz majonez i śmietanę (bądź jogurt), na
koniec dodać posiekaną natkę pietruszki. Całość
doprawić pieprzem oraz solą do smaku.

Roladki szpinakowe z łososiem
Jest to przepis, który moja mama dostała kilka
lat temu od swojej koleżanki. Od tamtej pory to
proste i przepyszne danie gości na naszym stole
przy każdej możliwej okazji :)

Jest to przepis podstawowy – aby roladki były
ciekawsze ,możemy dodać do serka np. tarty
chrzan (polecam), czosnek, koperek, ugotowane na twardo i pokruszone żółtka jajek czy
zastąpić część łososia suszonymi pomidorami wszystko zależy od Waszej kreatywności :)
Życzę powodzenia w kulinarnych bojach i przede wszystkim - WESOŁYCH ŚWIĄT! :)
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PARNASOWE WOJAŻE
Iza Siwińska, uczennica II LO im. S. Batorego w Warszawie

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE (1)
Zamek Królewski w Warszawie to jeden z najważniejszych punktów zwiedzania. Czemu jednak
nie zwiedzić go jeszcze raz i nie spojrzeć na niego z innej perspektywy?

Zacznijmy od poznania historii Zamku
Królewskiego. Początki grodu sięgają panowania
księcia Bolesława II (lata 1294- 1313). W pierwszej połowie XIV w. mieszkańcy mogli cieszyć się
nowo zbudowaną wieżą. Dalsza rozbudowa
nastąpiła za panowania księcia Janusza I Starszego na przełomie XIV i XV w. Powstał wtedy Dwór
Wielki, w którym zbierały się sejmy mazowieckie. Został on wzniesiony w stylu gotyckim, który
to fakt po II wojnie światowej postanowiono
upamiętnić i zrekonstruować – możemy więc
podziwiać go m.in. na dziedzińcu.
W roku 1524 zmarł książę mazowiecki
Stanisław, a zaledwie dwa lata później Janusz III.
Byli oni ostatnimi książętami mazowieckimi,
dlatego też ich ziemie przeszły pod panowanie
króla Zygmunta I Starego. Zamek warszawski
został wtedy wliczony do licznego grona rezydencji królewskich. Wyróżniał go jednak fakt, że
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to właśnie jego wybrała sobie na miejsce zamieszkania wdowa po Zygmuncie Starym,
królowa Bona, a następnie ich córka – Anna
Jagiellonka.
Po zawarciu unii lubelskiej w roku
1569 Zamek został siedzibą Sejmu Rzeczypospolitej. Rozbudowano też dawny Dwór Wielki
– do pracy zatrudniono włoskich architektów.
Byli to Giovanni Battista Quadro (twórca renesansowego ratusza w Poznaniu) i Bernardo
Morando (autor architektury Zamościa).
Kariera Zamku Królewskiego ożywa
ponownie po przeniesieniu stolicy do Warszawy przez Zygmunta III Wazę. Znów zaczęto
rozbudowywać budynek – był coraz podobniejszy do znanego nam dzisiaj – pięcioskrzydłowy, z dziedzińcem wewnętrznym. Rządy
Wazów to niewątpliwie okres świetności Zamku – zadbano bowiem również o detale, takie

PARNASOWE WOJAŻE
jak liczne zdobienia. Wzniesiono też Kolumnę
Zygmunta.
Niestety, wkrótce nastąpił potop
szwedzki. Zamek został ograbiony, a wnętrza
zdewastowane. Po ustaniu najazdu skupiono się
na odbudowie zniszczeń. W czasie panowania
Sasów dobudowano drugie piętro nad częścią
gotycką i zlikwidowano piętro trzecie południowego skrzydła. Tym samym dach został wyrównany. W XVIII w. zbudowano też barokowe,
bogato zdobione skrzydło (to, które możemy
podziwiać od strony Wisły).
W 1764 r. na tron polski wstąpił Stanisław August Poniatowski. Po pożarze południowego skrzydła Zamku postanowił je odbudować, a także trochę unowocześnić – według
projektu Jakuba Fontany. Potem jednak projektant zmarł, a jego stanowisko przejął Dominik
Merlini. Został on twórcą apartamentów królewskich i państwowych, do których wliczają się
m.in. Kaplica, Sala Canaletta, Sypialnia Króla,
Sala Wielka, Tronowa, Rycerska i Gabinet Monarchów Europejskich. Merliniemu pomagał
Jan Chrystian Kamsetzer, a także liczna gama
artystów, takich jak malarz Marcello Bacciarelli
czy rzeźbiarz André Le Brun. W Zamku odbywały
się obiady czwartkowe (oprócz lata). Bardzo
ważnym wydarzeniem w Zamku Królewskim
było z pewnością uchwalenie Konstytucji 3
maja. W 1795 r. Stanisław August abdykował i
wyjechał, a Polska przestała istnieć na mapie
Europy.
Do wybuchu powstania listopadowego
w Zamku mieściły się urzędy zaborcze, a po
upadku tego powstania
został rezydencją namiestników carskich.
W okresie Królestwa
Polskiego
rozebrano
domy stojące po zachodniej stronie zamku
i utworzono plac Zamkowy. Jego twórcą
został Jakub Kubicki,
autor Arkad Kubickiego.
Od 1920 r.
Zamek Królewski był

