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WSTĘPNIAK
Amelia Rapacz

ODPOCZYWAĆ TRZEBA UMIEĆ!
Za nami pierwszy semestr nauki, czas pełen wzlotów i upadków, sukcesów i porażek, lepszych i gorszych dni.
Znajdujemy się już daleko za półmetkiem wielkiego maratonu, jakim jest rok szkolny.
Zaczęliśmy nowy semestr, nowy rozdział, a przed nami nowe
wyzwania, sprawdziany, kartkówki, porażki, sukcesy, zaskoczenia. Czego
chcieć więcej? Może jedynie tego, by ten nowy semestr stał się jeszcze
lepszy niż poprzedni. Dajmy z siebie wszystko, pokażmy, na co stać Parnasistów. Oczywiście, nie dajmy się zwariować. Czasem trzeba przystanąć i dostrzec piękno otaczającego nas świata. Najważniejsze, by do
wszystkiego podchodzić z odrobioną rozsądku i dobrego humoru. Jeśli
te warunki zostaną spełnione, nic nie jest w stanie nas pokonać.
Wróciliśmy do szkoły po dłuższej przerwie, jaką były ferie zimowe. To był czas odpoczynku, wzięcia głębokiego oddechu, przygotowania się do kolejnego etapu biegu. Podczas dwóch tygodni ferii mogliśmy
wyjechać, oderwać się od szkolnej rzeczywistości, otulić się słowami
dobrej książki, zapomnieć na chwilę o szkolnych obowiązkach. Wszystko
stałoby się jeszcze bardziej wyjątkowe, gdyby za oknem można byłoby
dostrzec białą śnieżną pierzynkę, Taka przyjemność została zarezerwowana tylko dla tych, którzy wyjechali za miasto, w góry, do innego kraju.
Tylko dlaczego niektórzy są jeszcze bardziej zmęczeni i zachowują się
tak, jakby ferie nigdy nie miały miejsca? Z czego to wynika? Czy w dzisiejszych czasach umiemy wypoczywać? Czym właściwie jest odpoczynek? Według mnie to nic innego, jak przerwa, podczas której nabieramy sił poprzez robienie tego, co sprawia nam przyjemność. Dla jednych
odpoczynkiem może być jazda na nartach, dla innych wytchnieniem
okaże się czytanie książek, a pozostali ferie wolą spędzić przed telewizorem. Nie oceniajmy, w końcu każdy może lubić coś innego, a odpoczywa każdy na swój sposób. A my w tym numerze przedstawiamy wiele ciekawych filmów, przy których warto twórczo odpocząć, prezentujemy ciekawe książki (i wywiad z twórczynią książek dla młodzieży: ….),
sprawdzamy czy do odpoczynku nadają się gry komputerowe. A może
odpoczynek powinien być połączony z rozwijaniem pasji? Warto np.
skorzystać z ciekawych warsztatów (my piszemy o warsztatach aktorskich) albo… zacząć przygodę z gotowaniem? Każdy sposób jest dobry,
ale musi nam sprawiać frajdę, przyjemność!
Z czego zatem wynika poferyjne zmęczenie Parnasistów? Tego
nikt nie wie, nawet sam Parnasista nie odpowie na to pytanie. Być może
chodzi tu o poranne wstawanie, rozruszanie umysłu, włączenie innego
toku myślenia. Czy jest na to jakiś sposób? Oczywiście! I tu z pomocą
wkracza Agrafka. W tym numerze wybudzamy świat ze snu zimowego i
przedstawimy nowe, świeże tematy. Przygotujcie się na powrót do rzeczywistości i to w najlepszym stylu. Czytajcie o wszystkim: ciekawych
filmach, książkach, muzyce, technicznych nowinkach. Oczywiście nie
zabraknie stałych działów i tematówJ Zachęcamy szczególnie do odpoczynku podczas oglądania naprawdę dobrego filmu, szczególnie że ten
numer wielu ciekawym filmom jest poświęcony. Podarujcie sobie odrobinę odpoczynku z numerem naszej-waszej gazety w ręku:)
Odpoczywajcie!
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NA PARNASIE

ZE SZCZYTU PARNASU
Ostatni czas to wiele wydarzeń związanych z różnymi sukcesami naukowymi. Za nami finały ważnych konkursów, w tym m.in. Zdolny Ślązak. Jednak niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w naszej szkole w ostatnim czasie był wyjazd grupy naszych uczniów w ramach programu ERASMUS+ do Finlandii. Teraz czekamy na
przyjazd naszych gości do Wrocławia.

Zdolni Ślązacy
Za nami finały
konkursu Zdolny
Ślązak Gimnazjalista. I znów wśród
wybranych: laureatów znaleźli się
nasi
uczniowie.
Krzysztof Olejniczak został podwójnym laureatem: z matematyki
i fizyki (a właściwie
potrójnym, bo tytuł laureata z matematyki zdobył też w zeszłym roku). Basia
Białynicka-Birula uzyskała tytuł laureatki z
języka polskiego, Kacper Kowalski z historii z elementami WOS, a Jakub Szpila
z języka angielskiego. Gratulujemy!

per Kowalski i Karol Biliński. Trzymamy
kciuki!

Fińskie wojaże z ERASMUSEM

W dniach 5-11 marca w ramach wymiany ERASMUS nasi uczniowie z paniami
Joanną Wałcerz oraz Beatą Skuzą udali
się tym razem do mroźnej, ale gościnnej
Finlandii. To część projektu, podczas
którego z uczniami z innych krajów zastanawiamy się nad problemem tolerancji we współczesnym świecie. Naszych
uczniów szczególnie zachwyciła baza
dydaktyczna fińskiej szkoły oraz atmosfera panująca podczas lekcji. Przypominamy, że na początku maja uczniowie z
innych krajów przybywają do nas!

Uczestnicy wymiany tuż przed wylotem z Wrocławia

Filmowi krytycy górą!
W konkursie filmowym Filmoteki Szkolnej „Nakręć się” uczniowie klasy medialnej: Maksymilian Drabik i Amelia Rapacz
zakwalifikowali się do ścisłego finału.
Gratulujemy szczególnie Amelce, której
recenzja filmu „Łagodna” otrzymała Nagrodę Specjalną dla najlepszej recenzji
gimnazjalnej. Gratulujemy!

Naukowe sukcesy
4 marca na Wydziale Chemii Politechniki
Wrocławskiej pięcioro naszych uczniów:
A.Łyko, Nowak, J.Szpila, K.Kowalski i
K.Olejniczak mierzyło się z trudnymi,
chemicznymi zadaniami, Także w innych
konkursach nasi zdolni Parnasiści osiągali
sukcesy. Do II etapu XI Olimpiady Informatycznej zakwalifikował się Krzysiek
Olejniczak, z kolei do II etapu Olimpiady
Biologicznej zakwalifikowali się oprócz
Krzysia Olejniczaka także Ania Łyko, Kac4 | AGRAFKA 5-6/2016/2017

Cała międzynarodowa grupa wymiany ERASMUS+

TEMAT NUMERU
Małgorzata Wieczorkiewicz

DEKADY NA PARNASIE
Piątek – ostatni dzień przed feriami. Od rana trwają przygotowania do konkursu w ramach ligi klas. W ten
sposób mają odtworzyć klimat różnych dekad XX wieku. Większość uczniów przebywa w auli, gdzie trwa konkurs wiedzy o Australii. Tylko garstka Parnasistów krąży po trzecim piętrze, przygotowując swoje sale. Po zwycięskim dla klasy 3a werdykcie udajemy się z wychowawcami do klas.

Witając gości w klasie 1c
W pośpiechu wynosimy z sali
niepotrzebne ławki i krzesła. Dekorujemy gazetkę – skromnie, bo skromnie, ale
taki właśnie jest klimat powojennych lat
pięćdziesiątych. Nakrywamy obrusami w
kraty ławki, wykładamy ciasto marchewkowe, pączki. Colę w czerwonych puszkach można znaleźć wszędzie. Na stołach, szafkach, parapetach… Ktoś przyniósł gramofony – ustawiamy je więc
przy oknach.
Wychodzimy oglądać przedstawienia innych klas. Najpierw
idziemy do 3a. Tu królują lata
dwudzieste. Chłopcy w garniturach i kapeluszach, dziewczyny
w charakterystycznych sukienkach oraz z opaskach z piórami. Tańczą charlestona. Potem
udajemy się do 1a. Oni wylosowali lata osiemdziesiąte.
Wita nas mur berliński i napis
„KONSPIRA”. W środku roi się
od napisów: „Punk’s not dead”
i od przedmiotów kultowych w
tej dekadzie. Ktoś podchodzi,
oglądając „antyczną” konsolę.
Pod ścianą siedzą zadziwiające
wyglądem punki – oczywiście
nasi koledzy. Oprowadza nas
Miłosz. Informuje, że cała sala

to muzeum lat osiemdziesiątych. Później
analizujemy prezentację o muzyce walczącej o wolność. Żegnają nas tu występem gitarzystów. Jako następną odwiedzamy klasę 3b. Prezentują przełomowy
XXI. Ich przedstawienie uzmysławia, jaki
wpływ ma na nas elektronika, praca i
pieniądze. Występ jest w odbiorze bardzo pouczający.
Następnie odwiedzamy
1b.
Przewodniczący
zachęca nas do
wspólnej zabawy, bo (jak mówi): „Lata siedemdziesiąte to
lata
śmiechu”.
Mogliśmy zobaczyć występy z
elementami
sławnych piosenek z tej dekady,
takich
jak
„Daddy cool” Boney M. Zaskoczeniem
było przedstawienie fragmentu musicalu
„Grease” z piosenką „You’re that one,
what I want” w rolach głównych z Joh-

Klasa 1b: kolorowe lata siedemdziesiąte

nem Travoltą i Olivią Newton John. Kolejnym oglądanym przez nas występem
jest etiuda klasy 2a. Jesteśmy zapraszani
do kafejki „Atrium”, gdzie mamy możliwość zobaczyć napad na kawiarenkę w
wykonaniu „sławnego” gangu. Później
udajemy się do sali 219 należącej do 2b.
Tu przy stoliku zasiada gwiazdorska
Szalone lata sześćdziesiąte w klasie 2b

śmietanka towarzyska z Audrey Hepburn
na czele. Rozpoczyna się występ Beatelsów, a wokół sceny skaczą i piszczą podekscytowane nastolatki. W końcu przychodzi czas na nasz występ: 1c. Jak się
okazuje, w naszej sali jest bardzo dużo
uczniów. Kosztują ciasta i colę. Chwilę
nam zajmuje ogarnięcie tego wszystkiego, ale jakoś sobie radzimy. Z lekkim
stresem zaczynamy występować. I tak
pięć razy. Jako ostatni oglądamy przedstawienie klasy 2c. Rzecz o nieodległych
latach dziewięćdziesiątych. Słyszymy o
najważniejszych filmach i oglądamy
układ taneczny do piosenki Britney Spears.
Jak zawsze na koniec dnia każdy
z nas schodzi na dół po schodach, czasem z kilkoma torbami, czasem bez nich.
Odbierze kurtkę do szatni. Tego dnia
jednak robimy to z przekonaniem, że w
końcu, z dniem wolnym od nauki, nadeszły ferie. A cała impreza? Jak zwykle
AGRAFKA 5-6/2016/2017 | 5

TEMAT NUMERU
Amelia Rapacz

FAKTURA „ŁAGODNEJ”
W konkursie filmowym Filmoteki Szkolnej „Nakręć się” Amelia Rapacz za recenzję filmu „Łagodna” otrzymała
Nagrodę Specjalną dla najlepszej recenzji gimnazjalnej. Poniżej prezentujemy tekst nagrodzonej recenzji.
Warto przeczytać, by zrozumieć, że w filmie animowanym można dostrzec naprawdę wiele…
Dziewczyna nie ma praw. Nic do
niej nie należy, a po swej stronie stołu
ma tylko talerz i kieliszek. Mąż w geście
władzy trzyma butelkę wina i dzban, symbole obfitości. Historia wiedzie nas do
wymownej sceny z rewolwerem, bo coś
w młodej kobiecie pęka. Jej żywot się
rozpada. Stół oddzielający małżonków
zmienia się w łóżko chorej żony, a pająk
wkrótce opuszcza dom. Wszystko wokół
przyspiesza, muzyka staje się gwałtowna,
ujęcia krótkie, obrazy poruszone, a plany
ulegają nagłym zmianom. Tylko wola
walki u żony maleje. Łóżko zmienia się w
katafalk. Jej samobójstwo rodzi całkowite
poczucie pustki, czego wyrazem jest ujęPiotr Dumała stworzył wyjątkowe cie film wieńczące– obraz martwego domu.
pod względem formy i treści dzieło.
„Łagodna” jest adaptacją opowiadania
Opowieść narratora o wspólnym
Fiodora Dostojewskiego. To opowiedzia- życiu z Łagodną, o wszechobecnym milna za pomocą symbolicznych obrazów czeniu i samotności w związku, jest punkhistoria związku młodej kobiety i starsze- tem wyjścia do rozrachunku z samym
go mężczyzny. Nie jest piękną opowie- sobą. Próba wyjaśnienia śmierci żony jest
ścią o miłości, ale przytłaczającym obrazem samotności i destrukcyjnej siły milczenia.

Zegar to motyw obecny w wielu
ujęciach filmu. Oznacza przemijanie i
stratę, jego tarcza staje się kolistą drogą
życia kobiety i mężczyzny, a cofające się
wskazówki przenoszą nas w ich świat. I
teraz on, mężczyzna, stoi sam nad ciałem żony. Mucha na jej policzku i wypełniający cały kadr pająk wymownie świadczą o wzajemnych relacjach. Pułapka
sieci i ona w niej. Jej uśmiech zmienia się
w niemy krzyk rozpaczy. Czujemy jej
samotność, osaczenie, zamknięcie w jednocześnie próbą zrozumienia władusznej przestrzeni. Czerwona suknia snych uczuć i uświadomienia sobie poopada, odkrywając nagość, którą nagle pełnionych błędów.
przykrywa szara materia - oto akt uwięŚrodki wyrazu zastosowane przez
zienia i upokorzenia.
Piotra Dumałę wzmacniają obecne w
6 | AGRAFKA 5-6/2016/2017

Kadr z animowanego filmnu „Łagodna”

Oto on, narrator, stoi w ciemnym
pomieszczeniu nad ciałem zmarłej żony.
Czuje pustkę, która powoli staje się naszym udziałem. W tle słychać niepokojące bicie zegara.

jego dziele emocje. Przede wszystkim
służy temu mistrzowskie połączenie
sztuki filmowej z malarstwem. Każdy
kadr przypomina obraz z widoczną fakturą, z charakterystycznymi pociągnięciami
pędzla. Kontrastujące z ciemnym tłem
światło nawiązuje do dzieł barokowych
mistrzów. Emocje oddane w kadrach
przywołują ekspresjonistów. W jednym z
ujęć wyraz twarzy dziewczyny przypomina „Krzyk” Edwarda Muncha. Wspomniana faktura oddaje rysy wnętrza
człowieka i jego emocje. Zastosowanie
poruszonych kadrów odzwierciedla wewnętrzne poruszenie. Uczucia potęguje
ekspresyjna muzyka Zygmunta Koniecznego, niepokojące tykanie zegara, często
sama cisza. Kompozycja całego filmu jest
logiczna, precyzyjna jak nowela i zamknięta w klamrach jak obraz w ramach.
Słowa samotnego mężczyzny na początku i pusty pokój na końcu, to specyficzne
ramy ciszy i samotności.

„Łagodna” porusza, pozostawia w
nas pustkę i osamotnienie. Odbieramy ją
wzrokiem, uchem i sercem. Film oddziałuje na uczucia, a od swojego odbiorcy
oczekuje nie tylko wrażliwości.

