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WSTĘPNIAK
Amelia Rapacz

MIŁOŚĆ—NAJPIĘKNIEJSZA CHOROBA
W III wieku cesarz Klaudiusz II zabronił młodym mężczyznom wstępowania w związki małżeńskie. Jego zdaniem lepszymi legionistami byli kawalerowie, a w czasach bezustannego uczestnictwa Cesarstwa Rzymskiego
w działaniach wojennych takie myślenie miało sens lub było chwytaniem się brzytwy przez tonącego. Cóż, zakazy są po to, by je łamać, zwłaszcza, gdy chodzi o miłość. I tak wbrew cesarzowi, młodzi żołnierze w związki
małżeńskie wstępowali dalej, co zresztą wcale nie zmniejszało ich waleczności. Potajemnych ślubów udzielał
biskup Walenty, co akurat jemu nie przyniosło szczęśliwego zakończenia i swoją uczuciową misję przypłacił
własnym życiem. Poświęcenie Walentego dwieście lat później docenił papież Gelazjusz, ustanawiając rzymskiego biskupa patronem zakochanych, a 14 lutego, dzień śmierci duchownego zyskał sławę Dnia Świętego
Walentego.
Osobiście uwielbiam luty. Wraz z tym
zimowym miesiącem przychodzi jeden z moich ulubionych, najbardziej wyczekiwanych
dni. Od rana przepełnia go bezgraniczna miłość i słodycz. O tak! Tłusty czwartek to zdecydowanie ten najpiękniejszy i najsmaczniejszy czas w roku. Pyszne, puszyste, posypane
lekkim śnieżnobiałym pudrem lub przykryte
ciężką warstwą lukru, pączusie i pączki. Od
rana patrzą na mnie ze sklepowych półek,
kuszą wspaniałym zapachem i niepowtarzalnym wnętrzem. Które wybrać? Te z marmoladą czy z budyniem? Te z czekoladą czy z różą? Może spróbować wszystkich? Jedno jest
pewne: wszystkie diety odchodzą w zapomnienie. Żegnajcie wegańskie słodycze!
Niech żyje gluten i smażenie w głębokim oleju! A to jeszcze nie koniec, w tym roku zaledwie dzień po tłustym czwartku, następuje
kolejne kulinarne kuszenie: Międzynarodowy
Dzień Pizzy. Trzeba spróbować chociaż kawałek, tak na szczęście, a może lepiej dwa,
szczęścia nigdy za dużo. I jak tu nie zakochać
się w lutym?
Zresztą i sam luty lubi się zakochać, a
raczej wyznać miłość. Oczywiście każdy miesiąc, by wyrazić uczucia jest dobry, a obecny
wydaje się nawet mieć ku temu mało sprzyjającą aurę. Nic bardziej mylnego. Słodki pączek i pyszna pizza poprawiają humor i zachęcają do uczuciowych zwierzeń, bardziej
niż cała machina komercyjno-walentynkowa.
Choć pluszowe serduszka, czekoladki, misie,
kwiatki i „gustowne” naszyjniki nie zamierzają się poddać i wołają niestrudzenie: „Kup
mnie, a wyznam miłość lepiej niż słowa!”. I
tak dobrnęłam do 14 lutego, Dnia Zakochanych, inaczej zwanego Dniem Skrajnych Emocji. W końcu dla jednych to najpiękniejszy i
najsłodszy czas w roku, dla innych najgorszy i
najbardziej kiczowaty. Niektórzy, go lubią,
choć wstydzą się przyznać, inni nie cierpią,

choć chcieliby dostać walentynkową kartkę.
Zawsze można wysłać walentynkę do siebie
samego, bo według poradników motywacyjnych dobrze powiedzieć sobie: „Jesteś super!”
Głowa do góry! Po Dniu Świętego Walentego w kalendarzu pojawia się Dzień Singla, po lutym marzec, a wiadomo, na wiosnę
miłość puka częściej do drzwi, a dla prawdziwie zakochanych nie potrzeba specjalnego
dnia, by okazywać uczucia.
Najnowsza „Agrafka” wcale nie będzie
typowym walentynkowym numerem, choć
wśród wrocławskich lokali wybierzemy te,
które najlepiej nadają się na pierwszą randkę,
w Przepiśniku Mikołaja wskażemy słodkości
na TEN dzień. Może skorzystacie. My tymczasem zaserwujemy Wam sporą dawkę wiedzy,
przyjemności i przemyśleń na temat otaczającego świata. Odwiedzimy imperium kina i
przyjrzymy się bliżej filmom nominowanym
do tegorocznych Oscarów. Poruszymy też
ważne tematy: Rok Ireny Sendlerowej, ostatnie wydarzenia pod Nangar Parbat.
Przypomnimy o sukcesie Agrafki w konkursie
dziennikarskim projektu „Patriotyzm Jutra”,
publikując kolejne teksty związane z tym konkursem: o Lwowie i jego obecności we Wrocławiu oraz o lwowskiej szkole matematycznej. Warto dodać, że piszący do Agrafki swe
teksty : Maksymilian Drabik i Małgosia Wieczorkiewicz zostali właśnie laureatami konkursu Zdolny Ślązak z historii, a Mateusz
Wróblewski zapewniający nam w każdym
numerze teksty o historii muzyki rozrywkowej jest finalistą konkursu. Agrafkowicze to
naprawdę ciekawi świata, twórczy ludzie:)
Tak więc zapraszam do świata Agrafki.
Ciekawej, inspirującej lektury :)
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NA PARNASIE

