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Złoty Mistrz Forum Pismaków

Z okazji nowego roku szkolnego 2017/2018 wszystkim naszym nauczycielom, uczniom
Gimnazjum Językowego Parnas oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej Parnas
życzymy pięknych chwil, uśmiechu, zapału na każdy dzień!
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NOWE PRZED NAMI...

Rok szkolny przypomina książkę, którą kolejny raz ściągamy po
wakacjach z domowej półki. Nic nadzwyczajnego: lektura, którą dość
dobrze znamy i teoretycznie nie powinna nas niczym zaskoczyć. Dziesięć
rozdziałów, każdy mniej więcej po
trzydzieści stron, dość krótki wstęp i
zakończenie. Mimo to książka za
każdym razem wydaje się inna, a
może to my za każdym razem inaczej
na nią patrzymy. Do tego niektóre
kartki wyblakły, na innych pozostały
notatki na marginesie. Nigdy nie
wiemy, co kryje się na kolejnej stronie. A więc Parnasiści, nie ociągajcie
się, wypełniajcie białe kartki własną
treścią, do już istniejących dodajcie
własne emocje i najważniejsze: kreujcie własne zakończenie! Książka pt.
„Rok szkolny” staje się wówczas niezwykle fascynującą lekturą. Każda
historia jest inna, każda unikalna,
każda zaskakująca. Jesteśmy nie tylko jej odbiorcą, ale i autorem i jednym z głównych bohaterów.
Choć wypełniamy strony książki różnymi słowami i dostrzegamy coś
innego w stałych treściach, to jednak
w poszczególnych rocznikach panuje
tendencja do gromadzenia podobnych sformułowań. Trzecioklasiści
powtarzają słowa: egzamin, powtórzenie, liceum, ciężko, egzamin, powtórzenie, liceum, ciężko. Osobiście,
jako trzecioklasistka uważam, że
wstęp naszej książki w tym roku jest
zdecydowanie za krótki. Akcja chyba
zbyt szybko nabiera tempa i już znajdujemy się na głębokich wodach lub
inaczej w fazie powtórek, pytań i
obszernych prac domowych. Drugoklasistów cieszy z pewnością mniejsza ilość stresu, martwi większa ilość
godzin. A pierwszoklasiści? W tym
roku nie piszą i nie czytają żadnych
słów w swojej książce. Na skutek
nowej reformy edukacji, w naszej i
innych szkołach gimnazjalnych po

prostu nie ma klas pierwszych. Dlatego z całego serca witamy Was siódmoklasiści! Jesteśmy zaszczyceni, że
zdecydowaliście się kontynuować
swoją naukę w naszej-waszej szkole.
Zapraszamy was do wspólnego tworzenia książki. Może rola bycia nowym nie jest najłatwiejsza, ale każdy
z nas kiedyś przez to musiał przejść.
Wam również się uda i przekonacie
się, w jakiej cudownej podróży bierzecie udział.
Nasza „Agrafka” będzie komentarzem do szkolnej powieści. Będzie
Wam towarzyszyć przez wszystkie
rozdziały książki. Będzie dzielić się z
Wami tym, co wspólne w naszej
szkolnej rzeczywistości i tym, co tworzycie indywidualnie. Od Was zależy,
czy stworzymy książkę przygodową
czy bardziej romantyczną. Pewnie
znajdzie w niej sporo wątków komediowych, a pewnie czasem sprawy
przybiorą bardziej dramatyczny obrót. Najważniejsze, by doczekać do
szczęśliwego zakończenia, czyli takiego, które Was rozwinie, zainspiruje i
sprawi, że poczujecie się lepszymi
ludźmi. Czytajcie i twórzcie swoją
książkę powoli, czasem zachowajcie
rozwagę, a czasem pozwólcie sobie
na spontaniczność.
Z mojej strony to wszystko, do zobaczenia w rozdziale październikowym.
Tymczasem zapraszam do wrześniowej „Agrafki”. W tym numerze przybliżymy Wam nowych parnasistów i
nauczycieli, a także zaskoczymy nowymi
działami
tematycznymi.
Agrafka to połączenie fragmentów z
książek Parnasistów. Jedni dzielą się
z nami wiedzą o świecie, o podróżach, kulturze, historii, inni o przeżyciach wewnętrznych. Co to dokładnie będzie? Sami się przekonajcie.
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NA PARNASIE

ZE SZCZYTU PARNASU
Za nami już tylko niczym przez mgłę widoczne wakacje, a przed nami… tylko nieco ponad 9 miesięcy nowego
roku szkolnego Anno Domini 2017-2018. Będzie to na pewno ciekawy rok z różnych względów: nowa reforma
edukacji, nowy budynek szkoły czy nowa nazwa…
Witamy nowych belfrów
W naszej nowej szkole pojawili się też
nowi nauczyciele, których chcemy z tego
miejsca serdecznie powitać. Są wśród
nich zarówno nauczyciele uczący w klasach 7.: pani Jarosława Makus (język
polski)., ale też nauczyciele uczący zarówno w szkole podstawowej, jak i gimnazjum: panie Dorota Snopkowska i Adrianna Fałek (język angielski), pani Dominika Pilak-Zadworna (fizyka), pani Dorota Dobrzyniecka (historia i wos), pani
Anita Grabkowska (język francuski) oraz
wspomagający pana Huberta Kastelika w
nauczaniu języka hiszpańskiego: pan
Manuel Suarez Rueda. Wszystkim życzymy wielkiego zapału do codziennych
spotkań z parnasową uczniowską bracią

Nikt”. Wydarzeniem była też wizyta reżysera tego spektaklu: pana Pawła Passiniego w naszej szkole i możliwość rozmowy z nim o jego dziele. A przed nami
zapewne kolejne wielkie kulturalne doznania, m.in. pokaz filmu „Twój Vincent”
czy literacki stolik w naszej szkole (pod
patronatem pani Iwony MorawskiejKuchno). Będzie się działo…

Wolontariat już działa!
W tym roku wolontariat znów będzie
działał pod czujnym okiem pań: Beaty

Skuzy i Małgorzaty Stępnickiej. Na pewno włączymy się w akcje, które są obecne od kilku lat (Szlachetna Paczka, zbiórki nakrętek, Góra Grosza czy współpraca
z fundacją „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”). W pierwszy weekend października nasi uczniowie wzięli
też kolejny raz udział w Biegu Charytatywnym Uniwersytetu Medycznego.
Pomagajmy, bo wtedy sami zyskujemy
najwięcej!!!

Parnas na wojażach
Parnasiści uwielbiają naukę poza murami
szkoły. Nie dziwi więc, że klasy 2b i 3b z
paniami: Iwoną Śmiałek i Adą Żywicka
zgłębiały tajniki chemii i biologii na
warsztatach naukowych w Myśliborzu. Z
kolei uczestnicy fakultetu turystycznego
mogli poznać m.in. tajemnice zamku
Książ podczas pierwszego w tym roku
szkolnym wyjazdu. A za nami okres wycieczek wszystkich klas: siódmych w ramach integracji do Krzyżowej, 2. gimnazjum do Warszawy, zaś klas 3. Do Krakowa i Oświęcimia. Pięknie zacząć nowy
rok szkolny od wycieczek :)

Kulturalnie w nowy rok szkolny
Parnas kultura stoi! Nie dziwi więc, że już
od początku września w szkole (i poza
nią) Parnasiści mierzą się z wieloma ciekawymi kulturalnymi wyzwaniami. 15
września wielu uczniów obejrzało wzbudzający wiele emocji spektakl Wrocławskiego Teatru Współczesnego „Panna
Amelia Rapacz

NOWE W SAMORZĄDZIE
Nowy rok szkolny to czas zmian. Nowy budynek naszej szkoły, nowi uczniowie, nowi nauczyciele, nowe zasady w systemie oceniania, nowy materiał do opanowania i oczywiście nowy samorząd szkolny. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy dokonują wyboru swoich przedstawicieli.
To wybór niezwykle ważny, który w konsekwencji wpływa na atrakcyjność całego
roku szkolnego. Wybrani przez nas reprezentanci podejmują decyzje odnośnie
wydarzeń, odbywających się w szkole,
koordynują ich przygotowanie, a także
wspomagają komunikację między uczniami, nauczycielami i dyrekcją. Tegoroczne
wybory odbyły się 22 września, a poprzedzała je zaledwie czterodniowa kampania
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wyborcza. Kandydaci prezentowali swoje
propozycje za pośrednictwem plakatów
wyborczych i bezpośrednio na spotkaniach w poszczególnych klasach. Podeszli
do zadania w pełni profesjonalnie. W
wyniku głosowania wszystkie miejsca w
samorządzie zajęli uczniowie klas trzecich. Większością głosów wygrał Karol
Biliński z klasy 3b i to on został naszym
nowym przewodniczącym. Funkcje jego

zastępców, a raczej zastępczyń, objęły
Zuzanna Ziajka z klasy 3b i Simona Szuster z klasy 3c. Rzecznikiem praw ucznia
została Katarzyna Wionczek z klasy 3c.
Samorząd już podjął pierwsze działania.
Zorganizował spotkanie wszystkich przewodniczących klas, na którym przedstawił swoje pomysły na najbliższy czas.
Teraz planuje pierwsze wydarzenia pozalekcyjne. Nawiązuje kontakt z Parnasista-

NA PARNASIE
mi, pyta ich o zdanie i stara się pogodzić
wszystkie opinie. Oby tak dalej! Aby dowiedzieć się więcej o nowym samorządzie i jego działaniach, przeprowadziłam
krótki wywiad z Karolem.
Co Cię skłoniło do kandydowania na
przewodniczącego szkoły?
Mam dużo pomysłów na nowe i ciekawe
imprezy szkolne, nadaję się do roli przewodniczącego szkoły, lubię coś organizować, wymyślać. Na pewno skłoniła mnie
chęć rywalizacji z innymi kandydatami,
ale również inni uczniowie, którzy widzieli we mnie przewodniczącego jeszcze
przed moją kampanią. Bardzo im za to
dziękuję, bo w dużej mierze dzięki tym
osobom zdecydowałem się wystartować
w wyborach. Jeśli chodzi o punkty do
liceum, traktuję to jako miły dodatek, a
nie powód do startu w wyborach.
przygotowań i wiele będzie zależeć od
spotkania z panią dyrektor, która określi,
Jakie były punkty wyborcze Twojego
czy możemy organizować noce filmowe,
programu? Które z nich najbardziej
dyskoteki i inne zaplanowane już impreprzekonały Parnasistów?
zy. Mogę jedynie zdradzić, że staramy się
Ciężko mi powiedzieć. Moje obietnice o organizację już w październiku Dnia
były przemyślane, realne i na wszystkie Sportu w nowej, ciekawszej formie.
pytania byłem w stanie odpowiedzieć.
Czy swoją nową funkcję pogodzisz z
Wspólnie z Zuzią dużo myśleliśmy nad
przygotowaniami do egzaminu gimnakażdym z nich i przed ogłoszeniem planu
zjalnego?
wyborczego mieliśmy wszystko poukładane. W swoim planie wyborczym mia- Uczę się dobrze i sądzę, że nie sprawi mi
łem nie tylko sztampowe pomysły, takie to większych trudności. Samorząd jest
jak dyskoteki i noce filmowe, ale również duży, więc w chwilach, kiedy będę munowe pomysły, które zachęciły wielu siał przyłożyć się bardziej do nauki, część
uczniów.
moich obowiązków przejmie reszta zespołu. Lecz nie przewiduję takiej ewentuWygrałeś znaczącą liczbą głosów, czy
alności. Gdybym nie umiał pogodzić nauspodziewałaś się takiego sukcesu?

wystartowałbym w wyborach.
Często bardzo krytycznie oceniana jest
praca samorządu? Czy nie boisz się krytyki?
Ciężko się z tym nie zgodzić, ale my postaramy się, aby w tym roku tak nie było.
Osobiście krytyki się nie boję, bo będąc
w samorządzie, trzeba się z nią liczyć.
Choć konstruktywna krytyka jest zawsze
przydatna i na pewno zapoznamy się ze
wszystkimi argumentami.
Jak wyobrażasz sobie współpracę wewnątrz samorządu? Zamierzacie podzielić się obowiązkami czy osobiście zajmiesz się większością spraw, a dziewczyny zastąpią Ciebie np. podczas Twojej nieobecności?
Podział obowiązków będzie równy i
wspólnie będziemy realizować plan wyborczy przygotowany przeze mnie i Zuzię. Jestem przewodniczącym i dlatego
chwilami mogę wziąć na siebie ciężar
niektórych obowiązków, ale wszystkie
osiągnięcia samorządu uczniowskiego
będą zasługą zarówno moją, jak i dziewczyn.
Karolu, Zuziu, Simono i Kasiu, w imieniu
całej redakcji życzę wam powodzenia.
Trzymamy za Was kciuki i mamy nadzieję, że będziecie wzorem do naśladowania
dla całej szkoły. Funkcja w samorządzie
to nie jest proste zadanie, ale wierzę, że
przy dużym zaangażowaniu, ciekawych
pomysłach, dobrej organizacji sprawicie,
że ten rok będzie pełen atrakcji.