TEMAT NUMERU
Amelia Rapacz

TEATR SZTUK - NOWE REJONY TEATRU
Ewelina Ciszewska: aktorka, mim, choreograf, reżyser i historyk sztuki. Od wielu lat współpracuje z Teatrem
Formy, a wraz z Robertem Balińskim współtworzy Teatr Sztuk. Prowadzi warsztaty pantomimy i ekspresji ruchowej, bierze udział w polskich i międzynarodowych festiwalach teatralnych, zajmuje się sztuką performance. W swych artystycznych działaniach nie boi się nowych wyzwań i łączy różne gatunki sztuki. Obecnie przygotowuje spektakl „Mały Ktoś i Pogromca Potworów” w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Swoją ogromną
wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, prowadząc zajęcia z plastyki ruchu scenicznego. Miałam okazję przyjrzeć się tym zajęciom i zadać pani Ewelinie
Ciszewskiej kilka pytań. I… jestem oczarowana jej osobowością, pozytywną energią i sposobem pobudzania
wyobraźni studentów!
porozumiewają się na
poziomie pozawerbalnym. Zanim zaczniemy
używać
słów, możemy na
siebie patrzeć i odczytywać wzajemne
emocje. Tylko wystarczy być dobrym obserwatorem. Obserwacja jest dla mnie
bardzo istotna. Mogę
z czyjejś pozycji ciała
wywnioskować, czy
ktoś jest smutny, czy
Amelia Rapacz: W szkole teatralnej prowa- ktoś jest zdołowany, czy nosi w sobie jakiś
dzi pani zajęcia z plastyki ruchu sceniczne- rodzaj napięcia. Tylko trzeba to umieć
go? Czym właściwie jest plastyka ruchu odczytać, a potem jeszcze przełożyć na
scenicznego?
język sceny.
Ewelina Ciszewska: Moim zdaniem plastyka ruchu scenicznego służy nabraniu
świadomości ciała, przygotowaniu ciała
aktora do pracy w teatrze, pobudzeniu
wyobraźni ruchowej. Plastyka ruchu scenicznego jest szeroką dziedziną. Obejmuje taniec, elementy pantomimy, obecność
ciała w przestrzeni scenicznej, poczucie
rytmu, poczucie czasu na scenie.
A.R.: Dlaczego spośród wszystkich aktorskich form wyrazu, wybrała pani tę, która
posługuje się ruchem?
E.C.: Tak poczułam. Poczułam, że słowo
jest dla mnie niewystarczające, a ciało
nosi w sobie ogromny ładunek emocji.
Poczułam, że mogę korzystać z zasobu
swojego ciała i zbudować jakąś postać na
scenie za pomocą ruchu, pantomimy,
gestu, pozy. I poczułam, że to jest takie
narzędzie, przy którym nie muszę udawać. Słowo jest wtórne, najpierw ludzie

jest problem etyczny? Czemu ma służyć
taka prowokacja? Myślę, że w sztuce
powinniśmy zadawać sobie pytania, nie
tylko iść za instynktem. Ja jako artystka
chciałabym czuć, że nie mam granic, że
mogę wszystko. Podchodzę do sztuki
zgodnie z własnym sumieniem, z etyką,
ale chcę badać jej granice, sprawdzać i
łączyć różne dziedziny sztuk. Po to założyłam swój teatr, który nazywa się Teatr
Sztuk. W jego ramach staram się łączyć
różne dziedziny, sprawdzać i być może w
ten sposób popchnąć sztukę dalej, w nowe rejony.
A.R.: Co to jest teatralna forma? Czym dla
pani jest teatralna forma? Czy jest ograniczeniem czy punktem wyjścia do czegoś
ważniejszego?

E.C.: Forma to coś, z czym mam do czynieA.R.: Czy według Pani sztuka powinna
nia, odkąd zaczęłam zajmować się teamieć określone granice, których nie może
trem. Formą jest pantomima, różne roprzekroczyć? Czy tym, którzy uprawiają
dzaje lalek, kostium. Myślę, że forma nie
sztukę wszystko wolno?
jest ograniczeniem. Ograniczeniem jest
E.C.: Miło jest i dobrze jest twórcy, kiedy tylko wtedy, kiedy nie znamy tej formy,
czuje, że nie ma granic. Kiedy poprzez kiedy po raz pierwszy się z nią stykamy.
swoją formę i poprzez swoją sztukę może Wydaje mi się, że formy można się naugranice przekraczać. Artysta chce spraw- czyć, właśnie poprzez poznanie jej i podzać, badać, odkrywać coś nowego. W znanie siebie w formie. Jeżeli mi nie odten sposób w świecie sztuki, architektury, powiada, muszę ją rozepchać, sobą, swomalarstwa, rzeźby rodzi się postęp. Nagle ją emocją, osobowością. To ja muszę wyktoś wpada na coś zaskakującego, wcze- pełnić formę, a nie forma mnie. Zawsze
śniej negowanego lub nawet niedopusz- powtarzam studentom, że nawet narzuczanego do myśli. Artysta musi czuć się cona przeze mnie forma zagra i przyciąwolny, wtedy tworzy. Wolność w sztuce gnie uwagę widza, jeśli oni wcisną w nią
jest obowiązkowa. Tylko jeżeli ta wolność maksimum siebie, swojej osobowości. W
prowadzi do tanich prowokacji albo szko- pantomimie, jeśli mamy odwagę mówić i
dzi komuś, to pojawia się pytanie, czy to wypuszczać ze swojego świata sygnały
jeszcze jest sztuka. Czy są zasadne takie poprzez formę, przestanie być ona tylko
eksperymenty, jak zarzynanie zwierząt na odgrywaniem przestrzeni, a stanie się
oczach widza w teatrze? Czy to już nie odgrywaniem sytuacji, emocji, czymś
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intrygującym. Forma jest drugą skórą, których musiałam się w jakiś sposób opowięc nie powinna ograniczać. Jeśli ograni- wiedzieć, zająć stanowisko, to zawsze
cza, to coś jest nie tak.
próbowałam przełożyć rzecz na swój
grunt. Jeżeli coś mi nie odpowiadało albo
A.R.: Jakie dzieła literackie są inspiracją dla
odczuwałam jakiś dyskomfort, proponopani przedstawień? Czy były dla pani ważwałam reżyserowi swoją zmianę, zgodną
ne, zanim zajęła się teatrem?
z własnym wnętrzem. Reżyser albo to
E.C.: Tak, pomimo że zajmuję się ruchem, akceptował, albo polemizował, a z tej
to słowo jest i bywa inspirujące. Dla mnie polemiki powstawała zupełnie inna rzecz,
taką dużą inspiracją zawsze był, jest i bę- świeża i dla mnie i dla niego. Kwintesendzie Bruno Szulc. Uwielbiam „Sklepy cy- cją współpracy i dialogu jest przyjemne
poczucie, że to nie jest moje, nie reżysera, a wspólne.
W swojej pracy często rzucam się na głęboką wodę,
ale chyba nie uprawiam
teatru ani mocno społecznego ani politycznego,
gdzie musiałbym podjąć
jakieś
trudne
wybory
względem samej siebie.
A.R.: Studiowała pani historię sztuki. Czy znajomość
dzieł malarskich ułatwia
tworzenie sztuk teatralnych? Czy są obrazy, rzeźby,
które są w tym zakresie szczególnie inspinamonowe”,
„Ulicę
krokodyli”,
rujące?
„Sanatorium pod klepsydrą”. To jest tak
pojemne słowo, tak poetyckie, tak pełne E.C.: Tak, taka artystyczna edukacja barprzestrzeni, że daje dużo możliwości w dzo mi pomogła. To dla mnie duże bogacprzeniesieniu na scenę. Szulc jest dla two. Cieszę się, że przyszłam do szkoły
mnie trochę Biblią. Inną świetną inspira- teatralnej dopiero po historii sztuki. Dzięcją jest Witkacy i jego szaleństwo poetyc- ki niej nabrałam świadomości, otaczałam
ko – malarskie. Niedawno przygotowywa- się pięknem, poznawałam różne definicje
łam ze studentami „W małym dworku”. piękna, a pewne rzeczy, które były na
Dużym wyzwaniem było przeniesienie tak zajęciach, wykładach, strzępy rozmów,
świetnie napisanego tekstu na scenę bez strzępy polemik na temat sztuki, zostały
użycia słów. Krok po kroku, metodą anali- w mojej podświadomości. Obcować z
zy i selekcji. Wybierałam to, co najistot- dziełami sztuki i to wyższej klasy, uważam
niejsze i założyłam, że widzowie w miarę to za luksus, na który mogłam sobie poznają tekst Witkacego. Myślę, że udało zwolić. Ponadto zaczęłam patrzeć od
się opowiedzieć tę historię samym ru- strony technicznej na obraz i analizowachem. Literatura inspiruje, ale też samo łam, jak artysta poradził sobie z tematem,
życie inspiruje. Nawet zwykła sytuacja na jakich technik użył i jaki dla
przystanku autobusowym, ktoś idący w mnie pozostawił kod. Spójrzmy
specyficzny sposób. To są wszystko bodź- na grecką „Grupę Laokoona”,
ce do obserwacji i do gromadzenia takich która jest taką kwintesencją
informacji. Bo nigdy nie wiem, kiedy będę ekspresji i dramatu. Wystarczy
potrzebowała zrobić taki transfer z życia to dzieło przeanalizować i spróna scenę.
bować przenieść na scenę.
Dlaczego nie przenieść „Grupy
A.R.: Czy któraś ze sztuk wymagała przeLaokoona” w dzisiejsze czasy?
ciwstawienia się własnym wartościom.
Takie dramaty wydarzają się
Czy zawsze , co pani robi jest zgodne z
między ludźmi. Tak, jak najbarsumieniem?
dziej to jest inspiracja, która
E.C.: Na szczęście nie miałam takich dyle- zostaje, z której czerpię, która
matów, a jeżeli pojawiały się sytuacje, w pomaga.
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A.R.: Czy artysta z reguły określa siebie w
kategorii: „ja, artysta”? Czy łapie się pani
na tym, że myśli o sobie w pierwszym rzędzie: Ja Ewelina Ciszewska, aktorka, reżyser, scenarzysta, czy ja Ewelina Ciszewska,
nauczyciel kobieta, matka, Polka, osoba
lubiąca jeść naleśniki, nosić sukienki ?
E.C.: Oczywiście u mnie się to przenika, bo
noszę w sobie wszystkie te informacje i
komunikaty. Uwielbiam naleśniki, zdarza
mi się nosić sukienki, jestem mamą, która
ma pewne obowiązki. Bywam też reżyserem, czyli muszę nagle zewrzeć to wszystko i ponieść odpowiedzialność za jakąś
ideę. I gdy mam ideę, która mnie ciągnie i
prowadzi, budzi się we mnie „ja artystka”
i wtedy nie ma znaczenia wszystko inne.
Czasami nie ma znaczenia, że coś mnie
boli, że nie jadłam cały dzień. Wtedy „ja,
Ewelina” przestaje istnieć, to znaczy rozmywam się, bo są ważniejsze rzeczy dla
mnie. Rzucam się na głęboką wodę i istnieję w świecie idei, w świecie tego, co
sobie wyobraziłam i tego, co tworzę. Co
więcej, zapraszam ludzi do tego mojego
świata, porywam, zarażam swoją ideą i
tworzę spektakl. Ja funkcjonuję troszkę w
dwóch różnych światach, albo inaczej: na
zderzeniu tych światów.
A.R.: Od wielu lat pracuje pani jako pedagog. Czy łatwiej jest grać, czy łatwiej uczyć
grać? Co daje większą satysfakcję: własny
sukces, czy sukces ucznia, któremu przekazała pani swoją wiedzę?
E.C.: Własny sukces smakuje; to jest coś!
Tylko u mnie ten własny sukces trwa bardzo krótko. Cieszę się, że ktoś powie coś
dobrego o mojej pracy, pojawi się jakaś
recenzja, spodoba się mój spektakl. To
jest dla mnie sukces, tylko on trwa chwilę. Naprawdę, chwilę. A potem muszę
coś znowu budować, taką mam konstruk-

TEMAT NUMERU
dopiero jest wyzwaniem. Jest o co
walczyć, wykorzystując język sztuki.
Mamy z czym się zmierzać jako artyści. Wydaje mi się, że to ważne w
każdej szerokości geograficznej i w
każdym czasie.
A.R.: Czy jest pani w stanie podać
powody, dla których warto studiować
aktorstwo w tak trudnej, przepełnionej komercją i kultem pieniądza rzeczywistości?

cję. Równolegle prowadzę zajęcia. Uwielbiam to robić, uwielbiam patrzeć, jak ludzie powoli się otwierają; uwielbiam stymulować ich do pracy i zarażać pantomimą. To mnie unosi, bo jest bliskie tworzeniu, jest światem idei. Coś sobie zakładam, coś reżyseruję, prowadzę zajęcia,
badam każdego i pod wpływem różnych
sytuacji ciągnę albo w jedną, albo w drugą stronę. I cieszę się, gdy widzę, że studenci mają świadomość, wiedzą, ile znaczą, potrafią być odważni na scenie, potrafią prowokować ruchem, a nawet potrafią coś lepiej zrobić ode mnie. To jest
rodzaj satysfakcji. Widzę, że zaraziłam go
tutaj tak, że idzie w swoje rejony, że może
jest dalej, wyżej niż ja i przydałby mu się
inny nauczyciel, który go pociągnie. Tak,
mam tę świadomość, że dobrze jest zmieniać nauczycieli, że nie mam monopolu
na to, co robię.
A.R.: Czy istnieje pojęcie talentu aktorskiego. Czy każdy ma szansę wykonywać ten
zawód? No właśnie, czy zawód…
E.C.: Na pewno istnieje coś takiego, jak
predyspozycje aktorskie, czyli odpowiednie warunki głosowe, poczucie słuchu,
poczucie rytmu. Istnieje szereg rzeczy,
które muszą się spotkać nagle w jednym
miejscu, w jednym człowieku. Predyspozycje do tego zawodu można odkryć
przez przypadek. Można spotkać kogoś,
kto powie: „Chyba zdradzasz tutaj jakiś
talent!”. Do tego dochodzą odpowiednie
cechy charakteru, jak odwaga i umiejętność radzenia sobie ze stresem. W tym
zawodzie można spotkać się z krytyką na
każdym kroku, usłyszeć od pedagoga:
„Źle, źle, źle”. Pytanie: jak długo jesteśmy

w stanie to znieść. I wreszcie trzeba mieć
to coś. To coś, co sprawia, że spośród
dziesięciu osób na scenie dwie przykuwają uwagę. Czasem talent eksploduje na
ostatnim roku studiów aktorskich. Student, który wydawał się mało wyrazisty,
nagle okazuje się strzałem w dziesiątkę i
czystą eksplozją twórczą. Z talentem bywa różnie: mówi się, że stanowi 10% sukcesu, reszta to ciężka praca.
A.R.: Czy artysta we współczesnym świecie
ma łatwiej czy trudniej? W jaki sposób
próbuje dostosować się do otaczającej
rzeczywistości? Czy godzi się na nią, czy
próbuje ją zmienić? A może zawirowania
współczesnego świata są dla niego dodatkowym bodźcem do działania?