ZE SZCZYTU PARNASU
Za nami pierwszy semestr nauki w nowych realiach, w nowym budynku. Udało się: przeżyliśmy i dzięki feriom
odetchnęliśmy i nabraliśmy sił na nowe półrocze. Za nami też wiele ważnych wydarzeń, podczas których Parnasiści reprezentowali swą szkołę. I to dzielnie!
Naukowe sukcesy

na (z języka niemieckiego), Szymona Jędrzejczaka (z j.angielskiego), Małgorzatę
Wieczorek i Maksymiliana Drabika (z
j.polskiego). W konkursie Zdolny Ślązaczkek gratulujemy laureatce z języka polskiego: Julii Pawickiej i finalistce z
j.niemieckiego: Dagmarze Jezioro. Natomiast Karolowi Bilińskiemu- laureatowi
Zdolnego Ślązaka z biologii serdecznie
gratulujemy! Podobnie jak Gosi Wieczorkiewicz i Maksymilianowi Drabikowi lauretom z historii oraz finalistom: Mateuszowi, Karolowi i Marcinowi.

Sztuka na Parnasie

Nauka przez doświadczenie

Parnasiści podnoszą sukcesy w wielu innych konkursach. Agata Groszek i Michalina Szymańska dostały się do II etapu
Olimpiady Matematycznej Juniorów, Z
kolei Bartosz Szachniewicz i Kacper Białostocki znaleźli się w II etapie Olimpiady
Informatycznej. Gabrysia Balawajder zyskała tytuł laureatki w Ogólnopolskim
Konkursie z Fizyki „Pingwin”. Aż 10 Parnasistów reprezentowało nas w etapie powiatowym Olimpiady Geograficznej. Także w konkursach bardziej artystycznych
odnosimy sukcesy: np. Małgosia Wieczorkiewicz i Kalina Stefanowicz w konkursie
recytatorskim poezji niemieckojęzycznej.
Wszystkim gratulujemy!

Zdolni młodzi Dolnoślązacy
To już ostatnie etapy wielu ważnych konkursów naukowych. Wśród Parnasistów
mamy wielu finalistów konkursu Zdolny
Ślązak: Michalinę Święcką i Marcela Olse4 | AGRAFKA 4/2017/2018

Parnasiści chętnie uczą się podczas praktycznych zajęć. Dlatego tez niemal
wszystkie klasy wraz z panią Dominiką
Pilak-Zadworną uczestniczyły w zajęciach
z astronomii w planetarium Instytutu
Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Mogą też uczestniczyć w Akademii wynalazków im. Roberta Boscha. Klasy 3. z
panią Anną Paduch biorą udział w cyklicznych warsztatach na wydziale fizyki. Także biologia i chemia, dzięki paniom Adzie
Żywickie i Iwonie Śmiałek, jest znacznie
ciekawsza, gdy uczymy się jej na warsztatach w Myśliborzu. Ostatnio mogły to
robić klasy siódme.

Szkolny chór jest nową inicjatywą i mamy
nadzieję, że na stałe wpisze się w krajobraz
naszej szkoły

Parnas bez sztuki nie istnieje. Pani Iwona
Morawska -Kuchno z Parnasistami zaprezentowała kolejne przedsięwzięcia z cyklu
„Arcydzieła na Parnasie”. Tym razem
zapoznaliśmy się z obrazem Picassa
„Guernica” oraz wysłuchaliśmy wywiadu z
Gustavem Klimtem i poznaliśmy jego
twórczość. Podczas prezentacji o Gustawie Klimcie, nasz szkolny chór wykonał
też w języku niemiecki m słynną „Odę do
radości”.

NA PARNASIE
Pomagając innym
Nie sposób nie powrócić do szkolnej Wigilii, podczas której mogliśmy wysłuchać kolęd prezentowanych przez
wszystkie klasy i obejrzeć jasełka w wykonaniu uczniów klas 7. przygotowane podczas zajęć koła teatralnego pod okiem
pani Jarosławy Makus. Wysłuchaliśmy też
listu rodziny, której Parnasiści pomogli w
ramach „Szlachetnej Paczki” Warto dodać, że podczas Wigilii i przed świętami
cała społeczność szkoły: wolontariat, samorząd, redakcja „Agrafki” włączyła się w
pomoc pani Dorocie Sobczak. W nowym
roku wolontariat nie zwalnia tempa. W
sobotę 10 lutego wraz z opiekunem wolontariatu panią Beatą Skuzą wzięli udział
we Wrocławskim Balu Integracyjnym w
Liceum nr 1.