Kiedy rozmawiałem z Zuzią na
temat wspólnego startu do Samorządu Uczniowskiego, zapowiedziałem, że nie będę rozdawał kiełbasy wyborczej. Pomyślałem, że albo wygram znaczącą
ilością głosów, albo bardzo mocno przegram. W połowie mojej
kampanii zacząłem wątpić, czy
uda mi się wygrać. Pamiętam w
środę pojawiło się wielu nowych
kandydatów, więc nie byłem
pewien. Po ogłoszeniu wyniku w
piątek byłem zdziwiony tak
ogromną przewagą.
Jakie wydarzenia planujecie na
ten rok, jakie będą te najbliższe?
Na ten rok planujemy wiele imprez, ale na razie wszystko jest w fazie ki z działaniem na rzecz szkoły nigdy nie
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TEMAT NUMERU
We wrocławskim Teatrze Współczesnym część uczniów gimnazjum mogła obejrzeć przedstawienie Pawła
Passiniego „Panna Nikt” (na podstawie książki Tomka Tryzny pod tym samym tytułem). To był ważny dla nas
spektakl, dotykający m.in. problemów dorastania, pozostania wiernym własnym ideałom. Poniżej prezentujemy dwugłos o tym spektaklu: z perspektywy uczennic z klasy drugiej i trzeciej—prywatnie sióstr.
Brygida Wójcicka

„PANNA NIKT”: JAK TRUDNO MŁODYM BYĆ SOBĄ
Po obejrzeniu spektaklu „Panna Nikt” we
Wrocławskim Teatrze Współczesnym
dochodzę do wniosku, że każdy człowiek
ma inne poczucie własnej wartości. Bez
niego trudno jest mu normalnie funkcjonować. Trzeba mieć bardzo wyrobiony
charakter i ukształtowane poglądy. Dlatego, gdy zadałam sobie pytanie: „Czy łatwo
młodym ludziom zachować własne wartości, poglądy i upodobania w konfrontacji z
odmiennymi postawami, poglądami itp.”
od razu pomyślałam, że to zależy od wielu
czynników. Zależy od wsparcia rodziny,
stanowiska przyjaciół, ale przede wszystkim od poczucia własnej wartości.
Gdyby na przykład Marysia miała
większe wsparcie w rodzinie, to pewnie
jej historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Niestety, ojciec pijak, matka nie potrafiąca wychowywać dzieci. To na Marysię spadło zadanie zajmowania się rodzeństwem. A przecież to jej była potrzebna pomoc. Bliźniaki, ślepy Zenuś- oni
także nie mogli jej pomóc. Nie miała się
na kim oprzeć. To spowodowało, że szukała tej podpory wśród rówieśników.
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Zastanawiam się, czy jej koleżanki
miały świadomość, do czego doprowadzają dziewczynę. Z jednej strony założyły
się o „duszę” Marysi, ale z kolei z drugiej:
czy miały świadomość, do czego doprowadzi ten głupi zakład?!
Kasia, która nie znała ojca, chciała
pokazać, że jest jego córką, chciała go
poznać. A przecież gdyby jej matka odważyła się z nią porozmawiać, to Kasia mogłaby nigdy nie podjąć się „urabiania”
Marysi na swoją modłę . Przez to, że sama
miała problemy, postanowiła, że zmieni
Marysię w Minkę. Powoli niszczyła
wszystkie wartości, wszystkie linie obrony
niewinnej dziewczynę z podwałbrzyskiej
wsi: odebrała wiarę, ufność, poczucie
rodzinnej więzi.
Nurtuje mnie też to, jak zachowywała się rodzina Ewy: kolejnej „nowej
przyjaciółki” Marysi, która założyła się o
jej duszę z Kasią. Gdyby nie próbowali być
tacy „cool”, to może inaczej wychowaliby
swoje dzieci. Liczy się dla nich tylko bogactwo, impreza, seks i bycie wiecznie
uwielbianym. I te wartości zaszczepili w

sercu Marysi.
Bardzo mnie zaintrygowała postać
„Nikta”, który za wszelką cenę próbował
wyciągnąć Marysię z kłopotów. Bo przecież gdyby ona go posłuchała, gdyby miała do niego większe zaufanie…ale nie miała. Chciał ją uratować, ale ona się uratować nie dała. A gdy już na końcu mówiła,
a tak naprawdę wołała o pomoc: „Nikt
mnie uratuje”, to Pan Nikt niestety już
odszedł. Spadła…
Patrząc na to, co napisałam, myślę,
że nie jest łatwo zachować nam, współczesnym nastolatkom, własne poglądy i
upodobania. Zmieniamy pod wpływem
różnych czynników, otoczenia, a najbardziej pod wpływem naszych rówieśników.
A to wszystko tylko po to, żeby być lubianym… Czasem może nam to zrujnować
życie. A mamy je tylko jedno.
Tak, spektakl Pawła Passiniego na pewno
podejmuje ważne dla każdego tematy i
powinien zobaczyć go każdy (nie tylko
młody) człowiek.

TEMAT NUMERU
Róża Wójcicka

JAK NIE STAĆ SIĘ PANNĄ NIKT

Zdjęcia pochodzą ze strony Teatru Współczesnego we Wrocławiu

Spektakl „Panna Nikt” bardzo mocno
mnie poruszył. Moje odczucia na tematdzieła są jednak ambiwalentne. Wiele postaci i wydarzeń na dłużej zagościło
w moich myślach.
Pierwszą osobą, która zmusiła
mnie do przemyśleń, jest Marysia. Piętnastoletnia dziewczyna, która trzy miesiące przed końcem roku szkolnego przeprowadziła się z małej wsi do dużego
miasta. Bardzo chce być taka, jak jej koleżanki. Z tego powodu robi wszystko, co
one jej powiedzą. Marysia zapomina, jak
ważne jest kierowanie się rozumem i
prawdą, dążenie do dobra. Dziewczyny z
jej klasy: Kasia i Ewa zmieniają ją do tego
stopnia, że piętnastolatka spluwa na wodę święconą w kościele i grozi swojej
rodzinie. Poruszyła mnie myśl, że przecież takich sytuacji wokół mnie jest mnóstwo. Nieraz młodzi robią coś tylko po to,
by być akceptowanymi. Zastanawia
mnie, ile razy sama ulegam presji otoczenia.
Rozdrażniła mnie postawa Ewy i
Kasi. Dziewczyny założyły się o to, która
bardziej zmieni Marysię. Ewa interesuje
się tylko rzeczami materialnymi. Nama-

wia Marysię na picie alkoholu i ubieranie
się wyzywająco. Mówi jej, że w życiu
ważne są tylko pieniądze, bogaty mąż i
seksualność. Nakłania ją do buntu przeciwko rodzicom. Odebrałam postać Ewy
jako ostrzeżenie, aby dobra materialne
nie zasłoniły nam tego, co w życiu naprawdę ważne. Zdecydowanie budzi we
mnie odrazę zachowanie Ewy: bezwstydne, zdradliwe i niegodziwe.
Pojawia się też wątek wiary. Kasia
chce zmienić Marysię. Nie robi tego w
tak dosłowny sposób jak Ewa. Najpierw
zdobywa jej zaufanie, a później kusi, żeby
się uwolniła od wszystkich zasad i stała
się panią swego życia. To właśnie ona
powoduje, że Marysia traci wiarę i chce,
by koleżanka zabrała ją do piekła. Dziewczyna tworzy w głowie piętnastolatki
potwora, którego sama nazywa Dżigim.
Uwolniony potwór wraz z Kasią powodują u Marysi załamanie nerwowe. Znaczenie tracą wartości takie, jak wiara, miłość
i życie. Zastanawiam się, czy Marysie tak
się łatwo zmieniła dlatego, że była podatna na wpływ innych. Może wiara i miłość
były nie dość mocno w niej zakorzenione? Jednak myślę, że to zbyt małe wspar-

cie ze strony rodziców miało decydujące
znaczenie. Nurtuje mnie myśl, czy może
ja mam do czynienia w moim życiu z takimi osobami? Czy są tacy, do których
mam całkowite zaufanie, przyjaźnię się z
nimi, a oni dążą do tego, by mnie zniszczyć?
W spektaklu pojawia się postać
Pana Nikt. Przed przeprowadzką jest on
niezwykle ważny dla Marysi. Gdy zamieszkała w dużym mieście, pojawiał się
już sporadycznie. Zastanawiam się, kim
on był? Może Aniołem Stróżem, mimo
swojej dziwnej postaci? A może był jej
sumieniem, bo z początku na wsi dziewczynka zastanawiała się często, co jest
dobre, a co złe. Później zajęta koleżankami, upodabnianiem się do nich, nie zwracała na niego szczególnej uwagi. Pojawiał
się już niezwykle rzadko. Mimo wszystko
próbował ustrzec dziewczynkę przed
tym, co złe.
Może ta historia zakończyłaby się szczęśliwie, gdyby Pan Nikt został dalej ważny
dla niewinnej dziewczynki, która stała się
pod wpływem innych Panną Nikt…
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LIMERYKI DLA BELFRA
Co roku Agrafkowicze w szczególny sposób pragną uczcić Dzień Nauczyciela. W ubiegłych latach pisaliśmy
m.in. o magicznych mocach naszych belfrów, o tym, kim by byli w swoim drugim wcieleniu, czy też jaką postać literacką przypominają. W tym roku razem z uczestnikami warsztatów dziennikarskich z klas 7. oraz
uczniami klasy 2a chcemy podarować naszym nauczycielom pisane od serca limeryki...
Pani Anna Hełczyńska - Paduch
Czy to optyka, czy dynamika,
Wiedzę Einsteina przed nami odmyka.
Dla niej staramy się niebywale,
By cała fizyka nie dziwiła nas wcale.
I tylko na jej uśmiech czekamy,
Gdy całą swą wiedzę przed nią otwieramy.
Pan Manuel Suarez Rueda
Nie zawsze język jego zrozumiesz,
Lecz zawsze się z nim się porozumiesz,
Wszystkim dzień każdy troszkę osłodzi,
Bo z pięknej, słonecznej Hiszpanii pochodzi.
Z nim każde spotkanie sercu jest bliskie,
Bo my kochamy klimaty iberyjskie.

Lecz zaraz słysz: „Dobrze, minusik”
Pani Dorota Dobrzyniecka
Pewna pani od historii,
Uczy nas odróżniać pretora od Pretorii.
Gdy dobre stopnie wpisuje do dziennika,
Uśmiech z jej twarzy nie znika.
Pani Doroto, z serca podziękowanie
Za miłe z dziejami zmaganie.
Pani Karina Sośnierz
Bo cała szkoła to jedna rodzina
Każdy z nas uczniów: chłopak i dziewczyna.
A by rodzina czuła się tu dobrze
To właśnie ONA czuwa nad tym szczodrze.
Dziękujemy za przystań parnasową,
Do której każdy chce przybijać na nowo.

Że od tych fikołków przyszłość zależy.
Pani Beacie więc dziękujemy,
Że z nią sylwetki swe szlifujemy.

Pani Dorota Snopkowska
Od pierwszej chwili sympatię wzbudziła,
(choć zrazu za balkonowe wybryki się obraziła).
Dziękujemy wery za inglisza nauki,
Bo już ten język nie wydaje się stiupid.
Oby się pani z nami polubiła,
A błędy młodości zawsze nam wybaczyła.
Pani Iwona Morawska-Kuchno
Parnas siedzibą kultury od zarania,
A ona czyni wielkie starania,
By szkoła nasza muz siedzibą była
I w każdym sztuki wielka tkwiła siła.
Z każdego uczyni małego artystę,
I za to dzięki składają wszyscy

Pani Edyta Jakubowicz- Szawernoga
To w Jej gabinecie znajdziesz oderwanie
Od spraw zawiłych, ciężkich niesłychanie.
Tu i samorząd swe pomysły bierze,
Pani Joanna Zimnowoda
Tu każdy uczeń radę słyszy szczerze.
By być jak Norwid, Różewicz czy Herbert,
Dziękujemy za pomoc i wsparcie,
By wiersze i książki czytać bez przerwy…
bo bez nich życie ucznia nic warte.
By być humanistą sens ukazuje
I w nas erudytów stale upatruje.
Pan Robert Urszulak
Za wielką wiarę w nas dziękujemy
To dzięki niemu wiemy, że na świecie,
I z serca fraszkę ofiarowujemy.
Wszystko ma początek i trwałość wszechrzeczy.
Zawiłe tajniki wiary nam przedstawia,
Pani Aleksandra Leszczyńska
Nawet gdy ciężko się z nami rozmawia.
Pani Aleksandra to uczniów ulubienica,
Za te spotkania z bytem wiecznym,
Zawsze swym radosnym nastrojem zachwyca.
Pan Hubert Kastelik
Z serca dziękuje każdy podopieczny.
Niemieckiego wszystkich nauczy,
Wąs pod nosem błyszczy,
Każdy błąd językowy wykluczy.
Hiszpański wiatr daleko świszczy.
Pan Bartosz Błauciak
Przy niej uśmiech zdobi nasze lica!
Tłumoków polskich ma dwie sale,
Skoki, przysiady, fikołki, wsady,
Lecz hiszpańskiego uczy doskonale.
Trzeba z tym wszystkim dać sobie radę.
Pani Anita Grabkowska
Za te lekcje por favor,
Lecz to dla niego te męki znosimy,
Na razie francuski to duża zagadka,
Za gadulstwo ¡gran perdón!
Wysiłek fizyczny jakoś zdzierżymy.
Czy nowa pani będzie nam jak matka?
Za każdą kroplę potu wylaną,
Je ne comprends pas, zrozumie
Pan Piotr Grzywna
Panu Bartoszowi należy się wiano.
I pomyśli: Jednak umie…
Na niemieckim siedzimy jak na tureckim kazaniu,
Języka to pasjonatka!
Choć język „wroga” mamy w poważaniu.
Pani Beata Zając
Gdy pan zadaje pytanie spokojnym głosem,
Przed nią z nas każda udaje sportsmenkę,
Pani Beata Skuza
Odpowiedź nieśmiała: ,,Ja,ja,ich liebe Termosen”
Choć ten wysiłek to droga przez mękę.
Lessons with her- interesting,
Już wiesz, że tym razem dobrze być musi,
Jednak z nas każda głęboko w to wierzy, Kind of funny- not offending,
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Sometimes reading, sometimes spelling,
Speaking, listening to the music,
And of course some grammar using.
Pani Małgorzata Stępnicka
Polskę i świat z panią poznajemy,
Same piątki i szóstki dostajemy.
I turystycznie się udzielamy,
Razem miło czas spędzamy.
Góry, doliny, jeziora, skały,
Będą przed nami otworem stały!
Pani Julita Żak
Pani Julita uczy nas,
Niemieckiego języka w sam raz.
Tajemnica od niej bije,
Zanim się obejrzysz-lekcja szybko minie.
Zajęcia z nią zawsze ciekawe,
I z każdą kartkówką damy sobie radę.
Pan Dominik Chojnacki
Informatyki z zapałem uczy,
Na nikogo nigdy pod nosem nie buczy.
Nawet za pytania o jakieś bzdury:
jak się wstawia w Paincie figury.
Same przydatne wpaja nam rzeczy,
Z niewiedzy uczniów leczy.