E.C.: Studia aktorskie to doskonały
sposób, aby rozwijać samego siebie,
swoją wrażliwość, wyobraźnię i intelekt. To praca z głosem, praca nad
ciałem, czytanie literatury, poznawanie historii i psychologii; w końcu
musimy zrozumieć postać sceniczną, którą chcemy wykreować. To bardzo wszechstronne studia. Pytanie brzmi: co potem?
Czego człowiek oczekuje od życia i jak
poradzi sobie w tej rzeczywistości. Musimy uczciwie podejść wobec świata i wobec tego, co chcemy robić. Czy kierują
nami pobudki finansowe i wystarczy nam
gra w serialach czy reklamach? Czy żyć
teatrem i powietrzem, czekać aż ktoś
usłyszy o naszym talencie? Życie codzienne puka do naszych drzwi. Może mądrze
podejdziemy do takiej komercji, a reklamę czy serial potraktujemy jako coś, co
pomoże egzystować potem w dziedzinie
sztuki niełatwej, eksperymentować sobie
na własnym polu sztuki i prowadzić swoje
projekty teatralne. Musimy myśleć racjonalnie, nie dać się porwać taniej komercji,
tylko rozwijać się artystycznie, zachować
poczucie własnej wartości, mieć jakiś kręgosłup moralny. To trudne…

E.C.: Artysta musi wchodzić w dialog z
tym, co się dzieje teraz; zarówno z tym,
co rozgrywa się dookoła, jak i z własnym
wnętrzem i z własnym poczuciem wartości. Musi to sprawdzać i konfrontować ze
światem. Zawsze jakaś niezgoda na to, co
się dzieje na świecie, w artyście wywołuje
działanie i chęć konfrontacji. Wydaje mi
się, że zawsze powinno coś wibrować,
dygotać, żeby artysta mógł przeciwko
czemuś się opowiadać. Nie wiem, czy ma
łatwiej czy trudniej. Wydaje mi się, że to
zależy od artysty, choć zawsze jest w nim
poczucie jakiegoś zagrożenia. Jeśli uprawiamy sztukę społeczną, polityczną, to
wszystko, co dzieje się dookoła nas, jest
dodatkowym bodźcem do tego, żeby coś
Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów
opowiedzieć. Jednak zawsze można móEweliny Ciszewskiej
wić o rzeczach uniwersalnych, ważnych
dla człowieka bez względu na epokę: jak
miłość, gniew, zazdrość, wewnętrzny spokój, dobro. Czynić to w niebanalny sposób
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Michał Stępnicki

CO KRAJ, TO OBYCZAJ
Świat za sprawą rozwoju nowoczesnych mediów coraz bardziej się „kurczy”, upodabniając się do dużej wioski. Taka sytuacja rodzi konieczność usuwania wszelkich barier kulturowych. Doprowadza to do uniformizacji
w skali globalnej: wszyscy podobnie się ubieramy, zachowujemy. W takim jednorodnym świecie bardzo trudno więc o widoczne różnice. Tymczasem to różnorodność kulturowa, zwyczajów powoduje, że podróże do
odmiennych kulturowo krajów są ciekawsze! Na szczęście są jeszcze na świecie zakątki, w których ta odmienność, odrębność jest chroniona. I zazwyczaj dla nas, Europejczyków, zderzenie z takimi zupełnie odmiennymi
kulturami, nadal jest pewnego rodzaju szokiem…
Stare zwyczaje
w nowoczesnej Japonii

Europejczyk zadziwia …Europejczyka
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także w dżinsy lub inne mniej eleganckie
ubrania. W małych miastach Hiszpanii
często słychać klaksony na ulicach. Nie
oznacza to, że kierowca, na którego ktoś
trąbi, zrobił coś źle. Jest to po prostu
popularny sposób… mówienia dzień dobry. Inaczej też wygląda sprawa kontaktów międzyludzkich. Ogólnie rzecz biorąc, w Hiszpanii dotyk osób obcych jest
dużo bardziej społecznie dozwolony i
praktykowany niż w Polsce. Często można spotkać się z poklepywaniem po ramieniu lub dotykaniem rozmówcy podczas rozmowy.

A na południu Europy…
Południe Europy też kulturowo różni się
od obyczajowości krajów z północy naszego kontynentu. W Grecji zamiast
wrzucać papier toaletowego do klozetu,
wrzuca się go do specjalnych pojemników. Turyści raczej za tym nie przepadają. Jeśli ktoś w Grecji przywita się z tobą:
„Cześć, mam na imię Atena/ Afrodyta/
Odyseusz/ Achilles”, wcale nie robi sobie z ciebie żartów. Mitologiczne imiona
w Grecji są nadal w użyciu. Znaczną
część potraw (w szczególności sałatki) je

Peron4.pl

Nie musimy szukać daleko, by poznać
zwyczaje, które mogą wydawać się nieco
dziwne. Z takimi odmiennymi kulturowo
rzeczami mamy do czynienia np. w Hiszpanii. W Colacho niedaleko Burgos, częścią lokalnej fiesty jest zwyczaj skakania
przez niemowlęta. Dzieci układane są na
ziemi, na poduszkach, a przebrani za
diabłów skaczący nad dziećmi mają oczyścić je z grzechu pierworodnego. W Hiszpanii nie istnieje tak zwany dress code.
Obowiązuje np. zupełna dowolność
ubierania się na śluby. Na zaślubinach w
Hiszpanii można więc zobaczyć gości
ubranych w eleganckie garnitury, ale

Pomijane,pl

W Kraju Kwitnącej Wiśni jest wiele zwyczajów, które mogą zadziwić Europejczyka. Zostawianie napiwku jest tutaj równoznaczne z brakiem szacunku i szczytem nietaktu. Jeżeli czujesz, że kelner był
naprawdę pomocny, lepiej jest podarować mu jakiś mały upominek, np. pudełko czekolady. Tradycyjnym Japońskim
powitaniem jest ukłon- głębokość ukłonu jest zależna od szacunku kłaniających
się do siebie. Na szczęście nie jest to
wymagane od turystów. Starczy lekko
pochylić głowę. W Japonii wskazane jest
też np. głośne jedzenie, siorbanie i mlaskanie. Świadczy o tym, że jedzenie nam
smakowało. Są też inne, pozakulturowe
rzeczy, które w tym kraju mogą nas zaskoczyć. Aż 98% adoptowanych w Japonii osób to dorośli mężczyźni. Ma to
związek z trudnościami finansowymi.
Jeżeli jakaś rodzina ma własną firmę, a
nie posiada męskiego potomka, który
może kontynuować biznes i dać możliwość przetrwania nazwiska rodziny, to
po prostu się go adoptuje.

się ze wspólnego talerza.
Nakładanie sałatki na własny talerz to istne faux
pas. W Grecji odbywa się
festiwal ,podczas którego
obsypuje się innych mąką.
Uczestnicy bitwy malują
twarze na czarno, aby
zwiększyć efekt kontrastu z
mąką. Następnie wszyscy
udają się w okolice portu,
gdzie wyznaczona jest specjalna strefa, w której odbywa się bitwa.
Przed wyjazdem do
każdego kraju warto zawsze poczytać nie tylko o atrakcjach turystycznych, ale też o zwyczajach kulturowych panujących na danym obszarze.
A na miejscu: poznawaj, zwiedzaj, ucz się,
zapoznawaj z nowymi rzeczami i kulturami!!!

TEMAT NUMERU
Kacper Kowalski

CIENKA CZERWONA LINIA
Jak najlepiej sobie zepsuć dobry humor? Włączając wiadomości. Codziennie znajdą się hiobowe wieści o jakimś natarciu sił rządowych na rebeliantów, masakrze wioski afrykańskiej lub zbombardowaniu zabytkowego
miasta. Przyzwyczailiśmy się do takich newsów, nie przeszkadza nam to, że ludzie giną naprawdę. Dlaczego
mimo tak rozwiniętej cywilizacji nadal toczymy ze sobą boje i chętnie je śledzimy? Czyżby wojna była fajna?
Wychodzi na to, że tak. Czyżby wszyscy chcieli zabijać za ojczyznę? Cóż, ustanowiony na 1 stycznia Światowy
Dzień Pokoju chyba mało przystaje do naszej cywilizacji śmierci i przemocy…
Czy istnieje wojna sprawiedliwa?
Niektórzy twierdzą, że jest różnica między atakowaniem, a obroną. Dla mnie są
to pojęcia względna: dla innych defensywa znaczy tyle, co ofensywa. Przykładem
jest chociażby II wojna światowa. Najpierw mamy atak Niemców na innych, a
później odwrotnie. Giną ludzie, cierpią
niewinni, dla wielu nie ma różnicy, kto
kogo i jak bije. Ważne jest, że trzeba się
ukryć, jeśli życie miłe. Atak i obrona są
dwiema stronami wojny, która sprowadza chaos.

Kino zaangażowane w pokój
Stanley Kubrick, którego jestem wielkim
miłośnikiem, słynął ze swoich dwóch
filmów wojennych: ,,Ścieżki chwały”

http://.travelwithamate.com/full-metal-

i ,,Full metal jacket”. Oba są adaptacjami
książek opartych na faktach lub utworów, których autorzy byli bezpośrednimi
uczestnikami wydarzeń. W ,,Ścieżkach
chwały”, wśród okopów I wojny światowej widzimy samobójcze natarcie francuskich żołnierzy, których dowódca, chcąc
przypodobać się ważnemu generałowi,
wysłał nieumyślnie na pewną śmierć.
Szukając kozła ofiarnego, decyduje się
oskarżyć trzech pozostałych przy życiu
szeregowców o tchórzostwo na polu
walki i skazać na rozstrzelanie. Wszyscy
trzej stali się ofiarami chorej ambicji do-

które giną na polu walki i wołają mamę…

Gloryfikacja wojny
Każdy gimnazjalista zna ,,Kamienie na
szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Kto nie
kojarzy postaci Alka, Rudego, Zośki? Zapewne wielu uważa tę powieść za najlepszą: bo patriotyczna, bo łatwa do czytania, bo coś tam. Dla mnie ,,Kamienie na
szaniec” nie są dobrą książką. Idealizuje
bohaterów, ukazuje członków Szarych
Szeregów jako istoty nieskazitelne, zaś
Niemców jako zło wcielone. Taki obraz
jest błędny, ponieważ każda ze stron ma
w sobie dobro i zło, zaś w czasie wojny ta
cienka linia między nimi zostaje przekroczona. Idealizowanie bohaterów wojennych nie jest dobre, gdyż każdy dopuszcza się zarówno szlachetnych, jak i złych
czynów. Te szlachetne przychodzą trudniej, bo podczas wojny wszyscy myślą
tylko o przeżyciu.

Filmweb.pl

wódcy. ,,Full metal jacket” to kolejny film
o Wietnamie. Pokazuje zarówno kulisy
przygotowań do wojny, jak i ją samą.
Mamy kadetów zmieszanych z błotem,
pozbawionych zasad moralnych, zmienianych w psychopatów i wysyłanych na
front, by zabijać. Dlaczego trzon armii
stanowią mężczyźni? Bo mają testosteron, który sprawia, że przestajemy myśleć racjonalnie i zachowujemy się jak
zwierzęta. Dlatego żołnierze często stają
się ludobójcami i gwałcicielami. Kubrick
przy realizacji ,,Spartakusa” współpracował z Daltonem Trumbo, pisarzem, autorem książki ,,Johnny poszedł na wojnę”.
Opowiada ona o młodym chłopaku, który
chcąc dowieść swojego patriotyzmu,
zaciąga się do armii i zostaje wysłany na
front I wojny światowej. Podczas jednej z
misji wpada na minę.
Przeżywa wybuch, ale
traci kończyny, twarz,
wszystkie
zmysły
oprócz dotyku. Leżąc
na szpitalnym łóżku,
wystukuje (uderzając
głową o poduszkę)
morsem prośbę o eutanazję, jednak dowództwo chce wykorzystać jego przypadek
do leczenia innych
ofiar i odmawia. Przez własną głupotę
musi teraz cierpieć. Zwykli żołnierze są
jedynie marionetkami w rękach konkurujących między sobą dowódców, idą bezmyślnie na pewną śmierć i ulegają dehumanizacji. Wojna w Wietnamie, obie
wojny światowe, wojna w Iraku, Korei,
Afganistanie, Syrii, wojny śląskie, stuletnie, szwedzkie, angielskie, rosyjskie, pruskie, niemieckie, o niepodległość, zjednoczeniowe, powstańcze…- wszystkie mają
wiele wspólnego, mianowicie ludzi, którzy dopuszczają się ludobójstw i osoby,

Żyjąc w kulturze zabijania…
Zabijania zakazują wszystkie znane mi
religie: chrześcijaństwo (przykazanie miAGRAFKA 5-6/2016/2017 | 11
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łości), judaizm (dekalog), islam (sury i
dżihad, który wbrew powszechnej opinii
jest walką z samym sobą przeciwko
grzeszeniu, a grzechem jest zabijanie,
ach Ci dowcipni tłumacze), hinduizm i
wiele innych.
Dlaczego tyle osób jest gotowych zabijać? Bo są wychowywani w tradycji walki, przemocy. Mam na myśli uczenie
dzieci pomszczenia krzywd, dawania im
zabawkowych broni, pojazdów bojowych, żołnierzyków i pokazywanie, że
przemoc jest dobra. Wielkie korporacje
nawet zarabiają na rzeczach, które pokazują, że przemoc jest dobra: na
grach, filmach, zabawkach, itp. Wystarczy, że przyjrzymy się korytarzom szkół
podstawowych, podwórkom, YouTubowi czy też zwyczajnie zagramy w paintballa. Wojna jest zła, to rozumie każdy.
Ludzie przez nią cierpią. Nie ma żadnych
bohaterów wojennych. Jest przeciwieństwem ładu i porządku. Żeby jeszcze
bardziej to uświadomić, proponuję lektury wojenne, chociażby te wspomniane
wcześniej, ,,Cienką czerwoną linię” Jamesa Jonesa, ,,Czas apokalipsy”,

,,Pamiętnik z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego i wiele
innych. Czy lubicie być bici i odczuwać
olbrzymi ból? Czy umiecie zabić innego
człowieka? Czy naprawdę warto walczyć
fizycznie o takie abstrakcyjne pojęcia,
jak wolność niż porozmawiać z przeciwnikiem? Czy w czasie wojny chwyciliby-

ście za karabin, poszlibyście na czołgi i
dalibyście się ,,bohatersko” zabić?
Odpowiedź pozostawiam w Wam.
Wszystkim w nowym roku i na cały rok
życzę pokoju.

Maksymilian Drabik

AUTORYTARYZM: TRZECIA DROGA
Ponoć demokracja nie jest idealnym ustrojem, ale nikt do tej pory lepszego nie wymyślił. Historia pokazała
nam też, że najgorszym ustrojem jest każda odmiana totalitaryzmu. A co z trzecią drogą? Autorytaryzmem?
W dwudziestoleciu międzywojennym to ten ustrój dominował w ,,naszej” części Europy: od Grecję po Estonię. Tylko od autorytaryzmu do totalitaryzmu już tylko krok...
Czym jest autorytaryzm?
Autorytaryzm to ustrój, w którym
władza skupiona jest w rękach przywódcy i jego najbliższego otoczenia. Obywatele mają jednak pewien zakres swobody. Pod tym pojęciem rozumie się też
zbiór poglądów sprzeciwiających się demokracji, liberalizmowi i parlamentaryzmowi. Przywódcy autorytarni rządzili
m.in. w Grecji, Jugosławii, Rumunii, na
Węgrzech, a także w Polsce. U nas takim
silnym przywódcą był Józef Piłsudzki:
wybitny, ale i kontrowersyjny naczelnik
państwa.