Agrafka w Warszawie

Po 7-godzinnej podróży najszybszym pociągiem pendolino (!) dotarliśmy
do Pałacu Arcybiskupów Warszawskich,
czyli w Pałacu Borchów. Dowiedzieliśmy
się, że miał on burzliwe dzieje. Zbudowany pod koniec XVIII według projektu Dominika Merliniego, był przez pewien czas
siedzibą ambasady Rosji, potem należał
do Rządu Narodowego, a jeszcze potem
był siedzibą Aleksandryjskiego Instytutu
Wychowania Panien, by wreszcie stać się

W ostatnim tygodniu przed świętami: 18 grudnia reprezentacja redakcji
„Agrafka” : Amelia Rapacz, Małgosia Wieczorkiewicz, Justyna Jaśkiewicz, Bartosz
Szachniewicz oraz opiekunka redakcjipani Joanna Zimnowoda udali się do Warszawy na galę ogólnopolskiego konkursu:
„Mosing-patriota poza ojczyzną”. To konkurs zorganizowany w ramach projektu
„Patriotyzm jutra”, którego inicjatorami
są Muzeum Historii Polski, Muzeum Jana
Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz
Fundacja Nowe Media.

w roku 1843 siedzibą Prymasów Polski.
Tam został w 1953 roku aresztowany
Stefan Kardynał Wyszyński. Ze względu na
spóźnienie nie mogliśmy uczestniczyć w
całej gali. Jednak organizatorzy konkursu
czekali na nas, by się z nami spotkać i
wręczyć dyplomy i nagrody. To było dla
nas niezwykle ważne i miłe. Wiemy, że
nasza praca nad konkursowym wydaniem
gazety znalazła wśród członków jury duże
uznanie. Po części oficjalnej, przyszedł
czas na wspólne zdjęcia, krótkie zwiedzanie pałacu i wreszcie…. spacer po Warszawie. Na Agrafkowiczach największe wrażenie zrobiły przedświąteczne iluminacje
Warszawy (uwiecznione na wielu zdjęciach). Potem jeszcze wspólny obiad i…
tym razem szybki powrót do Wrocławia.
Cieszymy się z kolejnego ogólnopolskiego
sukcesu naszej gazety. Mam nadzieję, że
Wy, nasi czytelnicy, cieszycie się razem z
nami :)

Od redakcji: gratulujemy wszystkim
Agrafkowiczom, którzy przyczynili się do
sukcesu. A ponieważ tematyka historyczna to ważny dział naszej gazety, tym bardziej cieszymy się z indywidualnych sukcesów naszych dziennikarzy w konkursach
historycznych. Małgosiu, Maksymilianie i
Mateuszu:) Gratulacje!
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TEMAT NUMERU
Maksymilian Drabik

ROK SPRAWIEDLIWEJ

https://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Sendlerowa#/media/File:Irena_Sendlerowa_1942.jpg

Rozpoczęty niedawno rok 2018 jest rokiem szczególnym. Został ogłoszony Rokiem Ireny Sendlerowej, jednej
z najważniejszych polskich bohaterów XX wieku.
grupą kontynuowała swoją działalność. Zdobywały dla nich niezbędne artykuły takie jak żywność i odzież. Kontynuowały swoją działalność po zamknięciu
getta w 1940 roku. Dzięki teoretycznie legalnym przepustkom
udawało jej się tam dostawać.
Organizowała różne zabawy i
uroczystości, towarzyszyła Żydom w trudnych chwilach, prowadziła konspirację, dostarczała
żywność i lekarstwa.

łaczki. Przekupiony Niemiec pobił ją, ale
darował życie i wypuścił. Sendlerowa musiała się ukrywać. W czasie Powstania
warszawskiego była pielęgniarką. Niedługo potem wkroczyły wojska radzieckie,
kładąc kres piekłu wojny.
Doceniona
Po wojnie Irena Sendlerowa kontynuowała działalność społeczną i edukacyjną, dołączyła też do PZPR – u. Nie była
jednak gorącą zwolenniczką nowych rządów. W 1965 roku otrzymała medal Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne
nadawane obcokrajowcom. Łącznie otrzymała dziewięć wysokich odznaczeń, w
tym m.in. Order Uśmiechu i Order Orła
Białego. Zmarła 12 maja 2008 w Warszawie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Sendlerowa#/media/
File:Irena_Sendlerowa_2005-02-13(duplicate).jpg