Lekcje czasami niebezpieczne są,
Ponieważ substancje niektóre… żrą.
Pan Robert Jokiel
Tablica, marker i kubek kawy,
U Pana Roberta są to podstawy.
Po klasie wzrokiem uwielbia wodzić
I w liczbach wielocyfrowych brodzić.
Najlepszy w swoim fachu,
Ułamki dodaje… rachu ciachu !
Pani Adriana Żywicka
O żywych żyjątkach żywo wykłada
Naszymi sercami przez to włada.
Drzewa, rośliny i zwierząt wiele
Takie są na jej zajęciach cele.
Lekcje z Nią zawsze ciekawe,
Nie bywają nigdy nudnawe!
Pani Jarosława Makus
Kto nas uczy gramatyki
Jak Pitagoras matematyki?
Przez kogo mitologii okrywa nas sława?
Nie wiecie? Pani Jarosława!
Lekcje polskiego przenoszą nas w czasie,
Czujemy się jak na Parnasie!

Pani Adrianna Fałek
Angielskie klimaty chce nam przybliżać,
I do kultury brytyjskiej nas zbliżać.
W dialekcie Szekspira wspaniale włada,
Wiele nam słówek do głowy wkłada.
A wszystko okrasza swym uśmiechem,
Więc taka nauka nie jest grzechem!

Pani Anna Miara
W sali już milkną rozmowy,
Kto do odpowiedzi gotowy?
Pani Miara nam śpiewając,
Zadania domowe sprawdzając,
Odpyta wybrane osoby.

Pani Iwona Śmiałek
Pani Iwona kształci nas,
Jak prawidłowo wąchać gaz.
Uczy trzymania probówki,
A my nieuczki szukamy wymówki.

Pani Dominika Pilak-Zadworna
Z zapałem fizyki uczy nas,
Wierząc, że nauka nie pójdzie w las.
W klasie od wszelakich wzorów aż huczy,
Każdego z nich wnet nas pani wyuczy.
Czy to optyka czy kinetyka,
Tajemnice świata przed nami odmyka.
Pani Edyta Wach
Napoleona duch się na jej lekcjach unosi,
Tajemnice historii do klasy wnosi.
Wojny, rozejmy, powstania, śmierć w boju…
Po co to wszystko uczymy się w znoju?
Pani Edyta słodko odpowie:
„By błędy przodków nie udzieliły się Tobie”

Pani Joanna Wałcerz
Na niemieckim we wtoreczki
Gotuj się na kartkóweczki.
Pani Asia chętnie z rana
Po dwójeczce ładnej da nam,
Nie licz nawet na piąteczki.

Pani Karolina Morton
Na angielskim dwa sprawdziany,
Więc nauki dużo mamy.
Gramatyka i słóweczka,
Może wpadnie dziś piąteczka?
Nie, znów sprawdzian oblany...

Bo tu i o siatkówce Pani coś doda
Nauk królowej dzierży pieczę,
A my się oddajemy jej opiece!

Pan Rafał Zarychta
Raz polonista z Wrocławia
Do rozmarzonej młodzieży przemawia:
"Nie zaznacie nigdy nudy,
gdy poznacie sens etiudy!"
Ach! Niełatwe wyzwania nam stawia.

Pani Wanda Kowalewska
W dziwnym dla żaków języku włada
Z balszoj bukwy zdania układa.
Tajemne znaki cyrylicy zapisuje
I uczniów nauczyć ich próbuje.
A przy tym wszystkim uśmiechy śle,
Więc na rosyjskim nie jest nigdy źle !

Pani Danuta Beker
Kątomierz, cyrkiel, linijka w dłoni
Z tymi przyrządami zmierzamy do niej.
Lekcje matematyki to istna przygoda,
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WITAMY W KLASIE 7A
7a: mistrzowie dobrego wrażenia. Zdawałoby się, że to dzieci grzeczne, spokojne, rozważne, a to grupa "z
piekła rodem". Wszędzie są, wszystko chcą wiedzieć, wszystkich już w szkole znają, a najdziwniejsze, że ani
"lańska", ani stania w kącie się nie boją. Poza tym to grupa przemiłych i sympatycznych, młodych ludzi. Życzę
im miłego spędzania czasu w naszym gronie i wielu sukcesów na polu naukowym.
Wychowawczyni:Małgorzata Stępnicka

7a liczy sobie 21 osób. Naszą wychowawczynią jest pani Małgorzata Stępnicka: nauczycielka geografii. Pewnie
wycieczki klasowe będą naszą ulubioną rzeczą w nowej szkole. Uczniowie w 7a są bardzo zgrani i pomocni.
Uwielbiamy się śmiać oraz żartować. Lubimy ze sobą współpracować. Nasza klasa jest tolerancyjna i mało
konfliktowa. Świetnie dogadujemy się z innymi klasami siódmymi. Cieszę się, ż jestem w takiej klasie, a do
tego stoję na jej czele:)
Ewa Przyszlakiewicz przewodnicząca 7a
Dagna Jezioro
Mówi, że jest cicha i miła, lecz nieokrzesana. Jej ulubiona potrawa to lasagnia.
Ostatnio spadła z 2. piętra i nic nie złamała. Ma dziewczyna moc!
Kim Min-Seo
Mówi o sobie, że jest sprawiedliwa, niecierpliwa i wesoła. W przyszłości widzi
siebie jako dziennikarkę i aktorkę. Najlepszą rzeczą na świecie est wg niej podróżowanie. Ostatnio jadła 1000- letnie
lodowce.
Ewa Przyszlakiewicz

Marcel KITŁOWSKI
W przyszłości zostanie sławną aktorką.
Opisuje siebie jako wysportowanego,
Najlepszą rzeczą na świecie jest wg niej
silnego i nudnego. W przyszłości chciałby
poznawanie nowych ludzi o podobnych
zostać gamerem. Według niego w życiu
zainteresowaniach.
najważniejsze jest… samo życie.
Alicja Chlebik

Jakub Klimkowski
Sądzi, że najważniejszą rzeczą na świecie
W PARNASIE podoba mu się atmosfera.
jest bycie szczęśliwą. Jej ulubioną potraW przyszłości zostanie tenisistą. U innych
wą są precle i naleśniki.
ceni prawdomówność.
Michał Gołębiowski

Bruno Krywiak
W Parnasie podobają mu się lekcje. U
Opisuje siebie jako inteligentnego faceta.
innych ceni szczerość. Przyznał, że nie
W PARNASIE podoba mu się poziom nauogląda seriali
czania. W przyszłości chce zostać dentystą, a najlepszą rzeczą na świecie jest wg
Mikołaj Hrycaj
niego śmianie się.
Opisuje siebie jako dowcipnego i mądrego introwertyka. W przyszłości chciałby Maksymilian Kuźniar
zostać politykiem. Najlepszą rzeczą na
W przyszłości chce zostać lektorem anświecie są wg niego odwołane lekcje.
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gielskiego. Najlepszą rzeczą na świecie Alina Nowak
jest dla niego jazda na hulajnodze, a w Najlepszą rzeczą na świecie jest według
życiu-rodzina.
niej telefon. U innych ceni szczerość. Jej
ulubiony serial to Sherlock Holmes.

siebie. W nowej szkole ceni sobie brak
dzwonków. W przyszłości chce zostać
adwokatem. Najlepszą rzeczą na świecie
jest wg niej czekolada.

Julia Luboń
Opisuje siebie jako sympatyczną, zabawną i mądrą. W przyszłości chciałaby zostać producentką filmową. Najbardziej
na świecie lubi podróżować, a najważniejsze w życiu jest wg niej spełnianie
marzeń.
Wojtek Łukaszewicz

Hanna Paciejewska

Magda Szajna

Opisuje siebie jako bardzo miłą osobę. W
przyszłości zostanie dziennikarką. Nikt
ponoć nie wie, że lubi Star Wars. W życiu
według niej najważniejsze jest zaufanie.

W nowej szkole najbardziej podoba jej
się długa przerwa. W przyszłości zostanie
podróżniczką, a u innych ludzi ceni szczerość.

Jagna Pajtasz

Zuzia Szostak

W przyszłości pragnie zostać… patoloW przyszłości marzy mu się, aby zostać giem. Jej ulubiony serial to Gra o Tron.
architektem. Najlepszą rzeczą na świecie Najważniejsza dla niej jest muzyka, seriadla niego jest jedzenie. Uważa, że już w le, pies i jedzenie.
gimnazjum można znaleźć przyjaźń na
całe życie.
Dominika Paruzel

Opisuje siebie jako miłą, pomocną i tolerancyjną. W przyszłości chce zostać tancerką i piosenkarką. Najlepszą dla niej
rzeczą na świecie jest jedzenia i poznawanie nowych ludzi, a najśmieszniejszym
wspomnieniem- przyjście do szkoły w
kapciach.

W przyszłości zostanie instruktorką tańca. U innych ceni pozytywne spojrzenie
Michalina Świetlicka
Najbardziej na świecie lubi wodę mine- na świat. Lubi tańczyć i gotować.
ralną. U innych ceni lojalność. Jego uluW przyszłości chce zostać inżynierem i
biony serial to Ojciec Mateusz.
lekarzem. Najlepszą dla niej rzeczą na
Maja Piwko
świecie są książki, czytanie ich.
Mówi, że jest miła, zabawna i pewna
Mateusz Mielcarek
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WITAMY W KLASIE 7B
Klasa 7b to 19 fajnych i ciekawych świata młodych ludzi. W pierwszych dniach września byli trochę przestraszeni i zagubieni, ale dziś już chyba czują się w szkole jak u siebie. Na przerwach można ich nie zauważyć, bo
choć stoją gdzieś w grupie, całą klasą, to bije od nich stoicki spokój. Często się uśmiechają, pilnie uczą, chętnie zgłaszają do udziału w konkursach: idealni wręcz uczniowie! Z tego, co wiem, większość opiekuje się swoim zwierzęcym domowym przyjacielem, więc pewni są osobami wrażliwymi, o wielkim serduchu. Mają tylko
jedno zmartwienie: termin otwarcia szkolnego sklepiku. I oby większych problemów nigdy w Parnasie nie
mieli :)
Wychowawca klasy: Robert Jokiel
Nasza klasa liczy 19 osób: 11 chłopaków i 8 dziewczyn. Fakt, iż naszym wychowawcą jest pan Robert Jokiel,
który uczy matematyki, nie przesądza, że nie drzemie w nas duch artystów czy humanistów :) Relacje w naszej klasie są dobre. Często sobie pomagamy. Nie mogę doczekać się następnej wspólnej wycieczki (ta integracyjna bardzo nas zbliżyła), ponieważ bardzo lubimy spędzać ze sobą czas.
Przewodniczący klasy 7b: Beniamin Klimza
Maria Czarnecka

czy wg niej w życiu najważniejsze:

W nowej szkole podoba jej się atmosfera
i ludzie. Uwielbia zwierzęta, podróże i
jazdę konną. Mówi o sobie, że jest pomocna miła i wesoła. U innych ceni szczerość i optymizm. Ostatnio spotkała swojego idola.

rodzina i świetna zabawa.

Marek Dobrzański

Mateusz Kobyłecki
Opisuje, że jest szybki, zadowolony, nienajedzony. W przyszłości chce zostać
właścicielem salonu samochodowego lub
lekarzem. Uwielbia jeździć na rowerze i
grać w tenisa. Wg niego najważniejsza
rzecz w życiu to zdrowie.

Mówi o sobie, że jest uczynny, miły, przyjacielski. Chciałby w przyszłości zostać Julia Kołtun
twórcą gier. Najważniejsza w życiu jest
W Parnasie podoba jej się wszystko. W
wg niego rodzina. U innych ceni uczciprzyszłości chce zostać chirurgiem. Lubi
wość. Ulubiona potrawa to pierogi ruskie.
jeździć konno, a w życiu najbardziej ceni
przyjaźń. Ulubiona potrawa to sushi a
Maja Filar
serial to Ojciec Mateusz.

Beniamin Kilmza

W przyszłości chce zostać archeologiem.
Uwielbia słodycze i jazdę na rolkach. Naj- Filip Otlewski
bardziej ceni w swym życiu przyjaźń. UluUwielbia się wspinać. W nowej szkole
biony serial: Szkoła. Potrawa, którą uwielpodoba mu się atmosfera i sposób naubia: spaghetti z krewetkami.
czania. Chce zostać w przyszłości chirurgiem. Najlepsza rzecz na świecie to wg
Maria Jakóbczyk
niego-weekend. Stara się czerpać radość
Mówi o sobie, że jest zorganizowana, z życia.

W nowej szkole podoba mu się sposób
nauczania, brak dzwonków i… piwnica. W
przyszłości chce zostać prawnikiem.
Uwielbia X-box, komputer i weekend. Nie
ogląda seriali.
koleżeńska, pogodna. Chce w przyszłości
zostać producentką reklam. U innych ceni
otwartość i szczerość. Ulubiony serial:
Gabriela Balawajder
Pełna chata.
To rozmarzona, cicha, dla większości ludzi miła osoba. W nowej szkole ceni sposób nauczania i oceniania. Chce zostać Martyna Kłos
architektem lub fizykiem. Uwielbia książki W Parnasie podoba jej się bardzo miła
i pisanie opowiadań. Ulubiona potrawa: atmosfera, przyjaźnie nastawieni uczniokasza z sosem grzybowym.
wie. Jeszcze nie myślała nad tym, kim
będzie w przyszłości. Nie ogląda TV. Rze12 | AGRAFKA 1/2017/2018

Bartosz Ożóg
Rzeczy w jego życiu ważne to: miłość,
komputer, weekend. Zabawne wspomnienie- kiedy wyjechał na wakacje o
jeden dzień za wcześnie… Ostatnio przeżył… pożar.

TEMAT NUMERU
Aleksandra Suwaj
Mówi o sobie, że jest prawdomówna i
cicha. W przyszłości chce zostać lekarzem. Uwielbia chodzenie po górach i
pływanie żaglówką. U innych ceni koleżeńskość. Ostatnio zdobyła trzy korony.
Bartosz Tybiński
Chce w przyszłości zostać prawnikiem. Co
ostatnio ważnego przeżył? Pierwszy dzień
w szkole! Najważniejsza rzecz na świecie
to dni wolne. U innych ceni odwagę.