Dobre strony silnej władzy
Wnioskując na podstawie wydarzeń z czasów rządów Józefa Piłsudskiego, dla Polski autorytaryzm okazał się
12 | AGRAFKA 5-6/2016/2017
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zdecydowanie najlepszym wyborem w
tym konkretnym momencie historycznym. Silna władza oznaczała silny kraj, co
dobrze obrazuje zwycięstwo Polski w
wojnie z bolszewikami i innymi przeciwnikami. Gdy zabrakło Piłsudzkiego, Rzeczpospolita zdecydowanie osłabła i nie

udało jej się oprzeć
radzieckiej inwazji.

sca odosobnienia w Berezie Kartuskiej,
uważanego przez niektórych za jedyny
polski obóz koncentracyjny. Przebywali
tam komuniści, ukraińscy nacjonaliści, a
także zwykli polscy działacze lewicowi. W
obozie panowała bardzo surowa dyscyplina (karane były np. rozmowy między
więźniami), niemalże cały dzień trwały
ciężkie, przymusowe prace fizyczne.
Więźniowie często byli źle tratowani
przez strażników, przemoc była częstym
zjawiskiem. Próbowano wpływać na poglądy osadzonych tak, by po wyjściu z
obozu wierzyli w sanacyjne ideały. Ale
jak już wiemy działalność ,,miejsca odosobnienia” nie ograniczała się tylko do

ków nie więcej niż dwudziestu. Działalność obozu często była wyolbrzymiana
przez władze PRL, a takie miejsce istniały
w innych miejscach na świecie. Z pewnością nie było to jednak zwykłe więzienie.
Należy pamiętać o tej ciemniejszej, mniej
chlubnej historii II RP.

funkcji dydaktycznych (które często kończyły się u skazańców schizofrenią albo
innymi trwałymi uszczerbkami na zdrowiu psychicznym i fizycznym). Nie wiadomo, ilu osadzonych zginęło w Berezie
Kartuskiej. Według większości history-

powinien państwo bronić. W polityce nic
nie jest tylko dobre albo tylko złe. Często
sami nie wiemy, czego chcemy : nie
chcielibyśmy żyć w Rosji, a jednak śmiejemy się z bezradności Unii Europejskiej
wobec działań Władimira Putina. Ciężko
więc jednoznacznie ocenić autorytaryzm.
Jeżeli uznajemy totalitaryzm za ustrój zły,
a demokrację za dobry, to autorytaryzm
jest gdzieś pośrodku… Jednak to właśnie
między autorytaryzmem, a totalitaryzmem przebiega bardzo cienka granica…

Subtelna różnica
W dzisiejszych czasach autorytaryzm nie
jest uznawany za dobry ustrój. W czasach
pokoju najważniejszy powinien być obywatel i to państwo powinno go wspierać
i bronić. Jednak w niespokojnych czasach, gdy wrogowie są właściwie wszędzie, państwo musi być silne, a obywatel

niemiecko-

Cienie rządów silnej ręki
O dobrych stronach i wspaniałości
dawnej Polski można usłyszeć wszędzie.
Przejdźmy więc do złych stron. Raczej nie
mówi się o prześladowaniu przez rządy
sanacyjne przeciwników politycznych
(np. działaczy PSL). Zdelegalizowano wtedy m.in. ONR, a wielu przeciwników Piłsudskiego trafiało do więzień. Najostrzejszą formą represji były zesłania do miej-

Od redakcji:
o narodzinach m.in. różnych form ustrojów
niedemokratycznych, totalitarnych traktują
prace naszych uczniów (obecne w tekście
artykułu ), a powstałe pod czujnym okiem
pani Edyty Wach.
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Michalina Szymańska

MONIKA MARIN: MOTOCYKLOWA DAMA LITERATURY
Chcę wam przedstawić autorkę książek, które zachwyciły mnie i wciągnęły od pierwszych słów, aż po ostatnią
kropkę. To Monika Marin, autorka trylogii „Kroniki Saltamontes”, której dwie pierwsze części: "Ucieczka z
mroku" i "Tajemnicze bractwo" zostały już wydane. Trzecia część ma mieć swoją premierę w 2017 roku.
Sam cykl to seria książek przygodowych o
dwóch chłopcach, którzy razem spędzili
dzieciństwo w niemieckim sierocińcu w
Szczecinie w czasie II wojny światowej. W
trakcie przeprowadzki domu dziecka z
Polski do Niemiec Adam i Aleks - główni
bohaterowie - przez przypadek
zostają rozdzieleni, co zapoczątkowuje całą serię niebezpiecznych, a
niekiedy zabawnych przygód. Obaj
przyjaciele nie ustają w wytrwałych
poszukiwaniach siebie nawzajem.
Ich celem jest odległa malutka mieścina we Włoszech, którą kiedyś w
trakcie zabawy obrali sobie za miejsce przyszłego wspólnego domu.
Pamiętając o swoim postanowieniu, obaj przemierzają całą Europę,
napotykając po drodze dziwne zjawiska i sytuacje: nawiedzony dom,
znikające auta, podziemia pełne
szczurów, szajkę bandytów zamieszanych w ciemne sprawki, tajemnicze osoby i wspaniałych przyjaciół. A w tle towarzyszy im nieprzerwanie tajemniczy symbol konika
polnego… Co on oznacza i jak rozwija się ta ekscytująca historia, możemy się dowiedzieć, śledząc losy
bohaterów “Kronik Saltamontes”.

M.M.: To było bardzo dawno temu.
Pierwszą książkę napisałam, kiedy miałam
zaledwie kilka lat. Była to krótka opowieść, z ilustracjami, tytułem; kilka kartek
związałam sznurkiem i byłam bardzo
dumna ze swojej pracy. Jeszcze wtedy nie

cem. W wielu miejscach na świecie dzieci
muszą sobie radzić bez opieki dorosłych i
dzieje się to dziś na naszych oczach w
rejonach objętych wojną albo w krajach
takich, jak Indie, Pakistan, gdzie dzieci nie
mają możliwości chodzenia do szkoły, a
wiele z nich musi pracować w fabryce ubrań czy fabryce cegieł. Gdzie
dzieci są traktowane jak towar i
uciekają z domu. Dzieci są wrażliwe
i mądre, i tak samo jak dorośli, a
może nawet bardziej pragną domu,
miłości i akceptacji. Umiejętne radzenie sobie w trudnej sytuacji jest
cechą silnych jednostek, ale wśród
dzieci takich nie brakuje.
M.Sz.: Najpierw wymyśliła pani początek powieści „Ucieczka z mroku”
czy zakończenie tej historii? Czy planowanie fabuły ma w ogóle sens?

M.M.: Wymyśliłam początek i koniec. Potem w mojej głowie układałam plan, jak poprowadzić historię
od początku do końca, nie gubiąc
głównej myśli. Jeśli chodzi o poprawki, to dotyczyły one głównie
rozległych opisów, które zostały
usunięte. Dzięki temu książka jest
„szybsza” i łatwiejsza do przyswojewiedziałam, że będę w przyszłości pisać nia dla młodego człowieka. Tak, planowaMichalina Szymańska: Najpierw postanonie się przydaje…
książki.
wiła pani zostać pisarką czy najpierw napisała pani książkę, a później okazało się, że M.Sz.: Jaka była więc pani ulubiona książka M.Sz.: Jak „tworzy” pani swoich bohaterów. Czy ich kreacje są inspirowane prawjuż jest pani pisarką?
z dzieciństwa?
dziwymi postaciami?
Monika Marin: To bardzo dobre pytanie :) M.M.: Nie będę oryginalna, bo czytałam
Od zawsze chciałam pisać książki, ale w „Anię z zielonego wzgórza”, zagłębiałam M.M.: Wiele cech bohaterów pochodzi z
dzieciństwie słowo pisarz kojarzyło mi się się w literaturze Alfreda Szklarskiego. Ale obserwacji otaczającego świata. Na przyz wielkimi nazwiskami i to najczęściej pamiętam też małą książeczkę którą mam kład postać Adama. Ponieważ mam 13
ludzi, którzy żyli bardzo dawno temu. Nie zresztą do dziś pt. „Babcia na jabłoni”. letniego Adama w domu (gdy pisałam
miałam postanowienia, że zostanę pisar- Przeczytałam ją kilka razy, za każdym książkę był młodszy), rozmowy z nim,
obserwacja, jak konstruuje swoje wynaką, ale postanowienie że napiszę książkę: razem śmiejąc się i wzruszając.
lazki, o czym marzy, jak mówi, uświadotak! Nie widziałam siebie w blasku reflekM.Sz.: Sądzi pani, że dzisiejsi nastolatkomiły mi po raz kolejny, że dzieci są bardzo
torów, a przede wszystkim koncentrowawie poradziliby sobie w takiej sytuacji, w
mądre i wrażliwe. I to nie tylko takie dziełam się na pracy. Zatem zostałam pisarką
jakiej znaleźli się bohaterowie „Ucieczki z
ci jak mój syn, ale inne... Do obserwacji
po napisaniu książki.
mroku”?
dołożyłam wyobraźnię i powstali bohateM.Sz.: Kiedy odkryła pani w sobie tę pasję
M.M.: Wierzę w młodych ludzi całym ser- rowie, jakich chciałam widzieć w moich
pisania?
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powieściach.
M.Sz.: Czy w którymś z głównych bohaterów swojej książki widzi pani siebie jako
dziecko?
M.M.: To nie tak, że w jakimś konkretnym
bohaterze widzę siebie z przeszłości. Podczas jednego ze spotkań autorskich zadano mi podobne pytanie i wtedy doszłam
do wniosku, że właściwie w każdym bohaterze, czy to małym czy dużym jest
odrobina mnie.
M.Sz.: A propos wyobraźniJ Co zrobiłaby
pani, gdyby z koła w motocyklu zeszło
powietrze, a pani byłaby daleko od jakiejkolwiek osady ludzkiej? Czy przychodzi
pani do głowy jakiś sprytny sposób?
M.M.: Sposób nie musi być sprytny. Wystarczą lata praktyki i okazuje się, że nie
jest to wcale takie trudne. Wszystko też
zależy od tego, jaki byłby powód ujścia
powietrza i pewnie od szukania przyczyny
bym zaczęła :)
M.Sz.: Umie pani naprawić swój motor czy
do tego zawsze potrzebny jest mężczyzna?
M.M.: Kierowca nie musi być dobrym
mechanikiem, tak samo jak wcale nie jest
oczywiste, że mechanik musi być od razu
dobrym kierowcą. Nie zajmuję się naprawą swoich motocykli, chociaż w podstawowych sprawach radzę sobie z tym bez
problemu.
M.Sz.: Co najbardziej ekscytuje w jeździe
na motocyklu?
M.M.: Mam na to jedno słowo: wszystko :)
M.Sz.: Najdziwniejsza sytuacja, jaka się
pani przydarzyła podczas podróży, to…
M.M.: Najdziwniejsza… Chyba taka, że
mimo upływu lat, mimo tego, że wiele
kobiet dosiada motocykli i wydawałoby
się to w dzisiejszych czasach naturalne,
wciąż zdarzają się sytuacje, że gdy jestem
w kasku, niektóre osoby nie wierzą, że
jestem kobietą, traktując motocykl jak
typowo męski pojazd.

M.Sz.: Trzy najważniejsze rzeczy, które narzucać komukolwiek, co powinien przy
zabiera pani zawsze ze sobą w podróż?
sobie nosić. Wiem natomiast bez czego ja
się nie mogę obejść, a są to: notatniki z
M.M.: Ciekawość, wyobraźnię i rozsądek.
ołówkami i telefon z dostępem do interZawsze się przydają.
netu.
M.Sz.: Zdarzyło się pani podczas jakiejś
M.Sz.: Gdyby miała wybrać pani jedno
wyprawy spać pod gołym niebem?
miejsce na ziemi, w którym spędziłaby
M.M.: Wiele razy, i to w różnych krajach i pani resztę życia ze swoją rodziną…
na kilku kontynentach :)
M.M.: Północne Włochy!
M.Sz.: Czy w zimie rezygnuje pani z motoM.Sz.: Miała pani w dzieciństwie ulubioną
cykla ze względu na zimno lub śnieg, czy
zabawkę?
ma pani jakiś sposób na to, by nie rezygnować z tej przyjemności podczas złej M.M.: Cóż, jako pisarka nie chciałabym ,
pogody?
aby to zabrzmiało zbyt banalnie, ale: tak,
najbardziej ulubionymi zabawkami były
M.M.: Raczej nie dosiadam motocykla
dla mnie książki :)
zimą, a jeśli już to w kraju, gdzie zimą jest
powyżej 10 st.C
M.Sz.: Wolałaby pani polecieć w kosmos i
zobaczyć inne galaktyki czy zbadać wszystM.Sz.: Nie myślała pani o stworzeniu orgakie tajemnice oceanów?
nizacji motocyklowej, która np. zajmowała
się pomocą innym?
M.M.: Jedno i drugie byłoby tak fascynujące, że przy ewentualnym wyborze stanęM.M.: Takich grup jest już wiele i bardzo
łabym rzeczywiście przed prawdziwym
mnie to cieszy. Motocykliści zrzeszają się,
dylematem:)
zbierając zabawki dla dzieci, pieniądze na
leczenie chorych osób, oddają krew czy M.Sz.: Chciałaby pani znać przyszłość ludzchronią dzieci będące ofiarami przemocy. kości?
Nie musiałabym zatem tego wymyślać,
M.M.: Oczywiście. To jeden z tematów,
bo takie organizacje już istnieją. I warto
które mnie również bardzo fascynują.
je wspierać!
M.Sz. A więc przyszłość nie jest dla pani
M.Sz.: Zna pani slang motocyklowy? Co w
straszna. Ale podobno boi się pani pająslangu motocyklowy znaczy : dyskoteka,
ków i myszy?
szyszka, babajaga?
M.M.: Będąc dzieckiem, bałam się pająM.M.: Slang motocyklowy jest bardzo
ków, ale dziś nie wzbudzają już we mnie
różny, w zależności od środowiska, bo
przerażenia.
środowiska motocyklowe też różnią się
między sobą. Inny język można usłyszeć M.Sz.: Wierzy pani w miłość od pierwszenp. na torach wyścigowych, a inny na go spojrzenia?
zlocie motocyklowym. Innym językiem
M.M.: Wierzę w magię między osobami,
posługują się motocykliści w Polsce, a
która przeradza się w miłość wtedy, gdy
innym w Stanach. W slangu motocykloobie osoby tego chcą i na to pozwalają.
wym dyskoteka oznacza wóz policyjny,
szyszką niektórzy nazywają kask, a baba- M.Sz.: Gdyby miała pani możliwość cofnąć
jaga to dawnymi czasy dziewczyna, która czas i zmienić coś w przeszłości, skorzystapotrafi prowadzić motocykl. Cóż, chyba łaby pani z tego?
nadal kobiety na motocyklach traktowaM.M.: Przeczytałabym jeszcze więcej ksiąne są jak średniowieczne wiedźmy…
żek, nauczyłabym się jeszcze kilku języM.Sz.: Co zabrałaby pani na bezludną wy- ków i nie przejmowała się rzeczami niewartymi zachodu :)
spę ?

M.Sz.: Uprawia pani jakiś sport poza jazdą M.M.: Bardziej „kogo”, a nie „co” :) Moją M.Sz.: Kim chciała pani zostać, gdy była
pani dzieckiem?
na motocyklu?
rodzinę. Ludzie zawsze są najważniejsi.
M.M.: Bardzo lubię windsurfing i narty. M.Sz.: Co według pani każda kobieta poNie czuję się mistrzynią, ale moje umie- winna mieć w swojej torebce?
jętności pozwalają mi czerpać również i z
M.M.: Nie chciałabym wypowiadać się na
tych sportów dużą przyjemność.
temat „każdej kobiety”, ani tym bardziej

M.M.: Chciałam zostać spełnioną szczęśliwą kobietą. Udało się.
M.Sz.: A więc pytanie do szczęśliwej kobiety. Sądzi pani, że dzisiejszy trzynastolaAGRAFKA 5-6/2016/2017 | 15
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tek jest zdolny do miłości?

dziłabym do szkół.