W 1942 Niemcy rozpoczęli likwidację getta. Nasiliły się wtedy
próby ucieczek i przerzucanie
żydowskich dzieci na ,,stronę
aryjską”. Koszty ratowania dzieci
była wysokie. Sendlerowa związała się z Żegotą – konspiracyjną
Rada Pomocy Żydom. Ona i jej
Przesłanie Ireny Sendlerowej
Irena Sendlerowa w 1942
współpracowniczki zyskały nowe
Irena Sendlerowa zawsze podkreśrodki finansowe. Irena ratowała
ślała, że narodowość czy religia nie jest
żydowskie dzieci, wynajdowała dla nich
Młodość
tak istotna. Liczy się człowiek. Gdy ratoodpowiednie kryjówki i przekazywała do
wała innych, pomagała, by po prostu poIrena Sendlerowa przyszła na odpowiednich domów opieki.
móc innemu człowiekowi. Zawsze była
świat 15 lutego 1910 roku w Warszawie.
skromna, nie lubiła nazywania jej bohateW
nocy
w
1943
Sendlerową
areszJej ojciec był zaangażowanym w działalrem. Jej przesłanie powinno być nam
towała
gestapo.
Co
ciekawe
Niemcy
zdeność społeczną lekarzem i członkiem PPS.
bardzo bliskie, szczególnie w dzisiejszych
wastowali
jej
mieszkanie
do
tego
stopnia,
Mimo jego szybkiej śmierci wywarł wpływ
czasach. Ostatnie konflikty polskiego rząże
nieświadomie
sami
ukryli
zniszczonymi
na Irenę. W dzieciństwie spędzała dużo
du z izraelskim pokazują, że najważniejsze
meblami
konspiracyjne
dokumenty.
Na
czasu z dziećmi żydowskimi, nauczyła się
osoby w państwie nie potrafią zrozumieć
szczęście
zorganizowano
ucieczkę
dziajidysz. W 1929 zaczęła studiować polonitego, co zawsze mówiła
stykę, odbyła też praktyki w Domu
Irena Sendlerowa. ONR,
Sierot Janusza Korczaka. Kilka lat
który w latach trzydziepóźniej aktywnie sprzeciwiała się
stych prześladował ją za
antysemickim zajściom na Uniwersprzeciw przeciwko antysytecie Warszawskim i złamała
semickim działaniom na
zasady getta ławkowego. Działała
uniwersytecie, znów jest
też w Sekcji Pomocy Matce i Dziecaktywny. Zawsze będzie
ku przy Wolnej Wszechnicy Polmnóstwo nienawistnych
skiej. Gdy wybuchła II Wojna Świaksenofobów. Pozostaje
towa rozpoczęła organizowanie
nam tylko mieć nadzieję,
pomocy dla najbardziej potrzebuże zawsze będą też ludzie
jących.
tacy, jak Irena SendleroWojna
wa: zawsze gotowi do
bezinteresownego niesieNiemcy zajęli Warszawę.
nia pomocy bez względu
Wydali surowe zarządzenia dotyna religię, narodowość
czące Żydów. Mimo tego Irena
Irena Sendlerowa w 2005
czy kolor skóry.
Sendlerowa razem z niewielką
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TEMAT NUMERU
Filip Otlewski

PODWÓJNA TRAGEDIA
Tomasz Mackiewicz to polski himalaista, którego życiową ambicją było zdobycie ośmiotysięcznika Nanga Parbat w zimie. Jego przygoda z tą trudną górą zaczęła sie po traumatycznych przeżyciach z przeszłości. Nie odstąpił od zamiaru wejścia zimowego na Nanga Parbat, nawet gdy zostało to już dokonane przez innych. W
przeszłości polski alpinista próbował zdobyć ten szczyt sześć razy. W styczniu 2018 roku spróbował siódmy,
ostatni raz...
http://www.alanarnette.com/blog/2018/01/21/winter-k2-and-everest-climbs-a-rare-summit-on-pumori/the-course-of-the-kinshofer-way-

„Nic nie widzę…”

Elizabeth Revol

sieci, jak i w życiu codziennym, mianowicie naśmiewaniem się ze śmierci, o której
w sumie "żartowniś" prawie nic nie wie.
Nikt nie myśli o żonie czy dzieciach Tomka, którzy nie dość, że muszą znosić
śmierć kochanej osoby, to są zalewani
falą nieuzasadnionego hejtu. Nikogo nie
obchodzi, co czują; przecież to taka świetna zabawa. Naprawdę jest wielu ludzi,
którzy go podziwiają, a internetowi żartownisie mają to oczywiście w nosie. Nawet nie interesując się śmiercią himalaisty, nawet uważając, że sam był sobie
winien - można przecież uszanować osobę zmarłą i jej bliskich. Na każdym kroku
możemy natknąć się na memy szkalujące
Czapkinsa czy głosy: "Wszedł debil i nie
umiał zejść".
Chciałem tylko sprostować parę
rzeczy odnośnie przebiegu wypadku na
Nanga Parbat i tego, czy można śmiać się
z tragicznej śmierci himalaisty. Nie jest to
pierwszy taki wypadek i na pewno nie
ostatni. Stała się jedna tragedia w górach.
Nie róbmy drugiej tutaj, na dole.

Pojechał na wyprawę z Francuzką: Elizabeth Revol. Niestety, Tomek wprawdzie
zdobył szczyt, ale zapłacił za to najwyższą
cena: zginął w trakcie zejścia z wierzchołka. Po powrocie Elizabeth opisała, co się
stało: już na szczycie Polak odczuwał objawy choroby wysokościowej oraz powiedział: "Nic nie widzę". Prawdopodobnie
nastąpił wylew do oka bądź uszkodzenie
siatkówki. Czapkins, jak brzmiała jego
W sieci bezsensownego hejtu
ksywa w górskim towarzystwie, nie miał
Po tej tragedii spotkałem się z przykrym
żadnych szans na powrót do bazy. Gwoźzjawiskiem występującym zarówno w