Artur Partyński
W Parnasie podoba mu się system nauczania. Chce zostać piłkarzem ręcznym. U
innych ceni uczciwość. Ulubiona potrawa:
spaghetti. Miłośnik zjawisk przyrody.
Julia Pawicka
W Parnasie docenia to, że starsi są dla
młodszych mili, a większość nauczycieli
stawia na wiedzę, a nie oceny. Nie wie
jeszcze, kim chce zostać w przyszłości:
może tłumaczem, informatykiem, a może… księżniczką. Wg niej najważniejsi w
życiu są: INNI LUDZIE.

Paweł Przyszlakiewicz

Piotr Werner
Opisuje siebie w 3 słowach: kulturalny,
optymista, koleżeński. W przyszłości chce W przyszłości chce zostać astronautą.
zostać dyrektorem banku. Ulubiony se- Jego ulubiony serial to Dr House. W życiu
wg niego najważniejsza jest rodzina. Najrial: Sprawiedliwi – widział kryminalny.
lepsza rzecz na świecie to kurczaki z KFC.
Piotr Raczyński
Mówi o sobie, że jest zabawny, śmiały,
miły. W przyszłości chce być po prostu
biznesmenem. Najważniejsza w życiu wg
niego jest rodzina. Lubi grać w sporty
zespołowe, a ostatnio wziął udział w turnieju hokej podwodnego w Hiszpanii.

Adam Zarzycki
Mówi o sobie, że jest miły, odważny i
zabawny. W przyszłości chce zostać testerem gier. Najważniejsza wg niego jest w
życiu miłość, ale tuż po komputerze.
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WITAMY W KLASIE 7C
Trudno zamknąć opis mojej klasy w kilku zdaniach. Mam w niej muzyków, sportowców, komputerowych zapaleńców, potencjalnych naukowców oraz miłośników pizzy i sushi. Mam wulkany energii, urodzonych przywódców i zdystansowanych obserwatorów. Mam dwudziestu jeden młodych ludzi z głowami pełnymi marzeń i planów, którzy na pytanie, co chcieliby osiągnąć w życiu, odpowiadają zgodnie: „Chcemy być szczęśliwi”.
Wychowawca klasy 7c: Adriana Żywicka
Moja klasa jest bardzo energiczna i … artystyczna. Mamy m.in. wielu instrumentalistów. Każdy jest inny, ale w
dobrym znaczeniu :-) Tworzymy fajną grupę. Wszyscy są bardzo mili i myślę, że będziemy się dobrze dogadywać. I łączy nas ważna rzecz: wszyscy lubimy pizzę!
Przewodnicząca klasy 7c: Mariola Wałowska
Parnasie najbardziej podoba mu się podejście nauczycieli do ucznia.
Wojtek Kącki
Ww przyszłości marzy, by zostać profesorem. Najbardziej lubi serial Ojciec Mateusz. Zdradził nam swój sekret: gdy chodzi do sklepu z ubraniami ogląda tylko
skarpety…
Kajetan Korwin-Kijuć
W przyszłości pewnie będzie sportowcem. Najważniejszą rzeczą na świecie
jest dla niego komputer. Ulubiony serial:
Ojciec Mateusz.
Karolina Kurdek
W przyszłości chciałaby pomagać ludziom. U innych ceni szczerość. Najbardziej lubi opiekować się swoim młodszym kuzynem.
Szymon Kwiatkowski
Najważniejsze w życiu są oczywiście pieniądze. Ulubione seriale to Trudne sprawy i Szpital. W Parnasie najbardziej podoba mu się… balkon w męskiej toalecie.
Olga Murawiak
Kuba Anuszkiewicz
Według niego najlepszą rzeczą na świecie jest dom. Lubi grać w piłkę nożną i
spotykać się ze znajomymi.

nieśmiała. U innych ludzi ceni solidarność. Dla niej najważniejsze w życiu są
zdrowie i bliscy jej ludzie.

Mówi o sobie, że jest kreatywna i miła.
Uważa, że przyjaźń na całe życie można
znaleźć już w 7. klasie. Według niej najważniejsze w życiu są zdrowie, szczęście i
rodzina.

Bartosz Jaszczyk
Maria Gaszewska-Teixeira
Mówi o sobie, że jest zabawna, miła i
14 | AGRAFKA 1/2017/2018

U innych ceni sobie ich zaufanie. W przy- Marcel Olsen
szłości chciałby zostać prokuratorem. W W przyszłości chciałby być informaty-

TEMAT NUMERU
kiem. Rodzina i prestiż - to rzeczy najważniejsze w jego życiu.

Maja Różycka

Bardzo ceni sobie prawdomówność.
Uważa, że już w młodym wieku możliwe
U innych ludzi ceni spokój i umiejętność jest znalezienie przyjaźni na całe życie,
słuchania. W przyszłości chce zostać mu- jeśli tylko będzie się ją pielęgnować.
zykiem. Przyjaźń to rzecz, którą w życiu
ceni najbardziej.
Grzegorz Schabowicz
Michał Płócienniczak

Kalina Pololanik
Opisuje siebie jako miłą optymistkę. W
przyszłości chce zostać aktorka lub chirurgiem plastycznym, więc nie dziwi, że
jej ulubiony serial to Sekrety chirurgii.
Michał Rajca
Jego wymarzony zawód to dentysta, a
ulubiony program: Policjantki i Policjanci.

Dla niej najważniejsze w życiu jest szczęście. U innych ludzi bardzo ceni odwagę.
W naszej szkole podoba jej się miłe podejście do ucznia.

Najlepsza rzeczą na świecie jest wg niego
spanie. W przyszłości zostanie milionerem. Tego mu życzymy!
Ania Wojszwiłło

Wierność to cecha, która jest dla niego
ważna. Najbardziej lubi sushi, a jego ulubiony serial to Szpital.

U innych ceni wyrozumiałość. W nowej
szkole podoba mu się panująca tu atmosfera. Nikt nie wiedział dotąd, że lubi,
siedząc sama w ciszy, pisać opowiadania.

Mikołaj Stefanowicz

Olaf Wróblewski

W szkole najbardziej podoba mu się porządek. Najlepszą dla niego rzeczą na
świecie jest jego laptop. A w przyszłości
chce zostać kimś ważnym.

W przyszłości chciałby zostać zawodowym bramkarzem. Rzadko ogląda telewizję, woli wyjść na dwór i pograć w piłkę.
Zuzanna Wrzalik

Mariola Wałowska
Klaudia Rozumek

Oliver Wiśniewski

Mówi o sobie, że jest miła, towarzyska i
gadatliwa. W przyszłości chce grać na
saksofonie.

Najważniejszą rzeczą w jej życiu jest miłość. Wymarzony zawód to weterynarz.
Bardzo lubi ćwiczyć akrobatykę i uprawiać woltyżerkę
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Kiedy zasiedliśmy na widowni wrocławskiego Teatru
Współczesnego, by obejrzeć spektakl „Panna Nikt”, nie
spodziewaliśmy się, że wśród nas na widowni zarówno
spektakl, jak i nasze reakcje na to, co dzieje się na scenie, obserwował reżyser przedstawienia: Paweł Passini.
I wielką niespodzianką było dla nas to, że po zakończonym przedstawieniu sam zaproponował spotkanie z
naszymi uczniami. Chciał się dowiedzieć, jak młody widz
odbiera to ważne, ale i trudne dzieło. Goszcząc reżysera
w murach naszej szkoły, mogliśmy zadawać pytania o
autorską wizję adaptacji książki Tomka Tryzny, o użyte
w spektaklu metafory, przekazy. Spotkanie na pewno
zostanie na długo w naszej pamięci. Dziękujemy reżyserowi, że właśnie od naszych uczniów chciał się dowiedzieć, jak jego dzieło odbierają młodzi widzowie.
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Maksymilian Drabik

OSTATNI LOTNIK
Losy II wojny światowej potoczyłyby się zupełnie inaczej, gdyby nie walczący na wszystkich frontach Polacy.
Walczyli m.in. pod Tobrukiem, Monte Casino, w walkach o Niderlandy i oczywiście w słynnej podniebnej bitwie o Anglię.

Franciszek Kornicki w 1943,
Wikipedia
Doceniony… za granicą
We wrześniu br. miał miejsce plebiscyt z okazji stulecia RAF-u (Royal Air
Force): brytyjskich powietrznych sił zbrojnych. Głosowanie na bohatera (twarz)
wystawy w Londynie wygrał… Franiszek
Kornicki- ostatni żyjący dowódca polskiego dywizjonu z czasów II wojny światowej. Zdobył 325 tysięcy głosów, czyli aż
szesnaście razy więcej (!) niż wszyscy pozostali rywale łącznie. Żaden brytyjski
lotnik nawet nie zbliżył się do tego wyniku. To ważne, bo polscy żołnierze walczący o wolność Anglii (i nie tylko) nie byli
przez lata doceniani. W czasie samej wojny nasi rodacy byli często niegodnie traktowani przez swoich sojuszników. Smutnym przykładem jest gen. Stanisław Sosabowski, zdymisjonowany przez Brytyjczyków za krytyczne uwagi. Zamiast posłuchać rad generała dotyczących m.in.
wsparcia Powstania Warszawskiego,
alianci przeprowadzili operację Market
Garden, która zakończyła się bezsensowną rzezią polskich spadochroniarzy i
śmiercią 17 tysięcy ludzi. Podobnych historii jest wiele. Znaczna część polskich
bohaterów kończyła po wojnie ,,na zmywaku” w Anglii albo jako pracownik w
18 | AGRAFKA 1/2017/2018

fabryce, tak jak generał Sosabowski. Na
szczęście zasługi Polaków nie zostały całkowicie zapomniane, czego dowodzi głosowanie na bohatera RAF-u.
Droga na Zachód
Franciszek Kornicki urodził się w
1916 roku we wsi Wereszyn w województwie lubelskim. Ukończył Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. W 1939
został wcielony do polskiego lotnictwa.
Niestety, nie odegrało one większej roli w
wojnie, głównie z powodu miażdżącej
przewagi Niemców oraz złego dowództwa. Po ataku Sowietów 17 września
1939 Polskie elity wpadły w panikę. Zaczęto ewakuować co tylko się da do Rumunii, która była jednym z wielu naszych
sojuszników. Szybko jednak okazało się,
że sojusz istnieje tylko na papierze. Rumuni utrudniali ewakuację i aresztowali
najważniejszych uciekinierów, do tego w
1940 przyłączyli się do Hitlera i odegrali
dużą rolę w walkach z ZSRR. Jednak część
Polaków zdołało uciec na Zachód. Wśród
nich był Franciszek Kornicki, który otrzymał od ambasady polskiej w Bukareszcie
fałszywe dokumenty. Z portu Bałczik dostał się do Marsylii, gdzie szkolił się w
obsługiwaniu kilku modeli myśliwców.
Razem z innymi żołnierzami został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. To tam

miała się odbyć bitwa, która zadecydowała o losach Europy.

Podniebny as
Franciszek został włączony najpierw do 307 Dywizjonu Myśliwskiego
Nocnego, a potem do słynnego Dywizjonu 303. Po kilku kursach przyłączono go
do nowego dywizjonu 315. Zaczął wtedy
latać ulubionym modelem samolotu: brytyjskim Spitfire. Mając zaledwie 26 lat,
Kornicki został dowódcą dywizjonu 308,
potem także 317. Działał też jako oficer
łącznikowy. Brał udział w wielu bitwach,
w tym w bitwie w o Anglię. Latał do końca
wojny, został też odznaczony orderem
Virtuti Militari. Odznaczenie otrzymał za
doskonałe dowodzenie w akcji ochrony
brytyjskich bombowców nad Francją,
kiedy to poprowadził brawurowy atak na
samoloty wroga. Otrzymał również Order
Odrodzenia Polski, a Krzyżem Walecznych
dekorowany był trzykrotnie.

Emigracja
Po wojnie Kornicki chciał wrócić
do Polski. Dołączył do polskiego lotnictwa, nie mógł jednak pogodzić się z sytuacją polityczną. Po odrzuceniu przez PRL
planu Marshalla Franciszek wrócił do Anglii. Pracował w wielu zawodach, jednak

Polski samolot z liczbą zestrzelonych Adolfów (Wikipedia)

TOP 10
nigdy nie mógł zapomnieć o podniebnych
przygodach. Wrócił więc do RAF – u, służył
m.in.
na
Cyprze,
Malcie
i w Jemenie. Na emeryturę wojskową
przeszedł w 1972, potem pracował w
Komisji Szkolenia Gazownictwa i w Ministerstwie Obrony Zjednoczonego Królestwa. Kornicki po wojnie aktywnie działał
w organizacjach polonijnych, brał udział
w wielu uroczystościach, a w 70. rocznicę
Bitwy o Anglię zasiadł ponownie w kabinie ulubionego myśliwca.
Legendarny pilot

Stuletni bohater nie został zapomniany. Dzięki setkom tysięcy głosów
podobizna Kornickiego zostanie umieszczona na zaplanowanej na przyszły rok
wystawie z okazji 100-lecia RAF - tuż obok
Spitfire'a VB BL614. Franciszek Kornicki
zostanie ,,twarzą” obchodów z okazji stulecia RAF – u. To wielkie święto dla polskich kombatantów, ale szkoda, że tak
późno zaczęli być doceniani ci, którzy
zasadę ,,za wolność naszą i waszą” stosowali na co dzień, z narażeniem życia.

Julia Urbaniak

TOP 10
Nowy rok i przed Wami nowi redaktorzy Agrafki. W zeszłych latach Top 10 redagowała Maya Morton, dziś już
absolwentka Parnasu i uczennica XII LO we Wrocławiu. A tymczasem w tym roku szkolnym przegląd najważniejszych wydarzeń wokół nas (i w szkole, i w mieście, i w kulturze) będzie dla Was przygotowywać Julia Urbaniak. Zapraszamy :)
1. NOWY ROK - NOWA SZKOŁA
Nadszedł wrzesień, a wraz z nim i ogromne zmiany! Parnas określa się teraz mianem "szkoły podstawowej i gimnazjum".
Placówka z ulicy Wagonowej przeniosła
się na ulicę Fabryczną. Nowi nauczyciele,
nowi uczniowie... Co o tym sądzicie? Już
się odnaleźliście w nowej rzeczywistości?