M.M.: Dzisiejszy, dawny oraz ten, który się
jeszcze nie urodził, a gdy się urodzi, będzie miał kiedyś 13 lat – wszyscy oni niezależnie od miejsca, w którym się urodzą,
statusu społecznego, koloru skóry – posiadają serce zdolne do kochania.

M.Sz.: Zgadza się pani z poglądem, że M.Sz.: Uważa pani, że w zestawie lektur
wśród młodych brak jest szacunku do star- szkolnych powinny pojawić się książki noszych pokoleń?
wych autorów, a część starych powinna
być z tej listy usunięta?
M.M.: Dzieci i młodzież przede wszystkim
obserwują, jak się zachowują dorośli wo- M.M.: Zdecydowanie tak. I ta opinia nie
bec nich i wobec innych dorosłych. Gdy wynika tylko z tego, że jestem autorką
dorosły sam nie potrafi okazać szacunku książek, ale z tego, że bardzo dużo rozmainnym, to nie może wymagać, aby ktoś wiam z moim 13-letnim synem. Lektury
darzył jego szacunkiem. Szacunek należy szkolne posiadające archaiczny język lub
się komuś, kto na to zasługuje, a nie ko- poruszające problemy i tematy niemające
muś, kto się tego domaga. Młodzież jest nic wspólnego z dzisiejszym światem
bardzo mądra i szczera. Nie powiedziała- zniechęcają uczniów. Takie książki mogą
bym, że nie ma szacunku do dorosłych, być bardzo cenne w innych okolicznobo ma – tylko do tych dorosłych, którzy ściach, ale niestety zamiast powodować,
są dla nich prawdziwym autorytetem.
że dzieci pokochają czytanie, czynią coś
zupełnie odwrotnego. Młody człowiek
M.Sz.: Uważa pani, że kultura i szacunek
gdy (przymuszony) przebrnie przez truddo drugiego człowieka rośnie wraz z wieną i nudną książkę, nie będzie chciał już
kiem czy ilość lat nie ma z tym nic wspólsięgać po następne, bo odtąd czytanie
nego?
będzie mu się kojarzyć z czymś nieprzyM.M.: To zależy od bardzo wielu czynni- jemnym. Jestem za tym, aby część lektur
ków. Najważniejszym z nich jest według usunąć i wprowadzić nowe. Może w niemnie środowisko i pozytywne wzorce dalekiej przyszłości doczekamy się takich
przekazywane nie tylko sporadycznie, ale czasów :)
każdego dnia.
M.Sz.: Dziękuję za wywiad. Z niecierpliwoM.Sz. Książki także wpływają na nas, mło- ścią czekam na ukazanie się ostatniej czędych. Jakie książki poleciłaby więc pani ści „Kronik Saltamontes”. Na szczęście
jako lektury?
mamy wybór po jakie książki możemy
sięgaćJ
M.M.: Książki, które uczą, zmieniają sposób myślenia, intrygują, pokazują pozytywne wzorce i są miłe do czytania.
Zdjęcia pochodzą z: http://
M.Sz.: Czy literatura „ma płeć”? Powinny www.motocaina.pl archiwum prywatne
być osobne książki dedykowane dla dziew- Moniki Marin, empik.pl, matras.pl
czyn i dla chłopaków?

M.Sz.: Wiek młody to też ważna kwestia
płci. Czego według pani powinny się nauczyć dziewczyny od chłopaków a chłopacy
od dziewczyn?
M.M.: Każdy od każdego powinien się
nauczyć tolerancji, szacunku, akceptacji
odmienności i różnic oraz dostrzegania w
drugiej osobie wrażliwego, cielesnego i
jednocześnie uduchowionego człowieka.
M.Sz.: Czy według pani powinno się nauczać survivalu w szkole i czy taka sztuka
przetrwania jest nam w dzisiejszych czasach potrzebna?
M.M.: Jestem jak najbardziej ZA. Każda
umiejętność, która może się przydać w
życiu, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji, jest na wagę złota. Gdybym miała moc
wprowadzenia takiego przedmiotu do
szkoły – uczyniłabym to.
M.Sz.: Czy według pani do szkół powinny
być wprowadzone lekcje, na których młodzież mogłaby dyskutować i uczyć się
umiejętności dyskusji?

M.M.: Szczerze muszę powiedzieć, że jest
to umiejętność, której wielu dzisiejszym
ludziom brakuje. Takie lekcje, podczas
których można poprzez „burze mózgów”
dochodzić do pewnych wniosków, a przy
M.M.: Lektura powinna w przystępny i w
okazji nie okaleczać wulgarnymi słowami
delikatny sposób zmusić czytelnika do
osób, które mają inne zdanie, są bardzo
myślenia; nie sądzę, aby podział ze wzglępotrzebne. Chętnie i takie lekcje wprowa-
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du na płeć był konieczny.
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HISTORIA I NAUKA
Jerzy Różycki

KRÓL NIE Z TEJ BAJKI
Najpierw odbyła się prezentacja kandyda- kał. W czerwcu wyprawiono wreszcie
tów, której dokonali przedstawiciele pre- wielki bal, który potraktowano jako ofitendentów. Jednak przed samą elekcją cjalne zaręczyny.
szlachta musiała przygotować dla potencjalnego króla dokumenty z jego upraw- Rządy Henryka cechowało duże niedonieniami i zobowiązaniami wobec szlach- świadczenie polityczne oraz zły dobór
ty. Po ich zatwierdzeniu, 5 kwietnia 1573 doradców. Dodatkowo król lekką ręką
roku, odbyło się głosowanie nad preten- przegrywał w karty pieniądze z państwodentami do tronu. Zwycięzcą okazał się wego skarbca. Henryk miał przekłute uszy
kandydat francuski. Kilka dni po elekcji i nosił podwójne, wysadzane perłami,
posłowie przyszłego monarchy zaprzysię- kolczyki z wisiorkami. Polska szlachta
gli w jego imieniu uchwalone przed wybo- uznała to za przejaw zniewieściałości.
Już na początku 1572 francuska dynastia rem postanowienia ogólne: artykuły hen- Ponadto plotkowano o domniemanym
Walezjuszy była zainteresowana obsadze- rykowskie. Przyjęto również osobiste zo- romansie króla z jednym z jego sług. Nieniem tronu polskiego przez jednego ze bowiązania króla wobec szlachty : pacta znajomość języka polskiego potęgowała
swoich przedstawicieli. Do umierającego
Zygmunta II Augusta wysyłano kilkukrotnie poselstwo z propozycją ożenku jego
siostry Anny z najmłodszym z linii królewskiej Walezjuszy - Henrykiem. Razem z
posłami przybyła okropna wieść o masakrze dokonanej na francuskich hugenotach (francuscy wyznawcy kalwinizmu)
podczas nocy świętego Bartłomieja. Wiadomość ta wzburzyła polską szlachtę oraz
duchowieństwo (Rzeczpospolita w XVI
wieku była nazywana "krajem bez stosów" i słynęła ze swojej tolerancji). Aby
zapobiec odrzuceniu kandydatury elekcyjnej młodego Henryka, francuscy emisariusze rozpoczęli na polskim dworze kampanię propagandową, która miała wybielić postać Henryka (a warto dodać, że sam Pierwsza wolna elekcja na obrazie Jana Matejki
Henryk był jednym z głównych uczestników tej religijnej masakry). Mimo wysił- conventa. Po zakończeniu wszystkich for- izolację króla oraz jego brak zainteresoków posłów polska szlachta ciągle była malności wysłano poselstwo do nowo wania swoim królestwem.
nieufna w stosunku do francuskiego pre- wybranego króla.
W czerwcu 1574 roku Henryk otrzymał
tendenta. Jednak śmierć króla Zygmunta
niespodziewaną wiadomość o śmierci
Augusta w lipcu 1572 wymusiła zaakcep- Z początku Henryk był oporny wobec swojego brata: króla Karola IX. W wielkim
towanie Henryka jako kandydata do tro- podpisania dokumentów ograniczających pośpiechu w nocy z 18/19 czerwca w
nu.
wolność króla oraz pozwalających szlach- przebraniu Henryk uciekł z Wawelu z zaucie wypowiedzieć mu posłuszeństwo. fanymi doradcami. Zniknięcie króla zauWybory nowego władcy polskiego po Szczególne zastrzeżenia budziło planowa- ważono i od razu ruszyła pogoń. Zbliżająokresie bezkrólewia odbyły się w kwietniu ne małżeństwo Henryka i Anny Jagiellon- cego się do granicy Polski króla zauważył
i maju 1573 roku, na prawym brzegu Wi- ki. Była ona starsza od Henryka prawie o starosta oświęcimski, który zrzucił ubrasły, nieopodal Warszawy. Najpoważniej- 30 lat, więc młodemu królowi nie było nie, wskoczył do rzeki i, płynąc w kierunszymi kandydatami do tronu poza Henry- spieszno do ożenku. W listopadzie wyru- ku króla, krzyczał: „Najjaśniejszy panie,
kiem byli: syn cesarza Maksymiliana II- szył do Polski. Po 4 miesiącach dotarł do czemu uciekasz?”. Tuż za granicą pogoń
arcyksiążę Ernest Habsburg, car Iwan IV swojego królestwa, gdzie pośpiesznie dosięgła króla, jednak nie potrafili przekoGroźny i Jan III Waza, król szwedzki i mąż został koronowany. Jednak od ożenku nać go do powrotu. Henryk obiecał, że
Katarzyny Jagiellonki (siostry Zygmunta migał się, jak mógł. Symulował choroby wróci.
Augusta). Na elekcję stawiło się około 50 oraz zamykał się w swoich komnatach. Nigdy nie dotrzymał swojej obietnicy.
tysięcy szlachty, która miała wybrać króla. Anna ciągle czekała, a Henryk nadal zwle-

21 lutego 1574 w Krakowie Henryk
III Walezy został koronowany na
pierwszego elekcyjnego króla Polski. Mimo iż polska szlachta pokładała w nim wielkie nadzieje, to król
nie miał problemów z ucieczką z
Polski do Francji po koronę francuską. Jak doszło do tak nietrafionego
wyboru ?
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TECH NEWS
Nokia 3310 powraca!

Nowa Nokia 3310 obok starej, techradar.com

Nokia, znany fiński producent telefonów
komórkowych, powraca z nową edycją
modelu 3310. Zasłynął on m.in. ze swojej
“niezniszczalnej” budowy, długotrwałej
baterii i oczywiście Snake’a. Dzięki przystępnej cenie telefonu (49 - 59 euro)
niektórzy mogą go używać jako telefon
zapasowy. W porównaniu do oryginalnej
Nokii 3310 telefon jest cieńszy i lżejszy waży 79,6 g zamiast 137. Urządzenie jest
dostępne w 4 kolorach: granatowy, szary, żółty i czerwony. Według techradar.com plastikowa obudowa urządzenia
jest solidna. Wyświetlacz ma przekątną
2,4 cala i rozdzielczość 240 x 320. Okazuje się, że bateria nowej Nokii 3310 wytrzymuje dłużej niż bateria starej: starczy
na ponad 30 dni w trybie czuwania i 22
godziny rozmowy. Aparat nowej Nokii
jest przeciętny jak na telefon tego typu ma rozdzielczość 2 MP. Nie powala, ale
jednak może się przydać w telefonie zapasowym. Telefon ma wbudowaną pamięć tylko 16 MB, co może pomieścić
najwyżej 7 zdjęć z aparatu. Na szczęście
urządzenie wspiera karty microSD do 32
GB.

na ePrix w Buenos Aires. Roboty, znane
AI przeciwko samookaleczeniom!
pod nazwą DevBot, ścigały się z prędkoFacebook zacznie wykorzystywać AI do
ścią nawet 185 km/h. Niestety, jeden z
nich rozbił się, skręcając zbyt agresywnie. zidentyfikowania ludzi, którzy są w sytuacji ryzykownej, w tym ludzi rozważająWynik tego testu spowodował, że Robo- cych popełnienie samobójstwa. System
race będzie musiał jeszcze popracować
obserwuje posty użytkownika i jeżeli
nad tą technologią. Organizator wyścigu zauważy coś podejrzanego, ostrzega zechce, aby taki wyścig odbył z jak najspół ludzi zajmujących się pomaganiem
mniejszą ilością stłuczek; samochody
w takich sytuacjach. Ten zespół potem
muszą być zdolne do pełnego nawigowa- doradza użytkownikowi. Tutaj AI wykonia po torze.
rzystuje algorytmy rozpoznawania wzorcowego, które były
trenowane za pomocą
postów wskazujących
na ryzyko. Na razie system zostanie uruchomiony w USA. System
zostanie też zaimplementowany w Facebook Live. Tutaj użytkownicy oglądający
transmisję mogą zgłosić, że dzieje się coś
podejrzanego. Wtedy
Dom wydrukowany w 3D, Apis Cor, telegraph.co.uk
nadawca zobaczy specjalne menu na ekraDom drukowany w 3D!
nie. Podobne narzędzia, które wykrywają
Grupa Apis Cor, mająca siedziby w Rosji i problemy ze zdrowiem psychicznym
San Francisco, wykorzystała drukarkę 3D użytkownika, są implementowane w
do zbudowania domu. Zwykle domy dru- Instagramie.

Źródła:
kowane w 3D są tylko składane na miejscu z części
wydrukowanych uprzednio.
Jednak ten budynek powstał
przy użyciu mobilnej drukarki 3D opracowanej przez
Apis Cor. Czas budowy? 24
godziny. Ściany, ścianki
działowe i przegrody buNiezbyt udany wyścig “roboaut”! dowlane zostały wydrukowane z betonu, który został
Grupa Roborace przeprowadziła test
później pomalowany. Okna i
autonomicznych samochodów Formuły E meble dodano później. Dom Przykład zastosowania systemu w Facebook Live, Facebook, wired.co.uk
ma przedpokój, łazienkę,
http://www.techradar.com/reviews/new-nokia-3310-2017
Autonomiczne wyścigówki, Roborace, engadget.com
pokój dzienny i aneks kuchenny. Według -review
http://www.dziennikzachodni.pl/technologie-i-gry/a/nokia
Apis Cor budynek może przetrwać 175
-3310-2017-cenaopis-nowa-nokia-3310-powraca-zobaczlat. Założyciel spółki- Nikita Chen-yun-tai, jak-wyglada,11831546/
https://www.engadget.com/2017/02/19/self-driving-carmówi, że celem grupy jest zostanie najrace-ends-with-crash/
większą firmą budowlaną, która rozwiąże http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/03/03/
incredibly-cheap-house-3d-printed-just-24-hours/
problem zakwaterowania na świecie.
http://mashable.com/2017/03/03/3d-house-24-hours/
#u07zCuZXZOqA
http://www.wired.co.uk/article/facebook-safety-self-harm
-suicide-ai-instagram

18 | AGRAFKA 5-6/2016/2017

KULTURA I SZTUKA
Maya Morton

PRZEDWIOSENNE TOP 10
Wiosna czai się już za rogiem, a my wciąż jeszcze Żyjemy zimowymi wydarzeniami: Oscarami, Europejskimi
Nagrodami Filmowymi czy Grammy. Wiele z zaprezentowanych podczas tych wydarzeń filmów będziemy mogli wkrótce obejrzeć. Jednak nie samym filmem żyje człowiek…