http://youtube.com

dziem do trumny była opisana przez partnerkę krwista piana wydobywająca się z
ust, będąca objawem obrzęku płuc.
Wzmocnione objawy tej poważnej choroby wysokościowej były skutkiem dolegliwości pokarmowych, które wystąpiły u
himalaisty w trakcie ataku szczytowego.
Akcja ratunkowa była odkładana; w końcu
zostawiono go na górze, uznając, że nie
ma szans na ocalenie.
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W SIECI PYTAŃ
Urządzenia elektroniczne, internet, media społecznościowe i coraz więcej informacji. Żyjemy w wirtualnym
świecie, jesteśmy od niego uzależnieni. A co na ten temat wynika z ankiety przeprowadzonej w naszej szkole? O tym rozmawiałam z inicjatorką tej ankiety: psycholog i pedagog z Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Językowym Parna: panią Edytą Jakubowicz – Szawernogą.
Agnieszka Krawczyk: Co zainspirowało
panią do przeprowadzenia ankiety w naszej szkole dotyczącej wpływu urządzeń
elektronicznych na nasze życie?
Edyta Jakubowicz-Szawernoga: Technologia informatyczna dzisiaj funkcjonuje we
wszystkich obszarach aktywności człowieka. Jest obecna w komunikacji interpersonalnej, pomaga w zawieraniu i rozwijaniu
znajomości, dostarcza rozrywki, jest źródłem informacji. Urządzenia elektroniczne towarzyszą nam codziennie na wiele
sposobów, tak, że wielu z nas już nie wyobraża sobie życia bez nich. Od czasu, gdy
IT stała się ogólnodostępna, naukowcy
badają jej wpływ na człowieka, jego rozwój, aktywność, pamięć, kontakty interpersonalne, koncentrację uwagi i inne.
W naszych szkolnych badaniach postanowiłam zbadać, do czego parnasiści wykorzystują technologię informatyczną, ile
czasu dziennie są aktywni w sieci, czy
zauważają ten wpływ IT i czy są obiektami
nadużyć w necie.

dobny: od 15 minut do 12 godzin, to wię- wyszukiwania wiedzy, informacji, danych
cej osób zaznaczyło te wyższe wartości
(74% uczniów) oraz do aktywności na
portalach społecznościowych (66% bada(dłuższe korzystanie z IT).
nych). Często również parnasiści grają w
A.K.: Czy te wyniki powinny niepokoić?
gry komputerowe: jest ich 49%, obserwuCzy Parnasiści maja problem z uzależnieją lub czytają blogi i fanpage - to 35%.
niem od urządzeń mobilnych, komputeBadani wymieniali także wśród aktywnorów?
ści związanych z IT prowadzenie własnych
E. J-Sz. : Patrząc na wyniki ogólne, część
blogów, korzystanie z dziennika elektroosób uznałaby, że to nie tak dużo ( 2h45
nicznego, programowanie, pisanie ksiąmin w dni powszednie i 4h15 min w
żek, produkcję filmów, muzyki, umieszweekendy), ale rozpatrując dane indywiczanie zdjęć, zakupy.
dulanie, można zauważyć, że jest pewna
grupa osób, która zdecydowanie bardzo
A.K.: Czy zauważyła pani wśród osób w
dużo czasu w ciągu dnia spędza w sieci.
średnim wieku zwiększającą się tendencję
Po za tym warto spojrzeć na te dane z
do częstszego korzystania z mediów spoinnej perspektywy. Biorąc po uwagę, że w
łecznościowych oraz urządzeń elektrociągu doby poświęcamy około 9 godzin na
nicznych?
sen i toaletę i około 8 godzin na pobyt i
E.J-Sz.: Oczywiście że tak. Sprawne porudojazdy do i ze szkoły, to zostaje nam
szanie się w sieci, znajomość technologii
zaledwie 7 godzin na pozostałe aktywnoinformatycznej są dzisiaj istotnym wymości ( posiłki, odrabianie lekcji, kontakty z
giem w pracy zawodowej. W szkole naunajbliższymi, dodatkowe obowiązki, odczyciele codziennie posługują się dziennipoczynek, relaks i inne), z czego prawie 3
kiem elektronicznym, korzystają z mategodziny aktywności w sieci to niemalże
riałów dydaktycznych, naukowych, artyA.K.: Czy z wyników ankiety wynika, że
połowa naszego czasu do dyspozycji !
stycznych w formie elektronicznej, przymłodzi ludzie spędzają dużo czasu, korzygotowując prezentacje, zajęcia z młodziestając z urządzeń elektronicznych?
żą. Posługując się IT, przekazują informaE. J-Sz.: W ankiecie pojawiły się pytania
cje, komunikują się między sobą, z uczniadotyczące korzystania z IT w dni powszemi i ich rodzicami. Również w życiu prydnie i podczas weekendu. Wyniki wskazawatnym dorośli coraz częściej korzystają z
ły, że im starsi uczniowie, tym częściej
elektronicznych form płatności, zakupów,
sięgają po urządzenia komputerowe.
informacji, danych, rozrywki. Nie sposób
Siódmoklasiści przeciętnie spędzawymienić wszystkich form aktywności w
ją ponad 2 godziny dziennie od ponieInternecie, zastosowania IT.
działku do czwartku i ponad 3 godziny
dziennie podczas weekendów. Wśród tej
A.K.: Co sądzi pani o tym, że technologia
grupy byli uczniowie, którzy korzystają z
A.K.: Z jakich urządzeń najczęściej korzyw ostatnich latach bardzo się rozwinęła, a
IT przez 15 minut dziennie i tacy, którzy
stają uczniowie naszej szkoły i w jakim
Internet i urządzenia elektroniczne są
są aktywni nawet przez 9 godzin dziennie. celu?
ogólnodostępne dla każdego, nawet dla
Analogicznie drugoklasiści korzystają z IT E.J-Sz.: Najczęściej młodzież używa telefodzieci już od najmłodszych lat?
prawie 3 godziny dziennie w dni powsze- nów komórkowych, smartfonów i iphoE.J-Sz.: Technologia informatyczna, Interdnie i prawie 4,5h dziennie podczas
nów . Ale są tacy, którzy wolą komputery
net to wspaniałe narzędzia wspierające
weekendów, określając swoją aktywności stacjonarne i laptopy. Są nimi głównie
człowieka w wielu obszarach. Jednak jak
między 15 minut a 12 (!) godzin. Wśród
użytkownicy gier komputerowych.
każde narzędzie musi być używane w
trzecioklasistów średnia korzystania z IT
Młodzież głównie wykorzystuje IT głównie
odpowiedni sposób, przez odpowiednich
osiąga 3h15 minut w dni powszednie i
do oglądania materiałów video (filmy,
ludzi. Niewłaściwie wykorzystane może
5h15 minut podczas weekendu. W tej
muzyka, prezentacje) i dotyczy to aż 82%
przynieść wiele szkód. Najnowsze badagrupie, mimo że czas aktywności był po- badanych. Ponadto korzystają z IT do
nia wskazują, że IT ma szeroki wpływ na
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każdego jej użytkownika- zmienia jego
nawyki, upodobania, jakość kontaktów
międzyludzkich i inne. Dzieci i osoby młode są bardziej podatne na te zmiany i nie
zawsze potrafią właściwie je ocenić. Treści takie, jak akty agresji, pornografia,
przemoc silnie oddziałują na emocje i
wyobraźnię dzieci i młodzieży, mając
wpływ na kształtowanie się ich wrażliwości społecznej, obrazu więzi międzyludzkich. Dzieci silniej ulegają stosowanej w
sieci manipulacji, szybciej uzależniają się
od gier komputerowych. Młode osoby,
które są w procesie kształtowania systemu nerwowego, osobowości, hierarchii
wartości, często nie radzą sobie w sposób
właściwy z przekazem i oddziaływaniem
poprzez IT.