świętowaniu tego dnia. Niektóre dziewczyny postanowiły, by osłodzić życie
chłopcom znakomitymi pączkami, ciastkami, czekoladami itp., inne postawiły na
fast foody (w końcu najpierw masa, później rzeźba). Klasa IIIB grała w "Jaka to
melodia" (z cennymi nagrodami). Chłopcy szykujcie się teraz na 8 marca!

2. WYBORY DO SAMORZĄDU
Nowy rok szkolny wiąże się z wyborem
nowego samorządu uczniowskiego. W
tym roku przewodniczącym został Karol
Biliński , jego zastępczynią Zuzia Ziajka,
skarbnikiem Simona Szuster, a rzecznikiem praw ucznia Kasia Wionczek.
Wszystkim serdecznie gratulujmy! Liczymy też na ciężką pracę na rzecz całej
szkolnej społeczności!

4. DZIEŃ PIZZY
4 października na długiej przerwie mogliśmy kupić sobie po
kawałku pizzy. Samorząd szkolny tym „smakowitym” sposobem chce się włączyć w pomaganie w różnych akcjach charytatywnych. Smakowało? I dobrze! Najważniejsze, ze zjedzone kalorie przełożą się na realną pomoc!

3. DZIEŃ CHŁOPAKA
30 września obchodzimy Dzień Chłopaka.
Nie było klasy, która zapomniałaby o

truck HulThai, ALEkosmos, Bushimi Sushi
Burrito... Gdzie zjeść tego dnia pyszny
wege-posiłek? : ul. Tramwajowa 1-3,
godzina 12:00-19:00! Do zobaczenia!
6. PREMIERA FILMÓW "MAUDIE" i
"TWÓJ VINCENT"
Coś dla miłośników kina, coś dla miłośni-

http://irishamerica.com/2017/05/maudie-a-love-story/

5. FESTIWAL WEGE WE WROCŁAWIU Wśród nas jest coraz
więcej wegetarianów oraz wegan. Nie dziwi więc, że 22 października Wege Festiwal zagości po raz pierwszy także we
Wrocławiu i po swym szyldem
zrzeszy wszystkie wegańskie i
wegetariańskie restauracje z
naszego miasta, m.in. food

ków sztuki. Dwie głośne premiery tego
roku: film pt. "Maudie" opowiada o romansie pomiędzy samotnikiem, a kruchą,
ale pełną energii kobietą: Maud Lewis uważaną za jedną z najważniejszych kanadyjskich malarek. Natomiast film pt.
„Twój Vincent" opowiada o bohaterach z
obrazów Vincenta van Gogha. Same zaś
„ożywione” obrazy przedstawiają historię życia oraz tajemniczej śmierci artysty.
AGRAFKA 1/2017/2018 | 19

HISTORIA I NAUKA

http://www.kobieta.pl/artykul/twoj-vincent-premiera

Jesień to dobra pora na na? Od 4 979,00zł do 5 729,00zł. Także
ciepły koc, kubek herbaty i … ulu- was zaskoczyła?
bione seriale. Na Netflixa wraca
Designated Survivor, Suburra,
Star Treck: Discovery oraz Riverdale! W HBO już wkrótce 2. sezon
Belfra (tym razem mroczna historia rozgrywać się będzie w prywatnym liceum we Wrocławiu!).
Już nie mogę się doczekać, a wy?
8. IPHONE X W SPRZEDAŻY

Serdecznie zapraszam także na wystawę
obrazów z tego filmu od 30.0920.10.2017r. w Galerii Kino na parterze
DCF-u.
7. WIELKIE POWROTY NASZYCH
ULUBIONYCH SERIALI

Kolejny telefon marki Apple - IPhone X
już w sprzedaży od 3 listopada. Cały jest
9. EGURROLA DANCE STUDIO
ekranem, ma Face ID, jest wodoodporny,
WE WROCŁAWIU
zamiast przyciskać guzik, po prostu machasz i od razu, z dowolnego miejsca, We wrześniu otworzyła się 11 już siedziprzenosisz się na ekran początkowy. ba szkoły tańca Agustina Egurroli, tym
Funkcje są niezwykle zaskakujące, a ce- razem we Wrocławiu. Zapisy na zajęcia
wciąż trwają. Nieważny wiek - liczy się
pasja! Miejsce: ul. Powstańców Śląskich
95, SKY TOWER, poziom +2. A więc: zapraszamy do tańca!

www.telemagazyn.pl

10. JOGA W KINIE NOWE HORYZONTY
Do kin wkracza nowe! Podczas zajęć w
Nowych Horyzontach uczestnicy skupią
się na ćwiczeniach oddechowych oraz
wzmacniających i relaksujących inspirowanych metodą Ashtanga Jogi. Start każdego spotkania o godz. 8.15, II piętro
kina. Bilety: 10 zł (dochód zostanie przeznaczony na rzecz Izabeli Kowalskiej –
podopiecznej Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia).

Szymon Jędrzejczak

TECHNEWS
Premiera dwóch nowych iPhone'ów

iPhone X, Apple, wired.co.uk
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12 września Apple zaprezentował dwa
nowe smartfony: iPhone 8 i iPhone X, z
czego “ósemka” jest wizualnie bardzo
podobna do iPhone’a 7, a model X to
zupełna nowość.
iPhone X mocno odbiega się od
iPhonowej normy - nie posiada przycisku
Home i ma ekran wypełniający niemal
cały front urządzenia (edge-to-edge). W
górnej części frontu zostały umieszczone:
słuchawka, kamerka przednia i kamera
TrueDepth, która jest wykorzystywana
przez ważną funkcję w iPhonie X - Face
ID. Skoro iPhone X nie ma przycisku Home, nie ma również Touch ID, występującego we wszystkich dotychczas przenośnych urządzeniach Apple. Trzeba było

zaimplementować nowy, bezpieczny
sposób na odblokowanie urządzenia.
Face ID skanuje twarz użytkownika, wykorzystując podczerwień i precyzyjne
wykrywanie odległości. Apple twierdzi,że
taki sposób odblokowywania urządzenia
jest bezpieczniejszy niż skanowanie linii
papilarnych. Można też wyłączyć tę funkcję w razie sytuacji, takich jak rabunek.
Budowa iPhone’a X jest też nietypowa - obudowa jest przeważnie wykonana ze szkła. Łatwo też będzie trzymać
“iksa” w dłoni. Urządzenie jest też wodoodporne (IP67) - telefon wytrzyma pół
godziny metr pod powierzchnią wody.
Ekran telefonu (pierwszy wyświetlacz OLED w historii iPhone’ów) ma
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przekątną 5,8” i rozdzielczość 2436 x
1125 (Quad HD+). Bateria wytrzymuje do
309 km/h w testach Hyperloop One
21 godzin podczas rozmowy i 12 godzin
podczas korzystania z Internetu. iPho- Podczas drugiej fazy testów Hyperloop
ne X jest najdroższym iPhonem w historii
- wersja 64 GB kosztuje (w przeliczeniu)
3570 zł, a wersja 256 GB (nie ma wersji
pośredniej 128 GB) aż 4100 zł. Za taką
sumę można kupić komputer z bardzo
dużą mocą obliczeniową.
Niektórzy mogą też zauważyć, że
Apple postąpił tak samo jak Microsoft - z
ósemki od razu przeskoczył na dziesiątkę.
Zapewne dlatego, że 7 zjadło 9*.

miał czytnik linii papilarnych na tyle obudowy, kamerę tylną 12MP i przednią 7
MP. Bateria może mieć pojemność 2770
mAh.

* Jeśli nie wiesz, o co chodzi, musisz się
zagłębić w angielskie żarty i gry słowne.

Przełomowe urządzenie naprawiające
tkanki
Naukowcy z Uniwersytetu Ohio opracowali urządzenie w kształcie małej, cienkiej płytki, które potrafi przeprogramować komórkę tak, aby przywrócić tkankę/organ do prawidłowego działania.
Płytka działa na podstawie tzw. nanotransfekcji - tworząc kanaliki za pomocą
słabego prądu elektrycznego wstrzykuje
DNA / RNA do komórek, który je zamienia na inne komórki, np. walczące z cho-

robą. W testach laboratoryjnych płytkę
zastosowano przy “naprawianiu” nóg
pewnej myszy, w których nie płynęła
krew. Urządzenie zamieniło część skóry
na tkankę naczyniową - zdolną do przenoszenia krwi. Już po dwóch tygodniach
zaobserwowano nowo powstałe naczynia krwionośne, a po trzech tygodniach
nogi
myszy
zostały
całkowicie
“naprawione”. Urządzenie potrafi też
takim sposobem wytwarzać komórki
typowe dla mózgu na powierzchni skóry.
Płytka operuje tylko na komórkach pacjenta i nie wykorzystuje żadnych
leków, więc za najwięcej rok może być
już testowana na ludziach.

Kapsuła XP-1, wired.co.uk

One kapsuła XP-1 osiągnęła prędkość
Pixel 2 będzie działał na chipsecie
309 km/h. Dla przypomnienia, Hyperloop Snapdragon 835 i prawdopodobnie bęjest konceptem lokomocyjnym autorstwa dzie miał 4 GB RAMu. Jego pamięć weElona Muska, który polega na lewitującej
kapsule poruszającej się z prędkością
bliskiej prędkości dźwięku w rurze próżniowej. Hyperloop One jest jedną z firm,
która chce ten pomysł zrealizować.
309 km/h to całkiem dużo, jednak
niektóre pociągi, np. Frecciarossa 1000,
360 km/h. Niektóre samochody mogą się
poruszać z jeszcze większą, niepojętą
szybkością - w przypadku Bugatti Chirona
ok. 420 km/h (463 km/h bez ogranicznika
elektronicznego). Hyperloop One obiecuje, że ich kapsuły będą się poruszać z
prędkością aż 1200 km/h.

Google powraca z nowym smartfonem: wnętrzna może wynosić 64 lub 128 GB.
Pixel 2
Tak jak w HTC U11, boki Pixela 2
będzie można ścisnąć w ramach funkcji
Na rynku ukazał się następca Google
Active Edge, aby korzystać z dodatkoPixel. Pierwszy flagowiec giganta wyszuwych funkcji.
kiwarek był rywalem iPhone’a 7 i Galaxy
S7 i S8 i był uważany za jeden z lepszych
popularnych smartfonów. Niestety, było
Źródła:
http://www.wired.co.uk/article/iphone-x-vsz nim trochę problemów.
iphone-7-vs-iphone-8
Nowy flagowiec Google’a będzie
http://www.techradar.com/news/iphone-x
https://medicine.osu.edu/
miał zakrzywiony ekran - coś, co staje się
regenerativemedicine/pressandrecognition/
coraz bardziej popularne w nowocze- tissue%20nanotransfection/pages/index.aspx
snych
smartfonach.
Wyświetlacz https://www.youtube.com/watch?v=Z0kwsVrz9Q (Mind Blow #113, Vsauce2)
(AMOLED) prawdopodobnie będzie miał
http://www.wired.co.uk/article/hyperloopprzekątną 5,6”, proporcje 18:9 (podobne
one-test-phase-2
http://www.techradar.com/news/googlejak u Galaxy S8 i LG G6) i rozdzielczość
pixel-2
2560 x 1312.
Według przecieków Pixel 2 będzie
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JESIEŃ SERIALAMI SIĘ ZACZYNA
Dobra herbata, koc, ciepłe kapcie i… ulubiony serial. Wreszcie koniec wakacji! Do wielu stacji powracają nasze
ulubione seriale, a więc jesienne wieczory znów będą … emocjonujące
Black Mirror, czyli nasza przyszłość w krzy- niona wtedy i tylko wtedy, gdy na żywo,
Waldo (sezon II odc. 3.)
wym zwierciadle
na antenie stacji telewizyjnej, odbędzie
Nie jesteś zadowolony z obecnego rządu?
stosunek ze świnią. Społeczeństwo stopDo końca tego roku ma mieć miejsce prePo obejrzeniu tego odcinka zmienisz zdaniowo zaczyna wywierać nacisk na premiera 4. sezonu bardzo nadzwyczajnego i
nie. Komik o nietypowym głosie (misia
miera, który w końcu podejmuje decyzję.
Waldo z bajki dla dzieci)- mężczyzna jest
samotny, a ludzie traktują go jako narzędzie do sterowania misiem Waldo. Mimo
że jest to bohater głupiutkiej bajeczki,
skierowanej do znacznie młodszej widowni, ów bohater jest lubiany przez wszystkich. Nie ma w Wielkiej Brytanii osoby,
która pogardziłaby wieczornym show z
niebieskim gadułą w roli głównej. Nie ma
osoby, która by go nie posłuchała. Nie ma
osoby, która nie zastanowiłaby się, czy
niebieski miś z bajki dla dzieci nie mógłby
rządzić krajem. Może zrobiłby to lepiej niż
dotychczasowi przywódcy? Społeczeństwo ogłupione i zmanipulowane technologią stawia sobie pytanie: czemu by nie
spróbować dać misiowi prawa do stanięTemat szantażu i zakładników nie jest
wychwalanego przez krytyków serialu:
cia do nadchodzących wyborów?
nam obcy, ale w świecie, w którym tech„Black Mirror”. Co go wyróżnia spośród
innych?
Black Mirror składa się z krótkich, ok. 50minutowych filmów, które przedstawiają
naszą przyszłość, najczęściej bardzo pesymistycznie. Odcinki są ze sobą niepowiązane, a ich zakończenia można interpretować na wiele sposobów. Dzięki takiej
formie widz może bez przeszkód obejrzeć
wybrane odcinki z każdego z trzech sezonów. Krótka forma filmów nie męczy, a
zakończenia, które można interpretować
na wiele sposobów, na długo zostają w
pamięci widza…
Niektóre odcinki zapadają w pamięć na naprawdę długo, zwłaszcza te,
które dzieją się w bliskiej nam przyszłości.
Widzimy w nich skutki rozwijającej się już
teraz ,, technologicznej choroby”.
Hymn Państwowy (sezon I odc.1.)
Premiera Wielkiej Brytanii budzi w nocy
telefon. Na hasło ,,Księżniczka, niebezpieczeństwo” zbiega po schodach do biura,
gdzie jego pracownicy pokazują mu pewien film. Mężczyźnie postawiono jasne
warunki: córka królowej zostanie uwol22 | AGRAFKA 1/2017/2018

nologia rozwinęła się jeszcze bardziej,
Na łeb na szyję (sezon III odc. 1.)
hakerzy, szantażyści i przestępcy są niemal nieuchwytni. Nowi kryminaliści, nowe
Każdy człowiek ma na uwadze opinię inzbrodnie i nowe sposoby upodlenia członych o sobie samym. Jedni bardziej, druwieka. To niesie ze sobą przyszłość.
dzy mniej. W przyszłości przedstawionej
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w tym odcinku to opinia innych decyduje o tym, jak będzie wyglądało twoje
życie. Ludzie każdego dnia oceniają siebie nawzajem za pomocą gwiazdek: od
jednej do pięciu. Możesz siedzieć w
więzieniu lub być śmieciarzem, którego
społeczeństwo usilnie stara się nie zauważać. Możesz być też osobą po drugiej
stronie. Osobą żyjącą w estetycznym,
pastelowym i czystym świecie, elitą i
arystokracją żyjącą na prywatnych wyspach w kręgu wzajemnej adoracji. Jest
też trzecia możliwość: możesz być człowiekiem klasy średniej. Codziennie ćwiczyć przed lustrem śmiech i całe życie
gonić za elitą w nadziei, że w dalekiej
przyszłości będzie się choć w maleńkim
stopniu podobnym do Nich. Taka jest
nasza bohaterka: ma średnią 4,3 i każdego dnia nosi na twarzy sztuczny
uśmiech z nadzieją, że powoli porusza
się w górę po drabinie społecznej. Gdy
nagle nawiązuje dawno utracony kontakt z przyjaciółką ze szkolnych czasów,
której średnia wynosi 4,8, widzi szanse
na wejście do elitarnego kręgu. Jednak
w świecie, w którym twoje możliwości
ogranicza ilość gwiazdek, a każde nieprzychylne spojrzenie skutkuje obniżeniem oceny, nic ni jest proste dla nikogo
(prócz arystokracji). Co jest najbardziej
niepokojące? To, że w trakcie oglądania
tego odcinka dostrzegasz sytuacje, które już teraz mają miejsce