źródło: WIKIPEDIA

natomiast
ukazał się w
dniu urodzin
piosenkarza,
tj. 17 lutego
2017 roku,
nosi
tytuł
"How Would
You
Feel
(Paean)".
Oficjalna premiera całej płyty odbyła się 3 marca i teraz jest już
dostępna do posłuchania i zakupienia w internecie.
6. W tym roku targi turystyczne w Berlinie odbywają sie w
dniach od 8 do 12 marca. Natomiast 11 marca wybiera się na
nie część uczniów naszej szkoły. Byłam tam już dwukrotnie i
mogę zagwarantować, że jest to miło spędzony czas, gdy można poznać i nauczyć się wielu nowych rzeczy.
7. 5 marca kilku uczniów z naszej szkoły poleciało samolotem
do Finlandii w celu realizacji projektu- wymiany ERASMUS+.
Gdy wrócą, na pewno usłyszymy pełno relacji z wyjazdu. A ja
przypominam, że w maju to do nas przyjedzie pełno uczniów z
zagranicy!
8. 3 marca do kin wszedł film o Marii Skłodowskiej Curie, która
przedstawiona została nie tylko jako wielki naukowiec, ale również jako żona i matka.
9. 17 marca do kin wchodzi długo wyczekiwany film "Piękna i
Bestia". O czym jest bajka, raczej wszyscy wiemy, gdyż film oczywiście odnosi się do oryginału z 1991 roku. Ja osobiście nie mogę się doczekać, gdyż w dzieciństwie była to jedna z moich ulubionych bajek Disneya.
10. Coś dla fanów technologii i gier : nowa konsola Nintendo
Switch weszła na rynek na całym świecie (w tym w Polsce) w
piątek, 3 marca 2017. Pudełko zawiera główną konsolę, kontrolery Joy-Con (L) oraz Joy-Con (R), uchwyt do Joy-Conów (do
którego mogą być włożone dwa Joy-Cony, aby zrobić z nich
jeden kontroler), zestaw opasek na nadgarstki Joy-Con, stacja
dokująca Nintendo Switch (która trzyma konsolę główną i podłącza ją do telewizora), kabel HDMI i zasilacz. Na rynku pojawią
się dwie stylowe wersje konsoli: wersja z zestawem szarych JoyConów oraz wersja z neonowym niebieskim i neonowym czerwonym Joy-Conem.

popruntheworld.pl

1. 89. ceremonia wręczenia
Oscarów odbyła się 26 lutego
2017 roku, tradycyjnie w Dolby Theatre w Hollywood. Po
raz pierwszy w historii nominacje były ogłaszane bez
udziału widowni i dziennikarzy, za to na żywo w Internecie oraz transmitowane przez
lokalne stacje telewizyjne.
Była to również pierwsza gala
rozdania nagród w historii,
podczas której wskutek błędu
ogłoszono
niewłaściwego
zwycięzcę
w
kategorii
„Najlepszy film”. Firma PricewaterhouseCoopers, od 83
lat odpowiedzialna za przygotowywanie kopert i blankietów na
gale, przeprosiła za błąd i zapowiedziała wszczęcie śledztwa
mającego na celu ustalenie, w jaki sposób doszło do pomyłki.
Wyraziła również podziękowanie dla producentów obu filmów,
prowadzącego galę Jimmy’ego Kimmela oraz Dunaway i Beatty’ego za to, że godnie przyjęli i znieśli ich błąd.

2. Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Pierwszy raz Dzień Kobiet obchodzony był 28
lutego 1909 (ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku). W Polsce natomiast był obchodzony na szeroką skalę do 1993 roku. Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym
Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy
tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.
3. Wagary - mogą dotyczyć całej klasy lub nawet całej szkoły,
np. w pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, czego przykładem
w Polsce jest obchodzone przez uczniów w tym dniu nieformalne święto Dzień Wagarowicza. Ciekawe co w tym dniu czeka
nas w Parnasie?
4. Netflix - co nowego? Ostatnim hitem wśród naszych rówieśników jest zdecydowanie serial RIVERDALE, który co prawda
wszedł już w styczniu, ale dopiero teraz robi się o nim głośno. źródło: NINTENDO
Serial opowiada o grupie przyjaciół mieszkającym w tajemniczym miasteczku i ich przygodach. Mnie osobiście do śledzenia
serialu zachęcił występujący w nim Cole Sprouse - znany większości ze innego serialu "Nie ma to jak statek".
5. Nowy album Eda Sheerana "÷" promowały trzy single.
Pierwszy i drugi singiel, czyli "Shape Of You" i "Castle On The
Hill" miały swoją premierę 5 stycznia 2017 roku. Trzeci singiel
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KINOMANIACY DO KIN!
Kiedy sylwester już dawno za nami, a my sami daliśmy sobie spokój z noworocznymi postanowieniami, rzeczą, która odwróci naszą uwagę od smutnej codzienności, są filmy. Przypatrzmy się więc kilku dziełom mającym pojawić się na ekranach kin do końca 2017 roku. To najbardziej oczekiwane filmy tego roku…
MARZEC
Mr. Gaga (10.03.17. – Polska)
Izraelski film wyróżniony Europejską Nagrodą Filmową dla najlepszego europejskiego filmu dokumentalnego. Mimo
tego, że wszedł na ekrany już w 2015
roku, dopiero w marcu tego roku zawita
do polskich kin. Opowiada historię choreografa - Ohady Naharina, który po praz
pierwszy zdecydował się pokazać piękno
tańca w kamerze. Sądzi, że aparat nie
jest w stanie uchwycić tego, co dzieje się
w czasie występów tanecznych.
Life (24.03.)
Fantastycznonaukowy thriller. Międzynarodowa
wyprawa kosmiczna odkrywa na
Marsie ślady życia. Ciekawa fabuła i zwiastun budzą w widzu ciekawość.
Film
choćby ze względu na gatunek
warto zobaczyć na
dużym ekranie.
Uczeń (31.03.)
Rosyjski dramat głęboko poruszający
tematy religijne. To nie opowieść o dorastającym chłopaku, lecz o fanatyku analizującym i interpretującym każde słowo
zapisane w Biblii. Film uświadamia, że to
nie wierzenia prowadzą do okrutnych
czynów. To ludzkie umysły doprowadzają
do obłędu.
KWIECIEŃ
Get Out (28.04.)
Horror, który wzbudza zachwyt krytyków, już niedługo będzie można obejrzeć
w Polsce. Film porusza tematy rasizmu i
uprzedzeń społecznych. Czarnoskóry
mężczyzna (Daniel Kaluuya znany z serialu „Black Mirror”) przychodzi na kolację
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do rodziców swojej dziewczyny. Nie wie, ,,Prometeusz” został przez wielu widzów
jak daleko może sięgać ich awersja do uznany za ,,gniot”, więc ciężko nie zwątciemnoskórych.
pić w powodzenie drugiej części. Mimo
to znajdują się i tacy, którzy wierzą, że
Krąg (28.04. – Świat)
historia statku osadniczego na pozornie
Ekranizacja książki Eggersa Dave’a. rajskiej, obcej planecie ma przed sobą
Przedstawia świat, w którym to internet świetlaną przyszłość.
uchodzi za źródło władzy. Zachęcająca
CZERWIEC
fabuła i ciekawy zwiastun to nie jedyne
czynniki, które z pewnością przyciągną Wonder Woman (2.06.)
widzów. Aktorzy pierwszoplanowi to
DC zaserwuje nam w czerwcu historię
Emma Watson, najbardziej znana z saznanej superbohaterki. W rolę Wander
gi ,,Harry Potter’’ i Tom Hanks grający
Woman wcieli się Gal Gadot, którą mogłówną rolę w filmie ,,Forest Gump”.
gliśmy już zobaczyć na ekranie w filNiestety, data polskiej premiery nie jest
mie ,,Batman v Superman: Świt sprawiejeszcze znana…
dliwości”. Za scenariusz odpowiedzialny
MAJ
jest między innymi Geoff Johns, którego
możemy znać z filmów takich, jak:
Strażnicy Galaktyki vol. 2 (5.05.)
,,Batman v Superman: Świt sprawiedliNa ten blockbuster czekają nie tylko fani wości”, ,,Legion Samobójców”, a takmarvelowskiego uniwersum, ale również że ,,Liga Sprawiedliwości”, która również
miłośnicy dobrej, starej muzyki. Pierwsza wejdzie na ekrany kin w 2017 roku.
część podbiła serca wszystkich, bez
LIPIEC
względu na wiek i cieszyła się przychylnymi opiniami krytyków. Nie ma pewności, Spider – Man: Homecoming (14.07)
czy druga odsłona przygód nietypowej i
Mówi się, że do trzech razy sztuka. Miejcharyzmatycznej piątki przyjaciół okaże
my nadzieję, że w tym wypadku również
się równie dobra, lecz na pewno warto
tak będzie. Próby dobrej realizacji historii
obejrzeć ten film ze względu na świetny
tego bohatera podjęto już dwa razy. Za
soundtrack.
pierwszym razem w Petera Parkera wcieObcy: Przymierze (19.05.)
lił się Toby Maguire co nie było najlepszym wyborem. Seria doczekała się
trzech części, którym pod względem fabuły i efektów specjalnych nie można nic
zarzucić, jednak wszystkie dobre aspekty
filmu przeszły na drugi plan, gdy na ekranie zamiast superbohatera widzowie
ujrzeli nieudolne odwzorowanie komiksowej, charyzmatycznej postaci. Minęły
lata, gdy do kin wszedł kolejny Spider –
Man, którego tym razem zagrał Andrew
O ile wcześniejsi ,,Obcy” są uznawani za
Garfield. Okazał się świetny w swojej roli,
klasykę kina sf, to ten film skazano na
jednak tym razem wszystko inne okazało
straty już po wyjściu zwiastuna. Druga
się niewypałem. Na dobrą sprawę dwuczęść trylogii (pierwsza to ,,Prometeusz”
częściowa seria różniła się od poprzedz 2012 roku) w reżyserii Ridleya Scotta,
niej tylko osobą aktora, podczas gdy faktórego ostatnim zasługującym na uznabuła pozostała niezmieniona. Kiedy fani
nie filmem był ,,Marsjanin”, spotyka się z
marvelowksiego uniwersum porzucili
naprawdę
skrajnymi
opiniami.
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wszelką nadzieję, pojawił się ,,Kapitan
Ameryka : Wojna Bohaterów”, gdzie w
rolę pajęczego superbohatera wcielił się
Tom Holland – właściwy człowiek na właściwym miejscu. Miejmy nadzieję, że tym
razem powstanie świeży film wybijający
się wśród wszystkich nieudolnych prób
opowiedzenia niezwykłej historii niezwykłego bohatera.

Kolejna próba ekranizacji wybitnej powieści Stephena Kinga ,,It”. Nie wiadomo, czy premiera tego filmu nastąpi we
wrześniu i czy pojawi się on na ekranach
polskich kin, jednak zdjęcia już zakończono i pozostaje tylko czekać. Niestety,
wielu fanów Kinga wątpi w sukces filmu i
sądzi, że pewnych filmów nie należy
wskrzeszać.

Wojna o planetę małp (14.07.)

PAŹDZIERNIK

Zaczęło się od filmu pt. ,,Planeta Małp” w
reżyserii Franklina J. Schaffnera z 1968
roku. Film osiągnął ogromny sukces. Był
nieprzewidywalny i pokazywał kino sf od
zupełnie innej strony. Jest to jedno z
dzieł, które przejdzie do historii i nie zostanie zapomniane. Niestety, potem nastąpiła niezliczona ilość prequeli i sequeli, powstał nawet serial, a także nieudolna reprodukcja Tima Burtona. Tak duża
ilość filmów opartych na hicie Schaffnera
nie pozostawiły widzowi pola na własne
rozważania. Pierwotne dzieło z 1968 roku zostało zniszczone i ukryło się pod
warstwą bezwartościowych tworów. A
najnowsze produkcje ,,Geneza Planety
Małp’’ i ,,Ewolucja Planety Małp” przyprawiają fanów sf o dreszcze zażenowania. ,,Wojna o planetę małp” nie zapowiada się dużo lepiej. A może jednak…

Blade Runner 2049 (6.10.)

WRZESIEŃ
It (18.09. – Stany Zjednoczone)

Ekranizacja Ridleya Scotta (na podstawie
książki ,,Czy androidy marzą o elektrycznych owcach?’’ Philipa K. Dicka) sprzed
30 lat doczekała się drugiej części. Fani ,,Łowcy Androidów” prognozują wielki
sukces. Główne rolę należą do Harrisona
Forda, Ryana Gosslinga i Jareda Leto. Jeśli
film okaże się równie
dobry, co zapowiadający go zwiastun, to
zdecydowanie jest na
co czekać.
Thor:
(25.10)

nordyckiej apokalipsy jako drugoplanowa
postać. Jest to kolejny powód, dla którego fani Marvela nie mogą doczekać się
kolejnego Thora. Poza tym na ekranie
pojawi się kilka nowych twarzy: Cate
Blanchett, Tessa Thompson, a także Mark
Ruffalo w roli Hulka.
Star Wars (14.12)
Pierwsza część najnowszej serii pod wieloma względami nie usatysfakcjonowała
fanów tego uniwersum. Kolejna - ,,Łotr
1” okazała się lepsza w odbiorze. Kontynuacja wydarzeń z filmu ,,Star Wars:
Przebudzenie Mocy” nie doczekała się
jeszcze zwiastuna. Zdjęcia rozpoczęły się
15.02.2016 roku, a skończyły 22.07.2016
roku. Co ciekawe, na ekranie ujrzymy
jeszcze zmarłą niedawno Carrie Fisher.

Ragnarok

Po filmie ,, Doctor
Strange” mamy pewność, że tytułowy bohater (Benedict Cumberbatch) zawita w
Asgardzie w czasie
Jakub Piotrowicz

GRAMMY 2017: WIECZÓR ZŁOTEJ KRÓLOWEJ
Za nami 59. ceremonia wręczenia Grammy, najważniejszych nagród muzycznych. Często mówi się, że są to
muzyczne Oscary. Kto zebrał najwięcej złotych gramofonów, kogo uhonorowano pośmiertnie i co z tego wieczoru zapamiętamy?
Niespodziewana zwyciężczyni Adele spodziewana, gdyż to ta druga była uznaZ aż pięcioma statuetkami zwyciężczynią
tegorocznej
uroczystości
Grammy
Awards została brytyjska piosenkarka
Adele. Niespodziewanie wygrała nawet
z kultową królową muzyki: Beyoncé. Ta
uzyskała dwie statuetki, co jest jej jednym z gorszym wyników. Zastanówmy
się, co to za artysta, o którym mówimy,
że jednym z jego gorszych wyników jest
zdobycie dwóch! najbardziej prestiżowych nagród… Przypomnijmy, że wygrana Adele nad Beyoncé była bardzo nie-

wana za pewną zwyciężczynię.

David Bowie wiecznie żywy
Statuetkę w kategorii „Najlepszy występ
rockowy” przyznano zmarłemu w ubiegłym roku Davidowi Bowie. Przypomnijmy, że ten artysta będący rockową legendą nie miał na swym koncie zbyt wielu nagród . Za filmy, w których wystąpił,
otrzymał trzy nagrody, w tym Złoty Popcorn. Gwiazdor zmarł 10 stycznia 2016
roku, czyli dwa dni po premierze nowej
płyty „Blackstar” i swoich 69. urodzinach.

Statuetkę w kategorii "Najlepszy występ rockowy"przyznano Davidowi
Bowie
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Oscar Muzyczny dla Polaka
Na liście nagrodzonych Grammy 2017
znalazł się również Polak: Krzysztof Penderecki. W konkurencji „Muzyka chóralna” otrzymał Złoty Gramofon za album
„Penderecki conducts Penderecki”.