Internet stał się areną linczu, dyskryminacji, szykanowania, obrażania, molestowania, szantażu. W naszej ankiecie zapytano
uczniów, czy byli świadkami, ofiarami i
sprawcami takich zachowań. Większość
badanych obserwuje hejtowanie w sieci
( około 84%) , czasami stają się ich ofiarami ( 38%). Rzadko nasi uczniowie przyznają się, że sami podejmują takie zachowania (17% - głównie używanie wulgarnych
określeń wobec innych osób).
Dzisiaj również wzrasta liczna osób uzależnieniach od komputera, gier komputerowych czy Internetu. Najprościej można
powiedzieć, że ten rodzaj uzależnienia
polega na niekontrolowanym korzystaniu
z IT, Internetu w sposób, który powoduje
szkody w sferze fizycznej, psychicznej,
społecznej czy ekonomicznej u osoby
korzystającej z tych urządzeń i/lub u otoczenia.
A.K.: Spotkanie w naszej szkole z policjantką z wrocławskiego wydziału do
spraw cyberprzestępczości uświadomiło
nas też o innych zagrożeniach, m.in. o
tym, że wiele negatywnych zachowań w
sieci nosi znamiona przestępstwa, za które grożą kary…

A.K.: Z jakimi negatywnymi aspektami
wykorzystania IT najczęściej mamy do
czynienia?
E. J-Sz.: Wolność i pozorna anonimowość
ośmieliła wielu użytkowników IT do swobodnego, publicznego wyrażania swoich
opinii bez żadnej kontroli, autocenzury.
To otworzyło drogę do cyberprzemocy.
Dzisiaj można spotkać w sieci tak wiele
ostrej, wulgarnej krytyki, słów nienawiści,
pogardy, odrzucenia. Zjawisko to stało się E.J-Sz.: Tak, to było potrzebne spotkanie.
powszechne i uzyskało miano hejtu.
W końcu IT wykorzystywana przez osoby

nieuczciwe, odrzucające wartości ogólnospołeczne stała się narzędziem i przestrzenią do popełniania przestępstw zwanych cyberprzestępczością. Każdego dnia
milion osób pada ofiarą cyberprzestępstw
takich, jak: utrata sprzętu lub danych z
powodu wirusów komputerowych, kradzież tożsamości, łamanie praw autorskich, włamania na konta bankowe i profile w serwisach społecznościowych, oszustwa i wyłudzenia za pośrednictwem Internetu, wysyłanie niechcianych e-maili
lub SMS-ów przechwytujących dane osobowe \oraz wiele innych nielegalnych
działań, na które narażeni jesteśmy w
trakcie korzystania z sieci. Są jednak sposoby, aby się przed tym obronić.
Dlatego bądźmy mądrzy, używając IT i
Internetu tak, aby nie szkodzić sobie i
innym, a czerpać jak najwięcej korzyści z
osiągnięć technologicznych naszych czasów.
Iza Jodłowska