Mateusz Wróblewski

HISTORIA MUZYKI: ROCK 2
Witaj mój drogi czytelniku! Nowy rok szkolny się zaczął, ciągle pada i
ogólnie życie staję się nie do zniesienia. Więc lepiej nie przejmuj się tym
zbytnio, odłóż diabelną fizykę, załóż słuchawki i zapuść się w przygody
rock’n’rolla: począwszy od lat 80. aż po czasy współczesne! A jest to kawał dobrej historii!
Triumf elektroniki

W ogóle to ja bardzo nie lubię lat 80… Ale
to wtedy tworzyli żywiołowi Guns n’ Roses z piosenkami „Welcome to the jungle” i „Sweet child o’mine”. Był też The
Police ze Stingiem i „Every breath you
take”. Król opowiadania poruszających
historii – Billy Joel („Piano man”, „Movin
Out”). Mistrzami syntezatorów stali się
„Depeche Mode”. Pionierami heavy metalu byli Iron Maiden. Nie można przegapić jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w historii, czyli U2. Ważny
wpływ wywarli też Megadeth, Pixies, Sonic Youth, Tom Waits, Nick Cave i Bon
Jovi. Rock dotarł też do Polski i budził
chęć buntu wśród młodzieży. Perfect,
Kult, Tilt, Republika- dziś kojarzą się z Solidarnością i czasami stanu wojennego.
„Chcemy być sobą”- to okrzyk Polski u
końca komunistycznej zależności.
Powstanie Google, „Matrix” i Kurt Cobain

Zamknij się i tańcz (sezon III, odc. 3.)
Spojler – nikt nie będzie tańczył, a przynajmniej nie dosłownie. Film od pierwszych scen przedstawia nam obraz młodego chłopaka o smutnym życiu, który
haruje w barze i nie ma wiele czasu na
życie po pracy. Gdy kamerka w jego
zawirusowanym komputerze nagrywa
go w intymnej sytuacji, chłopak nie zdaje sobie z tego sprawy. Mignięcie światełka w laptopie i email spod nieznanego adresu. WIDZIELIŚMY CO ZOBIŁEŚ! I
tak to się zaczyna. Wtedy bohater musi
tańczyć, jak mu zagrają, a konsekwencje
tego jednego filmiku i wszystkich jego
późniejszych czynów naznaczą całe jego
życie.

Czwarty sezon „Black Mirror” pojawi się
już pod koniec października i na pewno
znów pokaże nam, do czego prowadzi
nas (już dziś!) technologia.

wać… wyglądem.

Skończyły się lata 70. Okres chyba najważniejszy dla rozwoju muzyki rozrywkowej.
Był to czas na mody: nowe nurty, rozwój
przemysłu muzycznego, no i… duży skok
w dziedzinie techniki. W latach 80. kultura
dance mieszała się z kulturą rocka – chyba
wszyscy wiedzą, co to oznacza. Zespoły
porzuciły gitary – teraz na topie były syntezatory. Styl dekady dyktował innowator
glam rocka: David Bowie. Wejście do mainstreamu gwarantowały, tak samo jak
dzisiaj, wideoklipy puszczane nie na You Tubie,
lecz w MTV, gdzie królowali Michael Jackson i
Madonna. W 1983 pojawiły się płyty kompaktowe,
wypierając winyle. Ważniejszy od treści stał się
wizerunek, telewizja górowała nad radiem, muzyka
popularna miała impono-

LATA DZIEWIĘĆDZIESIĄTE. Epoka grunge i
pierwsza wojna światowa dla muzyki –
wielkie starcie z grami komputerowymi.
Zaczęto wykorzystywać potencjał internetu. Po winylach i CD w 1998 roku torować
drogę począł system MP3, absolutny rewolucjonista. Cały świat pędził, więc i
muzyka pędziła. Gwiazdy pojawiały się i
znikały. Walka o muzykę była przegrana:
pieniądze, zyski, indywidualność, oryginalność- to wszystko stało pod znakiem za-
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pytania.

mody i głupie pomysły. Po pozytywnym wym fenomenem przerastającym najwybrzmieniu lat 90. wróciła radość gry i śmielsze oczekiwania twórców.
Muzycy z Seatlle przywrócili rockowi
świeżość, niczym za czasów Elvisa.
publiczność jak za czasów punku. NIRVARock wciąż pisze swoją historię,
NA- to zespół znany przez każdego. Komputery były już ogólnie dostępne i ale wchodzi w erę podobną do przełomu
„Smells like teen spirit”- to hymn całego iPod oraz strona iTunes firmy Apple prze- lat 80. i 90. Dziś każdy może stworzyć
pokolenia, moment zwrotny, niczym mo- jęły rynek muzyczny. Następnie pojawiły piosenkę na komputerze, słuchać muzyki
je ukochane „Kind of blue”. Nirvana to się smartfony i Spotify ma dziś każdy z za darmo itd. Ilość słuchaczy i brak pieteż niezwykły Kurt Cobain, którego samo- dostępem do całej muzyki świata. Pro- niędzy zmusza muzyków do produkowabójstwo wywarło ból nie mniejszy niż blem powtarzalności zmienił spojrzenie nia podobnych albumów i skupiania się
zabójstwo
Johna
na singlach w stylistyce pop. Znowu liczy
Kennedy’ego. Ważsię wygląd i klip na You Tubie. A najwięcej
ny nurt stanowił brit
odsłuchań nabija „Gangam Style” oraz
pop, który tworzyły
„Przez twe oczy zielone”. Żal…
grupy Blur i Oasis.
Najważniejsze nagrania lat końca XX w.
Liderem rocka alter1983 – „Thriller” Michael Jackson („Billy
natywnego byli RaJean”, „Beat it”)
diohead. Funk rock
grali wielcy Red Hot
1987 – „The Joshua Tree” U2 („With or
Chilli Peppers. Ważwithout you”)
ne miejsce zajął rap
1981 – „Perfect” Perfect („Nie płacz Ewz grupą Beastie Boys
ka”, „Chcemy być sobą”)
na czele. Mroczny,
heavy
metalowy
1991 – „Nevermind” Nirvana („Smells like
„Enter
sandman”
teen spirit”
grupy Metallica to
1997 – „OK Computer” Radiohead
klasyk porównywalny do schabowego z
muzyków – pojawiły się alternatywy, mu(„Karma Police”)
kapustą.
zyka indie i setki nowych stylów i odmian.
Muzycy w latach 90. mogli wywiesić białą Ale rock trwał i wracał do sowich najlep- 1999 – „Californication” Red Hot Chilly
flagę. Tymczasem stymulowani upadkiem szych czasów. Tu na myśl przychodzą The Peppers („Californication”)
rynku wyprodukowali arcydzieła niezapo- White Stripes, The Arctic Monkeys , Gre2004 – „American Idiot” Green Day
en Day, Foo Fighters, Franz Ferdinand.
mniane i niepowtarzalne do dzisiaj.
(„Holidays”)
Dla Alternatywy liczyli się Muse, Gorillaz
Połączenia z rapem, generacja download,
oraz Arcade Fire. Gigantem w sprzedaży 2008 – „Only by the night” Kings Of Leon
powrót klasycznego rocka, patrzenie
płyt został też Coldplay (dziś grający pop), („Sex on fire”)
wstecz i do przodu.
Kings Of Leon czy Linkin Park. Od roku
2005 – „Demon Days” Gorillaz(„Feel good
To najważniejsze określenia dla nowej 2000 dobry rock powrócił i był głosem już
inc.”)
dekady i nowego stulecia. Przeminęły nie tylko młodzieży, lecz wielopokolenioMateusz Wróblewski

MUZYKALNE NASTOLATKI
W poprzednich numerach „Agrafki” pisałem o wielkich muzykach występujących cały czas z olbrzymim powodzeniem, mimo podeszłego wieku. W tym tekście chciałbym natomiast przedstawić artystów, którzy grać
na scenie i nagrywać albumy zaczęli, będąc niewiele starsi od nas. A więc: wszystko przed nami!
To może okazać się dość dołujący temat,
ponieważ niektórzy z nastoletnich muzyków nie musieli nawet kończyć edukacji,
gdyż sukces, który osiągnęli już w momencie debiutu, „ustawił” ich jako artystów na całe życie. Postaram się przybliżyć historię tych, którzy wciąż występują,
są piękni i młodzi oraz atrakcyjni dla odbiorców. Mógłbym oczywiście nawiązać
do „Twardych dziadków”, bo nie graliby
24 | AGRAFKA 1/2017/2018

oni, gdyby nie młody wiek rozpoczęcia miała wtedy piętnaście lat. Pierwszą płytę
kariery… (tak, tak, każdy z dinozaurów „The Soul Sessions” wydała w wieku zalerocka zaczynał młodo).
dwie szesnastu lat. Z szczególnym akcentem na „zaledwie”, ponieważ miała głos
Od talent show do wielkiej kariery
przynajmniej 20 lat starszej kobiety, i to o
Panie i panowie - Joss Stone!!! charakterystycznej soulowej barwie czarNaprawdę zadziwiająca piosenkarka. Po noskórej wokalistki. Chociaż płyta zdobywystępie w angielskim talent show zosta- ła wiele nominacji, to sukces drugiego
ła zauważona przez dużą wytwórnię mu- krażka: „Mind, Body & Soul” przerósł
zyczną i wyjechała do Nowego Jorku, a najśmielsze oczekiwania. Album z 2004
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roku otrzymał status potrójnej platyny w
Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Dziś Joss Stone ma 29 lat i chociaż zdobyła kilka Brit Awards i nominacji do Grammy, nie spoczęła na laurach. W zeszłym
roku wystąpiła we Wrocławiu, promując
nową płytę „Water For Your Soul”. Sięgnijcie po jej twórczość, bo naprawdę
warto!
Artysta młody = utalentowany
Kolejną bardzo utalentowaną młodą artystką jest Jasmine
van den Bogaerde,
szerzej znana jako
Birdy. Jasmine urodziła się w 1996
roku w Lymington w
Wielkiej
Brytanii.
Również jest piosenkarką, ale także
autorką świetnych
tekstów; gra też na
fortepianie. Mając
czternaście
lat,
Birdy wydała swój pierwszy singiel. Piosenka autorstwa Bona Ivera „Skinny Love”

została wielkim przebojem. „These Streets”. Album był swoistym paPierwszym wydawnictwem wo- miętnikiem z życia chłopaka w Londynie.
kalistki była płyta pod oczywi- Brytyjczyków zachwycił bluesową chrypką
stym tytułem
„Birdy”.
Po
dwóch latach
światło dzienne
ujrzał
krążek
„Fire Within”,
na którym pojawiło się już więcej
utworów
skomponowanych przez samą Jasmine. Na
ścieżce dźwiękowej do filmu
„Gwiazd
naszych wina” z
2014 pojawiły się jej trzy
piosenki. W tym roku
ukazała się też jej kolejna
płyta
zatytułowana
„Beautiful Lies”, która
niestety nie osiągnęła tak
wielkiego sukcesu jak
poprzednie. Piosenki artystki to piękne akustyczne opowieści, dobre na
każdą porę dnia i nocy.
Na ścieżce dźwiękowej do filmu „Gwiazd naszych
wina” pojawiły się aż trzy utwory Birdy
i rockową oprawą muzyczną. Podczas
występu w studiu BBC w 2006 roku Paolo
Nutini upił się i spadł ze sceny. To niedojrzałe zachowanie sprawiło, że sprzedaż
jego albumu podwoiła się. W swojej muzyce Nutini z zespołem często nawiązują
do tradycji muzyki włoskiej. Ostatni album
Nutiniego „Caustic Love” moim zdaniem
jest najlepszym z dzieł tego piosenkarza.
Młodość ma swoje prawa
Znakomitym wokalistą
jest Paolo Nutini. To Szkot
włoskiego pochodzenia. Paolo
jest w wieku wspomnianej
wcześniej Joss Stone. Szkot
miał 16 lat, gdy założył swój
zespół i wyjechał do Londynu,
gdzie śpiewał w pubach. Kiedy skończył 18 lat, podpisał
kontrakt z wpływową wytwórnią Atlantic Records, W tym
samym roku wydał płytę

To młodzi, lecz niezwykle
utalentowani muzycy i zapraszam do poznania ich twórczości. Dla nas, uczniów
gimnazjum, nie jest jeszcze za późno na
„wybuchową” karierę artystyczną. Tak
więc z dużym talentem i dzięki jeszcze
większemu szczęściu można trafić do Nowego Jorku czy Londynu i rozpocząć niezwykłą karierę.
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Maja Kosik