Złamane Grammy,
polityczna Katy Perry …
Z pewnością momentem, który najlepiej
opisuje atmosferę podczas 59. Grammy
Awards, jest przemowa wzruszonej Adele. Po ogłoszeniu, że to „25”, album Adele zdobywa Grammy, zwyciężczyni zalała
się łzami. I zapamiętamy jej zaskakującą
przemowę: „Ja po prostu nie mogę przyjąć tej nagrody. Doceniam ją, jestem
bardzo wdzięczna, ale… artystką mojego
życia jest Beyoncé. Album „Lemonade”
był po prostu monumentalny. Był tak
pięknie przemyślany, piękny i poruszają-

cy. Wszyscy zobaczyliśmy zupełnie inną
stronę ciebie, którą nie zawsze chcesz
nam pokazywać i dlatego bardzo to doceniamy. Wszyscy artyści na tej sali doceniają cię. Jesteś naszym światłem. I to,
jak dzięki Tobie czują się moi czarnoskó-

łzy szczęścia i wzruszenia. Następnie
Adele przełamała nagrodę na pół, by
jedną część zachować, a drugą dać Beyonce. Adele zaśpiewała także w hołdzie
dla zmarłego George’a Michaela.

W pamięci zostanie nam także
polityczna przemowa Katy Perry, która
skrytykowała Donalda Trumpa (tak, nawet na Grammy Awards tego nie mogło
zabraknąć J ) i szalony taniec Rihanny do
plemiennych rytmów z gatunku New
Age. Na pewno ze śmiechem na twarzy
będziemy wspominać odbiór statuetki w
kategorii „Najlepsza piosenka pop wykonana przez duet/zespół” przez słynny
ostatnio duet Twenty One Pilots. Weszli
na scenę w szykownych garniturach i
rzy przyjaciele, jest piękne i inspirujące. krawatach oraz w… bieliźnie.
Kocham cię całym sercem, zawsze koDo zobaczenia na 60. rozdaniu
chałam i zawsze będę kochać. Dziękuję
Grammy
w 2018 roku!
wszystkim.” Na te piękne słowa z oczu
bogini przemysłu muzycznego popłynęły
Jakub Piotrowicz

UCZĄC SIĘ NA BŁĘDACH… PRZYSZŁOŚCI
Chętnie chodzimy do kin na filmy science-fiction, często ze względu na wartką fabułę, spektakularne efekty
specjalne, piękne widoki stworzone przez zielone tła w studiach i komputerową animację czy wspaniałą muzykę dopasowaną do trzymającej w napięciu akcji. Raczej nie oczekujemy przy tym odkrywania ważnych
prawd życiowych. Czy jednak pod pokrywką losów samotnego człowieka na Marsie czy wojny superbohaterów maszyn kryje się coś więcej, co mogłoby wskazać na ważne wartości dla nas, współczesnych?
„Marsjanin”, „Kroniki Riddiccka” i nowy
film „Pasażerowie”- wszystkie te filmy
pokazują, co samotność może zrobić z
człowiekiem. Jak go zmienia. W pierwszym filmie (autorstwa Ridleya Scotta)
Matt Damon wciela się w rolę kosmicznego Robinsona Cruzoe, który przez awarię zostaje sam na Czerwonej Planecie.
W przeciwieństwie do pana Robinsona

wcale nie zaprzyjaźnia się z tubylcem.
Próbuje przetrwać. Nie tylko samotność
go demotywuje, ale również fakt, że pomoc dotrze najszybciej za cztery lata.
Pod losem astronauty-botanika próbującego przetrwać 225 milionów km od Ziemi, kryje się pytanie: „Czy ty, samotny
współczesny człowieku, próbowałbyś
przetrwać”?

W kolejnym filmie: „Kroniki Riddiccka”
obserwujemy przedstawicieli humanoidalnych gatunków kosmitów. W całym
znanym Wszechświecie aż roi się od ultrasilnych stworów z metalowymi włosami, lewitujących ze złotą skórą czy czytających w myślach białych istot. Ostatni ze
swojego ludzkiego gatunku: Riddick, próbuje przetrwać polowanie. Polowanie na
niego. Kilka ras od dawno już chciało się
już całkowicie pozbyć ludzkiej rasy. Pomimo tego, że bohater jest samotny, walczy i mu się udaje. Pytanie brzmi: „Czy ty,
samotny, podjąłbyś walkę o swe człowieczeństwo?”.
Nowy film „Pasażerowie” z Jennifer Lawrence i Chrisem Prattem, wyreżyserowany przez Mortena Tylduma opowiada
o wycieczce na nową planetę. Podróż
miała trwać 120 lat, a tytułowi pasażerowie, zahibernowani, mieli obudzić się
trzy miesiące przed dotarciem do celu.
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Jednak przez awarię na statku jeden z
pięciu tysięcy pasażerów: Jim, obudził
się za wcześnie. Na luksusowym statku
być może nie byłoby to problemem.
Jednak on obudził się aż 90 lat za wcześnie! Jim spędza rok i trzy miesiące samotnie. Po tym długim czasie decyduje
się na wybudzenie Aurory. Przez tyle
czasu zastanawiał się, czy to zrobić. Wiedział, że odbierze kobiecie możliwość
zobaczenia planety, na co bardzo liczyła.
Jednak nie chciał spędzić ostatnich kilkudziesięciu lat w samotności. Obraz
„Pasażerowie” stawia nam także ważkie
pytania: „Czy człowiek potrafi żyć samotnie?”, „Czy moje szczęście może oznaczać ranienie drugiego człowieka?” itp.
Inny film z gatunku science-fiction:
„Interstellar”, przedstawia historię Coopera: człowieka, który wraz z Brand i
Doylem, Mannem i Rommilym ma uratować ludzkość. Muszą polecieć w bardzo
odległy rejon kosmosu, by znaleźć nową
planetę zdatną do życia. Podczas długiego lotu często występują między nimi
sprzeczki i kłótnie. To jednak nie jest
największy problem. Nie w porównaniu
do wielkich kłopotów technicznych, które skazują misję na porażkę. Kiedy już
nie ma nadziei, Cooper resztkami sił postanawia zawalczyć. „Interstellar” uczy
nas, że nieważne, co się będzie działo,
możemy osiągnąć nasz cel, jeśli nie odpuścimy.
Tytułowym bohaterem tym razem animowanego filmu science-fiction
pt. „Wall.e” jest robot, który ma wysprzątać całą Ziemię. W dalekiej przyszłości Ziemia przestała być zdatna do
życia, gdyż ludzie ją zaśmiecili. W nagrodę polecieli w kosmos luksusowym statkiem kosmicznym na kilkanaście lat i
maja tam pozostać do momentu, kiedy
Wall.e posprząta za nich Błękitną Planetę. Choć akcja jest oddalona być może o
tysiąc lat, śmiało możemy powiedzieć, że
ta apokaliptyczna wizja z filmu dla dzieci
może niebawem się spełnić. „Wall.e”
pokazuje całkiem prawdopodobną przyszłość. Oby po obejrzeniu bajki w głowie
narodziła się nam refleksja. Bo bardzo
ważną uniwersalną wymową niemal
wszystkich filmów z gatunku sf jest przestroga, by człowiek zastanowił się, co
może jeszcze zrobić tu i teraz, by nie
doprowadzić do apokaliptycznych wizji
światów, w których trzeba walczyć o
człowieka i jego świat.

Mateusz Wróblewski

MUZYCZNE DEKADY:

JAZZ, cz.2
W poprzednim artykule o historii muzyki wspomniałem o narodzinach
muzyki jazzowej i jej rozkwicie na przełomie lat 50. Jednak ten oryginalny gatunek muzyczny także w następnych dekadach ewaluował i miłą
się całkiem dobrze.
Po bebopie nadszedł hardbop. Po Charlim Parkerze i przyjaciołach nadeszła nowa fala utalentowanych muzyków, którzy
na początku lat 60. byli zmuszeni walczyć
o publiczność z The Beatles i innymi zespołami. W tych latach doszło także do
zbliżeń jazzu z muzyką poważną w postaci tzw. trzeci nurtu. W Polsce rozwój jazzu w tych latach został silnie zahamowany. Nie można było grać jazzu oficjalnie,
nastąpił okres „jazzu katakumbowego”.
Po 1955 pojawiły się pierwsze festiwale
jazzowe, co zwiastowało powrót tego
gatunku muzyki do naszego kraju. Za to
w USA era wolnej muzyki trwała w najlepsze.
Po wojnie i wygranej z nazizmem i faszyzmem świadomość Amerykanów bardzo
się zmieniła. Granica północ – południe
została właściwie zatarta. Rasizm nie
przestał istnieć, lecz czarnoskórzy
„wyszli” na prowadzenie w świecie muzyki. Afroamerykanie mogli już występować
przed białą publicznością. Jednak i tak
jednym z najbardziej wpływowych artystów lat 50. był Frank Sinatra. Wokalista,
którego dzieła są nazywane ponadczasowymi, a on największym muzykiem XX
wieku. Potomek włoskich imigrantów
pozostawił po sobie gigantyczne dziedzictwo. Liczy się, że wydano ponad 150
milionów jego płyt. I chociaż muzyka
Sinatry nie jest ściśle jazzowa, to nie
można mówić o drugiej połowie zeszłego
wieku bez wspomnienia o nim. Do połowy lat 50. przez jazz przewinęło się wielu
znakomitych jazzmanów. Później nadeszły nowe czasy- czasy Milesa Davisa.
Tak jak Michael Jackson jest królem popu, tak Davis jest królem jazzu.
Stał on na czele prawie każdego istotnego etapu w powojennym jazzie. Wychował się u boku Charliego Parkera (króla
saksofonu), a sam został liderem najsławniejszych zespołów. Miles Davis był

trębaczem, kompozytorem i innowatorem. Mimo iż jego gra na trąbce nie należała do najbardziej wirtuozerskich, to
jego zasługi dla dzisiejszej muzyki są nie
do przecenienia. Dzięki Milesowi zauwa-

żonych zostało wielu dzisiejszych znamienitych jazzmanów. W 1955 Davis założył
swój pierwszy wielki kwintet. W jego
skład wchodził między innymi młody
saksofonista John Coltrane, który jako
twórca jazzu stoi na drugim miejscu po
Milesie Davisie. W ’57 kwintet wydał
pierwszy w historii album nowego wtedy
gatunku – cool jazzu. Później trębacz
zaczął współpracę z Gilem Evansem. Zaowocowała ona powstaniem takich arcydzieł, jak: „Porgy and Bess” i „Sketches of
Spain” A w międzyczasie niepostrzeżenie
powstał jazzowy numer 1.: „Kind Of
Blue”. To tytuł, którym można wyrazić
całą muzykę. Mój artykuł mógłby równie
dobrze wyglądać tak: był jazz, a później
pojawiło się „Kind of Blue” … I tym akcentem skończyły się lata 50. A Miles
Davis miał przez kolejne 30 lat udowadniać, że nagranie albumu z ’59 nie było
jednorazowym błyskiem geniuszu.
W latach 60. cały czas kontynuowano pisanie bebopowych utworów.
Powstały także nowe style. Wielu artystów ruszyło nurtem free jazzu. Popularna stała się bossa nova, saksofonista Stan
Getz wydał wraz z Joao Gilberto jeden z
najpiękniejszych albumów tego podgaAGRAFKA 5-6/2016/2017 | 23
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tunku. Wielu artystów odeszło w tym
okresie po przedawkowaniu narkotyków.
Jazz stał się też mniej popularny. Został
wyparty przez rock’n’roll i blues. Miles
Davis założył swój drugi wielki kwintet.
Jazz nie miał się najgorzej, lecz potrzebował zmian. W porównaniu z innymi nowymi gatunkami okazywał się stary, nudny. Jazzmani zaczęli więc gonić swą muzyką za pędzącym do przodu światem. I
przyszły lata 70. Dekada wielu klęsk,
problemów, wojen, ale jakże chwalebna
dla muzyki. W 1970 Davis wydał nowy
krążek. „Bitches Brew” było albumem z
innej planety. Zapoczątkowało m.in. jazz
rock, Fusion, jazz modalny. Przy albumie
pracowali muzycy dziś uważani za legendy: Cick Corea, John McLaughlin, Keith
Jarret, Wayne Shorter, Herbie Hancock,

Jack Dejohnette. Nastał nowy jazz.
W latach osiemdziesiąt pojawiło
się więcej nawiązań do popu, rythm and
bluesa i muzyki elektronicznej. Jazz stał
się bardziej rytmiczny, melodyjny. Częściej był podobny do funku niż do klasycznego jazzu. Chociaż wielu artystów
ewoluowało w swojej muzyce, to część
pozostała przy bebopie i coolu. Jednak
jazz przestał być muzyką popularną. Często był kopiowany i wznawiany, lecz
głównie w popie. Prawdziwe instrumenty zastąpiono samplerami. Proces zmian
dotarł do lat 90., w których muzyka stała
się jeszcze bardziej elektroniczna. Choć
lata 90. były pod wieloma aspektami
okropne, to muzyka w pewien sposób
odrodziła się w XXI wieku. Jazz stał się
bardziej klasyczny, prostszy. Wielu mu-

zyków wróciło do początków. Inni stworzyli nowy, lecz ambitny nu jazz.
I to w zasadzie tyle o jazzie. Oczywiście do odkrycia pozostaje cała masa
innych stylów…

Michalina Szymańska

REALNA WYSPA, cz.5.
Ciepłe promienie wschodzącego słońca
zaczęły oświetlać plażę. Sara, zbudzona
delikatnym światłem, otworzyła powoli
oczy. Po wczorajszym wysiłku bolały ją
wszystkie mięśnie. Dlaczego musi mieć
takie zakwasy? Obolała wyczołgała się z
szałasu i usiadła koło tlącego się jeszcze
ogniska. Wzrokiem zaczęła szukać gałązek, które, jak jej się wydawało, gdzieś
tutaj wczoraj zostawiła. Jednak nie mogła ich nigdzie znaleźć. Pomimo niechęci
do ruszania się, kobieta wstała ospale i
przeciągnęła się. Poczuła delikatny głód.
Musiała zorganizować sobie coś do jedzenia. Rozejrzała się w poszukiwaniu
orzecha kokosowego, który odłożyła
sobie na śniadanie. Przeszła się dookoła
swojego schronienia, jednak nie znalazła
zguby. Jedynym, co mogło zdradzić, co
stało się z owocem, były ślady na piasku
biegnące w stronę dżungli. Nie chciało
jej się wspinać po raz kolejny na palmę
po kokosy. Zresztą, nie była aż tak bardzo głodna ani spragniona. Usiadła na
piasku i zaczęła bez celu patrzeć na błękitne morze, na małe pierzaste chmurki
odbijające się w tafli wody, na różnokolorowe ptaki latające chmarami nad jej
głową. Siedziała tak, myśląc tylko o tym,
co dzieje się teraz, nie zastanawiając się
nad swoją przeszłością, której jeszcze
znać nie mogła. Czuła rozkosz płynącą z
życia chwilą i z odpoczynku. Słońce zaczęło świecić coraz mocniej i gorąco
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stawało się coraz bardziej dotkliwe. Sarę
owiewała chłodna bryza, ale ten delikatny wiaterek okazał się zupełnie nieskuteczny w walce z ciepłymi promieniami.
Brunetka nagle nabrała chęci na kąpiel
w zimnej wodzie. Ściągnęła z siebie
trochę brudne i w niektórych miejscach
podarte ubranie. Z dziecięcą radością
wbiegła do morza. Gdy tak płynęła, ciesząc się chwilą, zaczęła zapominać o
wszystkich zmartwieniach. Wraz ze
zmęczeniem odchodził też smutek i
tęsknota za rodziną, której nie pamiętała. Pływał w przejrzystej wodzie, a koło
niej przepływały kolorowe rybki. Kobieta zaczęła czuć coraz większy głód. Przecież jej ostatni posiłek trudno nazwać
jedzeniem, właściwie była to tylko woda
kokosowa. Sara wyszła z wody i zadowolona położyła się na plaży. Piasek
przyczepiał się do
jej mokrego ciała.
Nagle zrobiło się
chłodniej, słońce
zostało przysłonięte
przez
chmurkę i bryza,
która wydawała
się wcześniej nieznaczącym
ciepłym powiewem,
zrobiła się chłodniejsza i silniejsza.
Kobieta nałożyła

koszulkę, ale ta szybko przemokła i nie
dawała ochrony przed chłodem. Wzięła
nóż leżący koło torby i poszła w stronę
dżungli. Kąpiel w morzu dobrze jej zrobiła, zapomniała o zmartwieniach, które
męczyły ją przez ostatnie godziny i nabrała nowych sił. Gdy zebrała wystarczającą ilość gałęzi, zorientowała się, że
weszła kawałek w głąb dżungli, jednak
dzisiaj jego to nie przeszkadzało. Pająki,
węże, drapieżniki nie były już tak straszne jak wczoraj. Szybkim krokiem wyszła z
gąszczu i skierowała się w stronę ogniska. Nagle ze zdziwieniem zauważyła, że
fale wyrzuciły na brzeg torbę. Identyczną
jak ta, którą znalazła przy sobie poprzedniego dnia. Ostrożnie podeszła do niej i
dostrzegła zdjęcie wystające ze środka.
Była na nim uśmiechnięta Sara i…