MIŁOSNA TRAGIKOMEDIA
Uczęszczam do tej szkoły trzeci rok, a
nadal znajdą się osoby, które kojarzą
mnie tylko dlatego, że mam chłopaka.
Właściwie co w tym takiego osobliwego ? Cóż, w małej szkole nietrudno
wywołać sensację…

Denerwuje mnie, kiedy ktoś mnie obgaduje. Jednak traktuję to jako tę lepszą
opcję. Już wolę, aby moja koleżanka opowiadała komu innemu, jakie to związki w
gimnazjum są głupie. Ja już to wiem, nie
będę tego słuchać w nieskończoność.
Nikomu też nie bronię tak uważać, nie
próbuję przekonać do swych poglądów.
Tylko dlaczego innym tak na tym zależy?
Nie jest to ani zawiść, ani dbanie o mnie i
moje szczęście. Pospolite wtykanie nosa
w nie swoje sprawy. Do tego, cokolwiek
zrobię, postawi mnie to (w mniemaniu
innych) w złym świetle. Bo jak robię po
swojemu, to jestem żałosna. Kiedy bym
posłuchała znajomych i zakończyła relację, mówiliby, że za bardzo przejmuję się

opinią innych. No i jak tu wszystkich zadowolić?
Zabawny i zarazem przykry przykład na
to, jak banalnie wystawić się na hejt. Wystarczy żyć, korzystać z młodości, robić
coś ciekawego. Teraz bardzo mnie bawi,
ile kontrowersji ta cała sytuacja wzbudziła. Radzę nowym uczniom, aby nie traktowali jeszcze życia zbyt poważnie. Dystans
to najlepszy sposób, aby dotrwać do końca podstawówki i się nawzajem nie pozabijać. A związki w gimnazjum? Owszem,
jestem za…. A nawet przeciw.

http://WrdPress.com

Usłyszałam już o swoim związku
więcej niż sama wiem. Wokół mnie sami
eksperci, dają mi złote rady. Ja jednak z
nich nie korzystam, wciąż robię po swojemu. No bo jak tu wziąć na poważnie wiadomość długości pracy magisterskiej,
której autor miał na celu powiedzieć mi,
że jestem łatwa, niemądra i egoistyczna.
Powód? „No bo masz chłopka”. Rzeczywiście, świetny argument, aby nazwać mnie
puszczalską. Na dodatek dostałam tę wiadomość w środku nocy, więc koledze
musiał ten fakt wyjątkowo przeszkadzać.
Codzienne słuchanie o bezsensowności
mojej relacji przestało robić na mnie wra-

żenie. Na początku mi to przeszkadzało,
nie mogłam zrozumieć, w czym tak naprawdę tkwi problem. Z czasem doszłam
do wniosku, że po prostu za mało się
ostatnio dzieje, a o czymś mówić trzeba.
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WALENTYNKI—NAJLEPSZE ŚWIĘTO!

PORADY NA ANTY-WALENTYNKI

Kochajmy się!

1. Walentynki są dniem miłości, a ta
występuje w wielu postaciach: do
chłopaka/dziewczyny, ale też względem rodziny, a nawet ukochanego
zwierzęcia. Jeśli nie masz partnera,
spędź ten dzień z kimś z rodziny
albo ze swoim pupilkiem!
2. Nie martw się! Spotkaj się z twoimi przyjaciółmi, którzy też są singlami. Zróbcie sobie maraton ulubionych filmów, wyjdźcie na miasto
albo po prostu posiedźcie i porozmawiajcie!

http://podrozezjackami.pl/oko-na-maroko/

Walentynki- dzień zakochanych i czystego konsumpcjonizmu. Czy tylko mnie
zaskakuje to, że nagle jednego dnia wszystkie pary
przypominają sobie, jak
bardzo się kochają. Nie
wiadomo skąd i dlaczego,
wszyscy pamiętają o walentynkach, przecież nikt nie przypomina o nich już miesiąc przed, prawda? Reklamy w telewizji przypominająca o obowiązkowych czekoladkach dla twojej jedynej. Pluszowe misie na półkach w supermarketach, tysiące czerwonych róż.
Wycieczki na walentynki: Malediwy, a może Paryż? Tak łatwo jest
manipulować konsumentem. Nie
kupisz jej złotego naszyjnika na
walentynki? To będzie ostatnie
święto zakochanych, które spędzicie razem. Ilość walentynkowych
filmów chyba przekroczyła już
zdrową granicę. W takim razie, czy
to wszystko jest jednym wielkim
kłamstwem otaczającego nas świata? Moim zdaniem nie, kryje się
pod tym zapewne uczucie. I na tym uczuciu żerują wielkie firmy, galerie.