MOJA MUZYCZNA PIĄTKA
Moja, a więc ci, których nie usłyszymy w radiu czy telewizji. Wyróżniają się na tle promowanych przez mainstream artystów. Grają alternatywą, rockową/punkową muzykę, czyli ostre gitarowe solówki oraz mocne bębny. Mogą wydawać się kontrowersyjni ze względu na teksty piosenek czy poruszane w nich tematy. Choć niektóre grupy istnieją już dość długo, nadal mało kto wie o ich istnieniu.
Pull The Whire — zespół z Żyrardowa, założony w 2005 roku. Mają na swoim koncie płytę "W Polsce jest ogień!",
która ukazała się w 2014 roku. Zagrali
koncert między innymi wraz z Luxtorpedą, grali tez dla WOŚP-u. Największym
hitem jednak okazała sie piosenka
"Kapslami W Niebo" wyśmiewająca zakaz
picia alkoholu w miejscach publicznych.
El Dupa, jak mówi sam założyciel,
to zespół powstały przypadkiem, gdy w

1999 roku Dr Yry chciał nagrać swój własny solowy projekt. Z powodu braku
sprzętu i umiejętności poprosił o pomoc
Drożdża, a następnie poznał pozostałych
członków zespołu. Pierwszy koncert zagrali w klubie Pstrąg. Po wielu latach istnienia zespołu powstała nietypowa tradycja polegająca na zmianie zapisu nazwy
zespołu wraz z zmianą wydawnictwa:
pojawiły się na razie takie opcje, jak: El
Dupa, El Dojpa, El doopa oraz L-Dópa.
Koniec Świata — po siedmiu miesiącach wspólnego grania (od załozenia w
2000r.) nagrali swój pierwszy album
"Korzenie". Z utworem "Oranżada" objechali tyle miast, ile się dało. Następnie
zaczęli myśleć o nowych piosenkach i tak
powstały utwory takie, jak "Chory kraj" i
"Czarny kot, biały kot".
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Skowyt. Pięciu ludzi. Pięć instrumentów. Pięć różnych pomysłów na muzykę – każdy inny. To już nie muzyczny
dzikus…
To
Schizofrenik! I
co by kto nie
mówił, dźwięk
gitary może Cię
zabić.
Może
Cię też uleczyć… Skowyt
to imię Boga.
Boga hałasu,
gniewu, buntu.
Naszymi świętymi są Stratocaster,
Punk
Rock i Wielka
Energia.
Z
chaosu wyłaniają się muzyka i emocje.
Nasze, Twoje? Nieważne… słuchaj, wpadaj na koncerty, stań z nami na barykadzie… Muzyka zbawi świat, gitarowe dzieciaki z piwnic wyjdą na ulice, na Ziemi
zapanuje pokój albo rebelia, hipisi zabiją
policjantów, a punki pogodzą się ze skinami…
Coś jeszcze? Lepiej zacznij się modlić. Nic dodać, nic ująć.
"Zespół taki sam jak żaden", czyli KABANOS the
band - zaczynali, śpiewając do podkładów wyciętych z piosenek takich
zespołów, jak System of
a Down czy Nirvana.
Trzykrotnie zagrali na
Przystanku Woodstock,
gdzie nagrali też teledyski do utworów takich,
jak "Balony" i "Mamo
jest mi tu dobrze" z płyty
"Balonowy Album". Naj-

bardziej rozpoznawalną piosenką stał się
utwór "Buraki" mówiący o wszystkich
ludziach, którzy „się czepiają”.

Magazyngitarzysta.pl

Zachęcam do własnych muzycznych podróży i poszukiwań: poza głównymi stacjami radiowymi i listami przebojów. A w
tym innym muzycznym świecie odkryć
można naprawdę wiele ciekawych rzeczy!

OPOWIADANIE
Michalina Szymańska

REALNA WYSPA, CZ.8
Realna wyspa: co się wydarzyło do tej pory.....
Rozalia po katastrofie statku trafia na bezludną wyspę. Niestety, całkowicie straciła pamięć. Chcąc przetrwać,
idzie do dżungli, gdzie w jaskini za wodospadem znajduje schronienie. To miejsce okazuje się niezwykłe, bo czy
można nazwać czymś zwyczajnym wizerunek mężczyzny w wodzie i ogniu albo nadzwyczaj spokojnego tygrysa, który wpatruje się w ciebie? W tym samym czasie i z tego samego powodu na niemal identyczną wyspę
trafia Sara. Ona również straciła pamięć. W przeciwieństwie do Rozalii zostaje na plaży, gdzie z wielkim wysiłkiem walczy o jedzenie i schronienie. Co z tymi dwiema kobietami ma wspólnego pewien starszy mężczyzna
nadzorujący eksperyment? To już niebawem

W tym roku róże wyjątkowo mocno pachniały. Rozalia szczęśliwa wysiadła z auta i
z pełnymi siatkami skierowała się do do-

mu. Była pewna, że dzisiaj nic nie jest w
stanie zepsuć jej humoru. Jednak gdy
zobaczyła niedomknięte drzwi, serce zabiło jej mocniej z przerażenia. Przecież zawsze je zamykała, tak samo jak jej narzeczony. Z duszą na ramieniu weszła do
holu.
-Wróciłam – krzyknęła, licząc na to, że
ktoś odpowie. Jednak odpowiedziała jej
cisza. Postawiła zakupy na ziemi i szybkim
krokiem weszła do jadalni, ale nikogo tam
nie było.
-Oby to było zwykłe włamanie - szeptała zdenerwowana. Weszła do
sypialni, gabinetu, łazienek i pokoju gościnnego, jednak nic nie wskazywało na
włamanie. Cenne rzeczy cały czas były na
swoim miejscu. Blondynka weszła do salonu i od razu wiedziała, że jej najgorsze
przypuszczenia okazały się prawdą. Przy
dużym oknie wychodzącym na ogród,
plecami do niej, stał mężczyzna, którego
tak dobrze znała. W ręce trzymał zakrwa-

wiony nóż. Rozalia podeszła bliżej i od
razu zobaczyła swojego ukochanego leżącego na podłodze w kałuży krwi. Jego
oczy były martwe, a usta wykrzywione w
grymasie bólu. Kobieta kucnęła przy ciele
martwego narzeczonego i po raz ostatni
wtuliła się w niego, brudząc się krwią.

-Ładna pogoda, prawda? - zapytał mężczyzna. - Tylko słońce jakieś bardziej czerwone niż zwykle i te róże przybrały kolor
krwi. Dziwne.

-Bardzo dziwne - odpowiedziała blondynka, wstając z podłogi. - Tak jakby wiedziały o wszystkim – stwierdziła, ocierając łzę.
Jej palce pozostawił na jej policzkach
czerwone smugi krwi. - Musisz uciekać –
stwierdziła, gdy mężczyzna obrócił się do
niej.
http://www.kafkaesqueblog.com/2014/06/15/carner-barcelona-tardes/
dying-red-rose-by-janina-photography/

Jedzenie już dawno się spaliło, a ognisko
zgasło, jednak Rozalia ciągle siedziała bez
ruchu i wpatrywała się w jeden punkt na
przeciwległej ścianie jaskini. Ciągle nie
opuściły jej te straszne wspomnienia.
Bała się tego, co się stało, chociaż nie
wiedziała, co to było. Zdawała sobie sprawę z tego, że było to coś strasznego: skoro trafiła więzienia i towarzyszyły jej tak
silne uczucia. Czy chciała wiedzieć, za co
ją skazali albo o co ją podejrzewali? Nie
potrafiła odpowiedzieć. Owszem, chciała
poznać, kim była, co kiedyś robiła, czemu
znalazła się na tej wyspie. Chciała się dowiedzieć, jaka była jej przeszłość, ale najchętniej pominęłaby najgorsze momenty
swojego życia. Chociaż z drugiej strony...
była ciekawa, czego tak bardzo się boi.
Czuła się teraz jak małe dziecko, które po
raz pierwszy widzi dużego psa z ogromnymi zębami. Zdaje sobie sprawę z tego, że
ten pies może ugryźć, ale pomimo strachu przed czymś nowym i przerażającym
jest tego ciekawa i chce go pogłaskać.
Tyle, że jej sytuacja jest trochę inna niż
tego małego brzdąca. Rozalia wie, że jeżeli wyciągnie dłoń i zacznie głaskać tego
wielkiego psa, to on ją pogryzie. Mijają
godziny, a blondynka cały czas siedzi w
bezruchu, z pustką w głowie. Cały strach
zniknął, a jego miejsce zostało zastąpione
przez czystą ciekawość. Teraz czekała. Nie
wiedziała, na co, ale była pewna, że zaraz
to nastąpi. Po chwili, nie wiadomo skąd,
w jaskini pojawiła mała małpka, a Rozalia
poczuła silny zapach róży. Nagle przed jej
oczami zaczęły się pojawiać wspomnienia, czuła się tak jakby Tam była.
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Juliusz Dworniczak, Ksawery Mościcki

KEBABOŻERCY TESTUJĄ!
Każdy je, co chce i co lubi. Jedni preferują kameralne klimaty w ekskluzywnych restauracjach w centrum, a
niektórzy, jak my, chodzą po budkach z "kebsami". W tym artykule zajmiemy smakiem, wyglądem oraz obsługą fast - foodów. Obiekt badawczy: klasyczny kebab w bułce. Poświęciliśmy się dla Was, byście Wy nie popełnili naszych kulinarnych błędów…
nego pieczywa do
kebaba,
dostaliśmy bułkę do
hamburgera. Nie
psuło to jakoś
smaku całego dania, jednak nie
wyglądało
zbyt
profesjonalnie.
Warto dodać, że
sos był dosyć
ostry.
Obsługa
bardzo miła, rozumiała wszystko po
polsku, nie myliła
zamówień. Jedyne,
co
nas
zawiodło,
to
wystrój
i higiena lo1. Sevi Kebab, Magnolia Park
kalu. Było brudno, nieprzyjemnie i nieW odróżnieniu do następnych pozycji estetycznie. Nieumyte tostery do przySevi jest sieciówką, która sprzedaje
tureckie przysmaki w dość klasycznym
stylu. Danie było bardzo smaczne.
Smak pikantnego mięsa dobrze komponował się z piekielnym sosem z papryczki chilli. Warzywa były świeże i
soczyste, jednak zauważyłem, że w
restauracjach Sevi podaje się ich
znacznie więcej a niżeli mięsa, co jest
w pewnym sensie wadą. Sevi Kebab w
Magnolii nie jest oddzielną restauracją
z wejściem i miejscami siedzącymi.
Nastawcie się więc na tłok i mało intymnej przestrzeni. Pracuje tu też niezbyt nieprzyjemny sprzedawca Ali.
Zawsze wyśmiewa kupującego lub
daje mu zły sos. Pomimo dobrych kebapiekania bułek, wszechobecny kurz i
bów Sevi traci na obsłudze i wystroju.
brud oraz nieumyte szczypce do nakładaOcena: 4/5 gwiazdek
nia jedzenia. Sam kebab też nie wyglądał
zbyt estetycznie: wszystko nałożone od
2. Kebab “Nynek” przy ul. Kazimierza
niechcenia i zalane niechlujnie sosem.
Wielkiego
Podsumowując:
Nynek Kebab robi
Po wejściu i zamówieniu kebaba smaczne kebaby, aczkolwiek powinien
naszym oczom ukazała się porcja warzyw zadbać o czystość lokalu i estetykę wydai mięsa w sosie mieszanym. Brzmi smacz- wanych potraw.
nie, prawda? Bo taki właśnie kebab był:
Ocena: 3/5 gwiazdek
dobry kurczak, smaczne ogórki i pomidory, ale niestety bułka... Zamiast klasycz28 | AGRAFKA 1/2017/2018

3. Spartan Kebab na rynku
Niestety, tą pozycją jesteśmy rozczarowani. W smaku kebab był trochę gorszy
od poprzednich. Nie możemy porównać
warzyw, ponieważ jakimś dziwnym cudem dostaliśmy frytokebaba, a nie zwykłego mięsnego z sałatką. Obsługiwał nas
pan z Turcji, prawdopodobnie nierozumiejący w pełni polskiego, więc to
wszystko wyjaśnia… Sos czosnkowy był
bardzo rzadki, tak jakby specjalnie dolano do niego wody. Mięso smaczne, bułka
również. Jednak sos psuł każdy aspekt
potrawy. Przez niego bułka i frytki przemokły, a mięso smakowało gorzej. W
środku lokalu jest bardzo mało miejsca i
nieprzyjemnie pachnie nieświeżymi
składnikami. Jedynym plusem jest to, że
latem jest tu dużo stolików na powietrzu. Podsumowując: obsługa nie rozumiała, co się mówi i myliła zamówienia, w środku brudno i klaustrofobicznie. Jedynie kebab całkiem dobrze się
prezentował. Niestety, na prezentacji
się skończyło, ponieważ był niezbyt
smaczny.
ocena: 2/5 gwiazdek
Wyniki
Najlepszy kebab we Wrocławiu, który
serdecznie polecamy: Sevi Kebab.
Najgorszy kebab we Wrocławiu, do
którego odradzamy się nawet zbliżać:
Spartan Kebab.