PRZEPIŚNIK
Mikołaj Górka, agrafkowy czarodziej kulinarny

SZYKUJĄC SIĘ NA NADEJŚCIE WIOSNY!
Mówi się, że w marcu jak w garncu. Chochla zimy, dwie łyżki wiosny, łyżka lata i szczypta jesieni. Wszystkiego
po trosze, a całość zmieszana w jednym naczyniu. Czy nie przypomina to trochę zabawy Matki Natury w gotowanie?
A dlaczego by nie powtórzyć tego
samego, ale we własnej kuchni? Wyobraź
sobie, że jesteś panem lub panią natury,
że możesz zapanować nad wszystkim, co
się w przyrodzie dzieje. Ma być cieplej?
Włącz piekarnik i upiecz ciasto! Pragniesz
ochłody? Zrób domowe lody!
Warto czasem puścić wodze fantazji i zamienić się w kulinarnego czarodzieja. Dlatego, aby ułatwić Wam tę przemianę, w marcowym kulinarniku umieszczam
magiczne przepisy, które nie tylko zaczarują Wasze podniebienia, ale także zachęcą Was do bliższych relacji z gotowaniem
w przyszłości :)
KOSZYCZKI Z CIASTA FRANCUSKIEGO

Składniki:
1 opakowanie ciasta francuskiego
1 mała śmietana 18%
10 śliwek kalifornijskich
100 g sera pleśniowego
50 g sera, np. Ementaler
50 g orzechów włoskich
3 jajka
2 łyżki posiekanej natki pietruszki
2 szczypty soli
masło do smarowania foremek
Sposób przygotowania:
W zależności od wielkości foremek
(kokilek), którymi dysponujemy, ciasto
podzielić na 6 lub 8 porcji. Foremki wysmarować masłem, wyścielić kawałkami
ciasta francuskiego. Śliwki kalifornijskie
pokroić w paski. Orzechy włoskie posiekać. Do wyższej miski wbić jaja, dodać
śmietanę, zetrzeć Ementaler, dodać pokruszony ser pleśniowy, sól, całość dokładnie wymieszać (można użyć blende-

ra). Dodać pokrojone śliwki kalifornijskie,
orzechy włoskie i natkę pietruszki. Masę
przełożyć do foremek wyłożonych ciastem francuskim. Koszyczki piec przez 3540 minut w piekarniku rozgrzanym do
temperatury 170 stopni, funkcja grzanie
góra-dół, ostatnie 5 minut z funkcją termoobieg.
Składniki:
CYNAMONOWE CIASTECZKA
120 g masła
120 g cukru pudru
2 żółtka
150 g mąki krupczatki
110 g mąki ziemniaczanej
1 łyżka cynamonu
1 serek z morelą i wanilią
Sposób przygotowania:
Masło ucieramy z cukrem pudrem, dodajemy żółtka. Miksujemy wszystko razem.
Dodajemy mąkę krupczatkę oraz mąkę
ziemniaczaną i cynamon. Mieszamy
wszystkie składniki, a następnie przekładamy je na stolnicę i podsypując delikatnie mąką, łączymy w kulę. Ciasto rozwałkowujemy na grubość ok. 0,5 cm i foremkami wycinamy kształty. Posiłkując się
słomką, w ciasteczkach robimy dziurki.
Ciasteczka układamy na papierze do pieczenia i pieczemy ok. 18-20 minut w piekarniku nagrzanym do 160 stopni. Serek
przekładamy do szprycy. Na jedno ciastko
wyciskamy porcję serka. Na serek możemy nałożyć drugie ciastko.
Składniki:
2 1/2 łyżki płatków owsianych

EGZOTYCZNA OWSIANKA
1 łyżka otrębów owsianych
1/2 dużego jabłka zielonego
1/2 banana
1 kiwi
garść orzechów włoskich
szczypta cynamonu
szczypta soli
1/2 szklanki wody
2 łyżki mleka
2 plastry suszonego mango
Sposób przygotowania (w etapach):
1. Rozgrzewamy garnek. Wrzucamy płatki

owsiane i chwilę je prażymy. Gdy poczujecie taki delikatny, orzechowy zapach,
zalewamy je wodą. Dodajemy szczyptę
soli. Gotujemy na średnim ogniu.
Składniki etapu: 2 1/2 łyżki owsianki, 1
łyżka otrębów owsianych, 1/2 szklanki
wody, szczypta soli
2. W tym czasie obieramy i kroimy owoce
w kostkę. Dorzucamy do owsianki po ok.
3-4 minutach. dodajemy otręby. Mieszamy. (gdyby odparowało zbyt dużo wody,
dodajemy kilka łyżek wody)
Składniki etapu: 1/2 dużego jabłka zielonego, 1/2 banana, 1 kiwi
3. Suszone owoce kroimy i dodajemy do
owsianki razem z orzechami. Dodajemy
mleko oraz szczyptę cynamonu. Mieszamy chwilę i ściągamy z ognia.
Składniki etapu: garść orzechów włoskich,
2 plastry suszonego mango, szczypta cynamonu, 2 łyżki mleka
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Natalia Sawala, II LO im. Stefana Batorego w Warszawie

CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT
W ostatnich miesiącach na kulturalnej mapie Warszawy przybyło kilkanaście nowych miejsc do odwiedzenia.
Nie mówię w tym momencie o knajpach czy ciekawych wystawach, a o czymś, co mijamy na co dzień, bezwiednie pochłonięci swoimi sprawami i problemami, a co po bliższym poznaniu definiujemy jako sztukę, która
zupełnie zmienia wygląd miasta: rzecz o muralach.
Mural. Słowo wywodzące się z hiszpańskiego oznacza dosłownie malowidło
umieszczone bezpośrednio na ścianach
budynku. W Polsce początki street art’u i
jego szersze rozpowszechnienie przypadają na lata PRL-u, kiedy to na murach
wypisywano wielkoformatowe hasła propagandowe (takie jak „Pracując dla kraju,
pracujesz dla siebie” czy „Program partii
programem narodu”) oraz reklamowano
monopolistów, przypominając przeciętnemu Kowalskiemu, że oszczędności złożone w PKO korzystnie procentują albo że
Przezorny Zawsze Ubezpieczony (PZU).

jekt Chopin przy PKiN-ie, obrazujący postać kompozytora, muzykę, którą tworzył
i kobiety jego życia. Fundatorzy sami o
pomyśle organizacji festiwalu mówili tak:
„Do Warszawy chcemy zaprosić uznanych
Fundacja ta powstała w 2009 roku. Za
artystów działających w przestrzeni puhasło przewodnie wybrała sobie motto:
blicznej. Udostępnimy ją także stołecz„Tu pełna kultura i nieważne jest, która”.
nym twórcom i laureatom naszego konkursu. Sprowadzając znanych artystów oraz organizując warsztaty, pokazujemy młodym ludziom
inne podejście do działań
w przestrzeni miasta oraz
podnosimy jego atrakcyjOd tego czasu charakter murali zdecydoność wizualną i turystyczwanie się zmienił. W dzisiejszych czasach
ną. Dodajemy miastu
street art jest formą ekspresji mającą na
energii, koloru i estetyki.”
celu nas poruszyć i zobrazować pewne
szeroko rozpowszechnione problemy.
Street Art Doping przetrwał próbę czasu i jest
Artystą – prekursorem, o którym trudno
organizowany z powow tym kontekście nie wspomnieć, jest
dzeniem po dziś dzień,
Brytyjczyk o pseudonimie Banksy. W swoprzyciągając coraz więkich pracach dotyka on problemów wielkosze tłumy warszawiaków
skalowych, takich jak korupcja czy głód na
oraz zagranicznych gości.
świecie oraz porusza sprawy polityczne
Jednymi z nich jest znany
lub obrazuje scenki humorystyczne. Przeduet Cyrcle prosto z Los
kaz jego sztuki jest pacyfistyczny, antywoAngeles. W stolicy zmalojenny i antykapitalistyczny. To właśnie
wał on dwa murale –
dzięki niemu street art przestał zostać
jeden na ul. Radzymińpostrzegany jako akt wandalizmu, kojaskiej, drugi na ścianie przy
rzony z młodzianymi zbuntowanymi taul. Widok. Oba dzieła
ggerami, a dostrzeżono w nim sztukę
odnoszą się do kultury
(jeśli chodzi o Banksy’ego, więcej o jego
antycznej, przełamując
twórczości możecie poczytać na stronie
równocześnie jej stereobanksy.co.uk.; polecam Wam również
W myśl tej maksymy już w roku utworze- typy i łącząc ją w niesamowity sposób z
film ,,Wyjście przez sklep z pamiątkami”).
nia inicjatywy powstał Street Art Doping – nowoczesnością krajobrazu miejskiego.
Street art przechodzi swój rozkwit nie festiwal „odurzający” (od słowa „dope”)
Inne prace tych artystów możecie zobatylko jednak ze względu na społeczną nie tylko nazwą, i związany w 100% ze
czyć na stronie: www.cyrcle.com
rolę, ale przede wszystkim przez ubarwia- sztuką ulicy. Pierwsza edycja przyniosła
nie krajobrazu miejskiego. Coraz więcej Warszawie przepiękne murale na podpo- Pisząc o muralach warszawskich, nie spoludzi, dostrzegając murale na ścianach rach mostu Łazienkowskiego i mostu Ślą- sób także nie wspomnieć o nowym przedkamienic, zaczyna interesować się tą for- sko-Dąbrowskiego, a także realizacje wol- sięwzięciu Loesje. Wszyscy widzieliśmy
mą sztuki, co daje furtkę do tworzenia nościowe na rondzie Kasprzaka i Prymasa już na pewno nie raz wlepki czy plakaróżnego rodzaju stron internetowych na Tysiąclecia, odnoszące się do sytuacji Bia- ty ,,Zrób komuś dzień dobry” lub ,,Co jeśli
ten temat i organizowania wydarzeń kul- łorusinów i Tybetańczyków, czy też pro- klucz maturalny nie otwiera żadnych
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turalnych
związanych
z
„undergroundem”. Jedną z inicjatyw zajmujących się tą dziedziną jest Fundacja
Do dzieła.

PARNASOWE WOJAŻE
drzwi”. Teraz artyści przenoszą się na
mury warszawskich kamienic, by na szerszą skalę poruszyć nasze umysły. Ich instalacje
możecie
zobaczyć
przy
ul.: Gościeradowskiej 9, Jadowskiej 7,
Smoczej 18 oraz przy al. Jana Pawła II 57.
Murali w Warszawie jest prawie tak dużo

jak samych kamienic, jednak moje serce
najbardziej skradł ten projektu Krzysztofa
Gilla przy ul. Męcińskiej 42 na Grochowie.
Malowidło utrzymane w biało- czarnej
tonacji przedstawia postać chłopca stoją-

cego na koniu. Jest to forma pamięci o
Romach jako ofiarach Holokaustu. Mural
nosi tytuł ,,Zalikierdo Drom”, co w języku
Romów oznacza przerwaną drogę lub
podróż. W realizacji dzieła pomógł Artur
Wabik – utalentowany polski artysta,
który współtworzył pierwszą edycję Stre-

Trudno w kilku słowach przedstawić tak
różnorodną formę sztuki. Jeśli jesteście
zainteresowani muralami, to zapraszam
Was na facebookową stronę Murali Warszawskich lub Street Art Dopingu. A gdy
wiosna się zbliża, warto także odwiedzić
stolicę i przejść szlakiem warszawskich

et Art Doping (realizacje na rondzie Tybe- murali. Satysfakcja gwarantowana :)
tu). Jego prace można zobaczyć również
na krakowskim Podgórzu oraz w okolicach MOCAKa i Żydowskiego Muzeum Zdjęcia murali pochodzą ze strony facebookowej Murale Warszawskie oraz ze strony Street
Galicja w Krakowie.
Art. Dopingu
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Mikołaj Górka

A NAM JEST SZKODA ZIMY
W sobotę 28 stycznia 2017 fakultet turystyczny jak co roku wybrał się z uczniami kochającymi narty na wyjazd sportowy. Tym razem wybór padł na Jakuszyce.
Wyjechaliśmy z samego rana, więc w
Jakuszycach byliśmy już o 9. Ze względu
na wczesną porę, ludzi nie było aż tak
dużo, mimo że Jakuszyce są uznawane
przez wielu za polską mekkę nart biegowych. To właśnie tam odbywa się coroczny Bieg Piastów, jedna z najważniejszych
i najpopularniejszych imprez biegówkowych w Polsce (w lutym tego roku odbędzie się 41. edycja biegu).
Po wypożyczeniu nart bez ociągania udaliśmy się na szybkie szkolenie.
Niestety, przez ciężkie warunki pogodowe (mróz i wiatr), dwie osoby już na samym początku zrezygnowały z dalszej
jazdy i wyjazd spędziły w schronisku.
Reszta grupy zacisnęła jednak zęby i
wkrótce udaliśmy się w trasę.
Mimo wielkiej popularności tras
jakuszyckich po drodze nie spotkaliśmy
prawie nikogo. Wszystko dzięki temu, że
instruktor wybrał jedną z najrzadziej
uczęszczanych tras, za to zdecydowanie
najpiękniejszą. Duże urozmaicenie pochyłości podłoża sprawiało, że bieg był

ciekawy i nie nudził. Ponadto można
było wykorzystać w praktyce wszystkie
style biegowe, które pokazał nam instruktor: klasyczny krok naprzemianstronny na równym terenie, "jodełkę"
przy stromych podjazdach, bezkrok i
pług
przy
zjazdach.
Po drodze zobaczyliśmy piękne
zamarznięte jeziorko, które pokryte
śniegiem wyglądało na początku jak
wielkie wgłębienie w środku lasu. Dookoła otaczał nas gęsty bór, tajemniczy i
zjawiskowy.
Wyjazd obył się bez większych strat;
może z wyjątkiem kilku upadków. W
dobrych humorach i z dokładnością sapera na polu minowym (droga była mocno oblodzona) udaliśmy się do autokaru.
Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do
Wrocławia. Myślę, że wycieczka była
bardzo udana i mam nadzieję, że wkrótce Parnas ponownie podejmie wyzwanie
i zmierzy się z nartami biegowymi. A
może by pomyśleć w przyszłości o parnasowej reprezentacji w Biegu Piastów?