rezydencją Naczelnika Państwa, a od 1926
prezydenta RP. Miały tu miejsce wydarzenia
ważne dla Polaków, takie jak uroczystość wręczenia buławy marszałkowskiej Edwardowi
Rydzowi-Śmigłemu przez prezydenta Ignacego
Mościckiego, a także podpisanie przez prezydenta Konstytucji w 1935 r.
We wrześniu 1939 r. na Zamek Królewski spadły bomby – w tej sytuacji pracownicy Muzeum Narodowego i historycy sztuki
postanowili uratować wyposażenie budynku.
To właśnie oni przewieźli do piwnic Muzeum
Narodowego prawie 80% dzieł sztuki z Zamku.
Na tym jednak nie poprzestano. Muzealnicy
wymontowywali wszystko, co tylko dało się z
Zamku zachować, a więc drzwi, podłogi, kominki, a nawet fragmenty malowideł naściennych. Musiano się bardzo spieszyć, bowiem
Hitler rozkazał już wysadzić Zamek i w ściany
budynku zaczęto wwiercać tysiące otworów
na ładunki wybuchowe. Wyrok zapadł jednak
w roku 1944 – Zamek został zburzony.
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KLIMATYCZNA STARA KOPALNIA
19 listopada odbył się już trzeci w tym
roku wyjazd fakultetu turystycznego. W nieco
mniej licznym niż zwykle składzie pojechaliśmy
do Starej Kopalni w Wałbrzychu. Nazwa sugerowała, że będziemy zwiedzać podziemne korytarze. Prawda okazała się zgoła inna- Stara
Kopalnia jest bowiem ośrodkiem kulturalnoedukacyjnym, w którym co prawda znajdują się
część podziemna, jednak to nie ona stanowi
główny cel zwiedzania. Sam obiekt jest dobrym
przykładem rewitalizacji budynku przemysłowego.
Na pokopalnianym terenie poza szeregiem wystaw przedstawiających wyposażenie z
czasów świetności kopalni znajduje się także
robiąca ogromne wrażenie szatnia łańcuszkowa. To w niej górnicy zostawiali swoje ubrania
z myślą, że mogą już nigdy po nie nie wrócić.
Część hali zakonserwowano- stanowi ona swo-

isty relikt przeszłości. Poza zwiedzaniem obiektu wzięliśmy też udział w warsztatach kartograficznych. Mieliśmy np. narysować mapę podziemi, którymi wędrowaliśmy, wymienić kilka
okolicznych zabytków i innych ciekawych
obiektów turystycznych, a także wyznaczyć
północ, stojąc na wieży widokowej. Z tym
ostatnim co niektórzy mieli nie lada problem,
bowiem dzień nie należał do pogodnych. Jednak dzięki pomocy pani Stępnickiej wszyscy
pomyślnie rozwiązali zadania. Jeżeli w przyszłości nadarzy się okazja, z chęcią wrócę do Starej
Kopalni. Urzekła mnie bowiem swoim klimatem
i szerokim wachlarzem aktywności, które na
pozór nie kojarzą się z kopalnią (np. koncerty,
sylwester, wystawy kulturalne). Poza tym w
najbliższym czasie ma zostać otwarta nowa,
częściowo zalana podziemna trasa licząca aż
800 m.

Stara Kopalnia w Wałbrzychu to niezwykle klimatyczne miejsce