PRZEPIŚNIK
Mikołaj Górka

A NAM JEST SZKODA LATA
Wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Czas pożegnać wakacje i powrócić do szkolnych obowiązków. Dla jednych będzie to kontynuacja nauki w gimnazjum czy szkole podstawowej, dla innych rozpoczęcie edukacji w …
szkole średniej.
Pamiętajcie jednak drodzy czytelnicy, że ukończenie Parnasu wcale nie oznacza zakończenia współpracy z
„Agrafką”, bo jest to coś zupełnie odrębnego. Dlatego mam zaszczyt przedstawić Wam pierwszy w roku szkolnym 2017/2018, wrześniowy przepiśnik :) Ja:, obecnie już uczeń VII LO we Wrocławiu.
Rozpocznijcie jesień przepysznie!
MEKSYKAŃSKIE KĄSKI
Składniki:
placki tortilla - 4 szt
Fix Chili con carne Knorr - 1 opak
mielone mięso z kurczaka - 300 g
biała fasola z puszki - 0.5 szklanki
papryka czerwona - 1 szt
papryka zielona - 0.5 szt
świeża kolendra - 1 pęczek
oliwa - 2 łyżki
woda - 200 ml

BROWNIE Z KASZY JAGLANEJ
Składniki:
kasza jaglana - 135 g
Kostka do pieczenia Kasia - 125 g
sól - 1 szczypta
jajka - 4 szt
czekolada deserowa - 100 g
śmietana kremówka 30% - 125 ml
drobny cukier - 150 g
kakao - 2 łyżki
proszek do pieczenia - 2 łyżeczki
skrobia ziemniaczana - 1 łyżka
orzechy włoskie - 0.5 szklanki

Sposób przygotowania:
Krok 1 W garnku zagotuj 2 szklanki wody.
Do gotujące się wody wsyp kaszę i dodaj
sól. Doprowadzamy do wrzenia, zmniejszymy moc palnika i gotujemy na małym
ogniu, ok. 15 minut - do miękkości lub do
momentu, gdy cała woda odparuje. Kaszę
Sposób przygotowania:
przestudzić i zmiksować blenderem lub w
Krok 1 Mięso przesmaż na rozgrzanej
malakserze do otrzymania gładkiego buoliwie, następnie dodaj pokrojoną w
dyniu jaglanego.
kostkę paprykę oraz kukurydzę i fasolę.
Krok 2 Czekoladę z Kasią rozpuścić w goKrok 2 Stwórz meksykański sos łącząc Fix
rącej kąpieli. Pozostałe składniki na browKnorr oraz 200 ml wody. Wymieszaj
nie przełożyć do naczynia, dodać zmiksowszystko razem i doprowadź do wrzenia,
wana kaszę i zmiksować blenderem do
następnie zmniejsz ogień i gotuj jeszcze 5
połączenia się składników.
minut.
Krok 3 Na koniec wymieszać z rozpuszKrok 3 Na desce rozłóż placki tortilla, na
czoną czekoladą i tłuszczem. Formę do
każdy z nich nałóż jednakową porcję farszu. Placki zwiń jak tradycyjne naleśniki i
ułóż wszystkie w żaroodpornym naczyniu.
Krok 4 Naczynie wstaw do nagrzanego
piekarnika i zapiekaj 15 minut w temperaturze 180 stopni C. Po tym czasie naleśniki wystudź, wyjmij z naczynia i pokrój
w 3 cm grubości kawałki. Podawaj z kwaśna śmietaną.

brownie wykładamy papierem, przelewamy do niej ciasto, a na wierzch układamy
orzechy. Pieczemy w temp. 180°C przez
40-50 minut do tzw. suchego patyczka.
Wyjmujemy, studzimy i podajemy pokrojone kwadraty.
ARBUZOWE ORZEŹWIENIE

Składniki:
dojrzały arbuz - 1 kg
Herbata Liptoncytrynowa - 3 szt
gałązki melisy - wg uznania
cytryna - 1 szt
syrop cukrowy - do smaku
Sposób przygotowania:
Krok 1 Z arbuza specjalną łyżka wydrąż
kulki, przełóż je na tacę i zamroź.
Krok 2 Resztę arbuza zmiksuj w kielichu
blendera. Skórę pokrój w długie paski
Krok 3 Trzy piramidki herbaty Lipton cytrynowa zalej 500 ml gotującej się wody.
Napar przykryj spodkiem odstaw na bo
na około 1 minutę, aby się zaparzył.
Krok 4 Do dzbanka w połowie napełnionego lodem dodaj zmiksowanego arbuza,
zamrożone wcześniej arbuzowe kulki,
listki melisy oraz jedną cytrynę pokrojona
w plastry. Całość zalej naparem z herbaty. Smacznego!
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AGRAFKA Z WIZYTĄ U BATORAKA
29 września 2017 roku podczas wycieczki klas 2 . do Warszawy mogliśmy odwiedzić jedną z najbardziej prestiżowych szkół w Polsce: Liceum im.S.Batorego. Naszym przewodnikiem po szkole i Sali Pamięci poświęconej
bohaterom z „Kamieni na szaniec” była Magdalena Barbara Molęda: dotychczasowa redaktor naczelna
współpracującej z redakcją Agrafki gazety Batorak. Ponieważ do redakcji Batoraka piszą także nasi redakcyjni
koledzy, w związku z tym w niniejszym wydaniu Agrafki prezentujemy tekst Małgosi Wieczorkiewicz, której
teksty w Batoraku ukazują się najczęściej.

Redaktor naczelna Batoraka: Magdalena Barbara Molęda z
Małgorzatą Wieczorkiewicz (zastępcą red. naczelnej) i pozostałymi członkami redakcji Agrafka

Małgorzata Wieczorkiewicz

FESTUNG BRESLAU: ZMIERZCH MIASTA
W ubiegłym roku pisałam głównie o tym, jakie skarby kryje nasze miasto: Wrocław. Teraz zajmę się tym, co w
naszej małej ojczyźnie odeszło na zawsze. A wszystko przez fanatyczną obronę Breslau. Twierdza broniła się
przez trzy miesiące. Najdłużej ze wszystkich miast.

Tylko na fotografiach
Hala Targów w Szczytnikach, większość
kamienic przy ulicy Powstańców Śląskich,
restauracja Hassego, wieża Cesarza Wilhelma, Hala Targowa nr 2, Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych. Co łączy te budowle? W dzisiejszym Wrocławiu ich nie znaj30 | AGRAFKA 1/2017/2018

dziecie. Przetrwały tylko na starych pocztówkach, zastygniętych czarno białych –
zdjęciach i w nielicznych filmach. Często
obok budowli spacerują roześmiani
mieszkańcy Breslau, nieświadomi, że za
kilka lat drugie po Berlinie najlepiej rozwijające się miasto w Niemczech spotka
zagłada. Dosłownie.

Początek końca
W przeciwieństwie do innych miast III
Rzeszy, do 1944 roku Breslau uchodziło
za w miarę bezpieczne miasto. Do Wrocławia przybywali uchodźcy z całych Niemiec, w nadziei, że bombardowania ich
domów szybko miną. Sytuacja niespodziewanie zmieniła się kilka miesięcy póź-

PARNASOWE WOJAŻE
niej – Armia Czerwona podążała w kierunku Berlina, a co za tym idzie, Breslau
przestało być bezpiecznym miejscem. W
styczniu 1945 stało się już jasne, że miasto będzie jednym z głównych celów Rosjan. Wrocław został ogłoszony twierdzą:
Festung Breslau.

Słynny marsz wrocławian do Kątów Opolskich był jednym z tragiczniejszych wydarzeń końca drugiej wojny światowej. Starcy i dzieci, przemęczeni, wygłodzeni i
przemarznięci umierali podczas drogi
albo byli tratowani przez tłum. Matki owijały pociechy w koce i kołdry. Były święcie
przekonane, że dzieci śpią. Prawda jednak
Zarządzono natychmiastową ewakuację.
po chwili do nich docierała. ZdesperowaNa zachód zaczęli uciekać i breslauerzy, i
ne zakopywały je w śniegu lub po prostu
uchodźcy, wcześniej szukający tam ostoi.
porzucały. Drogi były usypanie ciałami.
Było jednak za późno.
Zagłada miasta
W styczniu 1945 roku megafony nawoływały mieszkańców miasta do ucieczki. Tymczasem pierścień oblężenia wokół
Obawiano się masowych mordów na miasta się zamknął. Uwięzionych zostało
Niemcach. Dworce pękały w szwach, wa- 200 tysięcy wrocławian – głównie nastogony były zapchane. W takich sytuacjach latkowie i starcy. Dowódcy niemieccy
szara masa podejmuje nawet nieracjonal- wiedzieli, że miasta nie da się obronić.
ne decyzje. Na przykład takie, jak marsz Chcieli jednak walczyć. I nie dla Hitlera,
przy dwudziestostopniowym mrozie.
ale dla swoich rodzin. Pragnęli obronić się
przed nieuchronnymi tragediami. Ulice
Marsz donikąd
wypełniły się barykadami, tworzono bunkry, przygotowywano się do starcia.

domni. Kamienice przy obecnym placu
Grunwaldzkim? Wysadzone, by mógł
stamtąd wystartować tylko jeden samolot. Przy okazji ścięto wieżyczki pobliskiego mostu na stalowych linach. Wieża widokowa Cesarza Wilhelma? Wysadzona,
by Rosjanie nie zdobyli punktu, z którego
roztaczała się panorama na całe miasto.
Jednym słowem – Breslau zmieniło się w
jeden wielki, płonący cmentarz. Wrocławianie wiedzieli, że niedługo umrą. Załamani popełniali samobójstwa. Wtedy
odnotowano ich ok. 3 tysiące.
Koniec końca
W końcu do miasta dotarła wiadomość o
śmierci Hitlera. Dowódca wrocławski:
Niehoff, stwierdził, że dalsza obrona nie
ma sensu. Do Sowietów wysłano posłów.
Jeden z dowódców: Hanke, który domagał się walki do ostatniej krwi, odleciał
samolotem do Jeleniej Góry. Akt kapitulacji miasta podpisano 6 maja 1945 roku w
willi Colonia na Krzykach. Sowieci nie dotrzymali słowa honorowego traktowania
obrońców. Niehoff razem ze swoimi żołnierzami został wywieziony do syberyjskich łagrów. W upadłym Breslau rozpętało się piekło – dochodziło do mordów
na cywilach.

Bolszewikami dowodził
ukraiński
marszałek:
Iwan
Koniew. Szturm na
miasto przeprowadziło ok. 65 tysięcy
Sowietów. Z po- Mówi się, że najbardziej zniszczone miaczątku Armia Czer- sto Niemieckie w czasie wojny to Drezno.
wona zdobywała Statystyki mówią jednak co innego. WroWyborcza.pl okoliczne wsie i cław, niegdyś piękny, Polacy otrzymali
miasteczka. Słońce jako gruzowisko. Został zniszczony w okoLudzie, którzy mieszkali w Bresau od poprzysłonięte dymem, pochodzącym ze ło osiemdziesięciu procentach. A wszystkoleń, którzy widzieli jego rozwój i rozzmienionych w ogniska wsi, zwiastowało ko przez fanatyzm jednego z dowódców.
kwit, którzy mieli swoje kamienice, wille,
apokalipsę.
Wszystko to oznaczało jedno – epoka
mieszkania, poukładane i misternie wytypotęgi miasta upadła.
czone jak uliczki życie, musieli ad hoc Oblężenie Festung Breslau było przeprozostawić to wszystko, wiedząc, że już tam wadzone nieudolnie. Koniew okazał się Tak konało Breslau, nazwane później
nie wrócą. Można było zabrać tyle, ile fatalnym dowódcą, a jego armia składała ostatnią twierdzą Hitlera.
zmieściło się na wózek dziecięcy. Co to się głównie z niewyszkolonych nastolatbyło dla bogatych Niemców, w porówna- ków. A i Niemcy
niu z ich ówczesnym dobytkiem? Nic. Nie stawiali ciężki opór.
będzie złotych zegarów, porcelanowej
Dla mnie najstraszzastawy, pierścionków i dzieł sztuki. Teraz
niejsze jest to, że
jest ubóstwo.
breslauerskie
odA gdyby nas to spotkało? Obrzucić ostat- działy same niszczynim, pożegnalnym spojrzeniem dom, ły to, co było ich
wiedzieć, że prawdopodobnie nie prze- dziedzictwem. Nie
trwa on wojny i że nie będzie można tam chcieli, by bolszewiwrócić. Że nigdy nie zobaczy się tego kra- cy zastali miasto,
jobrazu, Ślęży i Sudetów w oddali. Czy gdzie będzie można
dałoby się?
tworzyć punkty dowodzeń. Kamienice?
Ale nie. Nas też już to spotkało – we LwoWysadzone. Spalowie i na Kresach. Nasi rodacy też zostahttps://opinie.wp.pl/festung-breslau-ostatnia-twierdza-hitlerane. Mieszkańcy bezwiali, rzucali wszystko. Z przymusu.
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ODKRYWAJĄC TAJEMNICE ZAMKU KSIĄŻ
16 września 2017 roku uczestnicy fakultetu turystycznego wybrali się na zwiedzanie okolic Wałbrzycha i zamku Książ. To trzeci co do wielkości zamek w Polsce. Znajduje się też na Szlaku Zamków Piastowskich, który
przebiega przez cały Dolny Śląsk.
brzychu. Zaskoczyła nas
spora ilość matematycznych zabaw i gier,
podczas których można
było pogłębić swoją
wiedzę.
Do domu wróciliśmy
bardzo zmęczeni, ale…
usatysfakcjonowani.
Zamek zrobił na nas
wielkie wrażenie , a
centrum Explora Park
pozwoliło na aktywny
(szczególnie dla mózgu:)) odpoczynek. Do
następnego wyjazdu!

Niebawem kolejne wyjazdy fakultetu turystycznego.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od podziwiania panoramy podzamcza, z punktu widokowego. Zwiedziliśmy też całe pierwsze piętro zamku, m.in. z salonami zielonym i białym oraz salą maksymiliańską, w

Na pewno będzie to
kolejna udana sobota
której byli witani gości. Tu też znajdują dla wszystkich Parnasistów!
się pokoje przeznaczone dla Hitlera, który nigdy do zamku nie przyjechał. Przewodnik zapoznał nas z ciekawą historią
zamku. Stanowił on siedzibę rodu
Hochbergów oraz księżnej Marii Teresy, pieszczotliwie zwanej Daisy.
Była ona żoną Jana Henryka XV, który objął tron książęcy na zamku w
1907 roku. Niestety, nie zwiedzaliśmy drugiego piętra z książęcymi
apartamentami. Weszliśmy natomiast do podziemi. Pod zamkiem
Książ ciągną się liczne tunele, które
miały stanowić drogą ewakuacyjną
podczas bombardowania zamku w
czasie II wojny światowej. Podziemia
do tej pory kryją wiele tajemnic.
Po zamku Książ przyszedł
czas na dalszy etap naszej wycieczki.
Deszcz jednak pokrzyżował nam plany: zamiast spaceru po okolicy zamku czekała nas wyprawa do centrum
nauki i rozrywki Explora Park w Wał-

32 | AGRAFKA 1/2017/2018