Walentynki, piękne święto zakochanych obchodzone co
roku 14 lutego. Dzień miłości... Jednak co, jeśli nie ma się z kim
spędzić tego czasu? Właśnie dlatego powstała ta lista! Oto top
10 pomysłów na spędzenie walentynek dla singli, zapraszam!

3. Jeśli nie jesteś typem imprezowicza i wolisz pobyć sam, to
daj się rozpieścić. Kup sobie bukiet ulubionych kwiatów, jedz,
co lubisz. Oglądnij jakiś serial albo film, ale uważaj, żeby nie
oglądać romansów!
4. Idź na zakupy! Kup nowe ubrania, gry albo cokolwiek innego,
co sprawi ci radość!
5. Zrób coś dla innych! Zostań wolontariuszem, pomóż swoim
przyjaciołom albo po prostu coś dla nich zrób! Uszczęśliwisz
ich.

Nowe święto
To wszystko sprawia,
że osoby, które nie
mają swojej drugiej
połówki, na walentynki
są odsunięte poza nawias życia. Dlatego też
przedstawiam
nową
wersję
walentynek,
którą można świętować niezależnie od
tego, czy jest się w związku czy nie. Nie wiele osób wie, że
święty Walenty jest patronem nie tylko zakochanych. Patronuje on też osobom chorym psychicznie. Dlatego proponuję:
zamieńmy walentynki na coś zupełnie innego. W sklepach zamiast misiaków, będą sprzedawane kaftany bezpieczeństwa.

Nie ma to sensu? A czy walentynki mają? Ważne jest, aby kochać kogoś cały czas, a nie przypominać sobie o nim w jeden
dzień, wysyłając mu/jej karteczkę bądź moją walentynką i zabierając na drogą kolację.
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7. Użyj tego czasu na rozwijanie zainteresowań! Naucz się składać origami lub spróbuj gry na jakimś instrumencie! Skup się na
tym, co lubisz, a nie na trwającym 14 lutego.

8. Gotuj, łącz nowe smaki, eksperymentuj! Wypróbuj nowe
przepisy i zapisz te, które uznasz za dobre!
9. Daj się ponieść wyobraźni,
każdy ją ma! Rysuj, maluj, pisz
własne historyjki albo jak wolisz- wiersze! Nie wstydź się,
nikt nie musi tego widzieć!
http://polskabiega.sport.pl

Sens

6. Spróbuj czegoś nowego! Oglądnij film, jakiego jeszcze nie
widziałeś, pójdź do nowej restauracji albo pojedź pierwszy raz
do spa. Zrób coś innego, czego wcześniej nie próbowałeś!

10. Poruszaj się! Zapomnij o
problemach, załóż słuchawki i
zatańcz albo pobiegaj. Kochaj
siebie!

TEMAT NUMERU
Agnieszka Krawczyk

MIŁOŚĆ JAK Z KSIĄŻKI...
Romantyczne historie niewątpliwie stanowią kanwę większości spisanych przez wieki książek. Poniżej prezentuję swój subiektywny ranking. Każdą z nich można nazwać wyjątkową. I każda wzrusza na swój sposób. Po
jakie powieści warto sięgnąć, by przeżyć z bohaterami ich wielkie uczucia?
„Wszystkie jasne miejsca” Jennifer
Niven – w powieści możemy poznać
Theodora Fincha, który notorycznie rozmyśla o różnych sposobach zakończenia
swojego życia oraz
Violet Markey, skreślającą dni w kalendarzu od straty siostry.
Pewnego dnia spotykają się oni na szczycie wieży szkolnej. To
wzruszająca książka o
znajomości
dwójki
wyjątkowych osób,
które nieustannie toczą walkę z codziennością. Porusza ona trudne tematy, jakimi
są myśli samobójcze i śmierć bliskiej osoby. Uczucia w całej palecie barw.
„Zanim się pojawiłeś” Jojo Moyes –
poznajmy dwudziestosześcioletnią Louisę Clark, która traci
lubianą przez nią pracę w kawiarni „Bułka z
Masłem” i zatrudnia
się jako opiekunka
sparaliżowanego,
młodego byłego biznesmena Willa Traynora. Książka to piękna opowieść o trudnej rzeczywistości
bohaterów i ich relacjach, które mimo iż
niełatwe, zostały przedstawiona z dużą
dozą poczucia humoru. Czytając ją, należy
jednak również pamiętać o zaopatrzeniu
się w pudełko chusteczek.

najbliższych. Przez dziwaczny bieg wydarzeń są oni zmuszeni spotykać się na
szkolnej terapii. To poruszająca opowieść,
która pokazuje, jak wiele osób ocenia
innych jedynie powierzchownie i na podstawie przypiętych już im łatek. Uświadamia, iż każdy z nas może coś skrywać oraz
że z pozoru nie mające ze sobą nic wspólnego osoby mogą bardzo dobrze się rozumieć.
„Maybe someday” Colleen Hoover
– Ridge na co dzień, siedząc na balkonie,
komponuje oraz gra na gitarze poruszające utwory, którym brakuje tekstów. Pewnego dnia do jego dzieł zaczyna śpiewać
swe teksty mieszkająca w bloku obok
Sydney.
Wskutek
późniejszych wydarzeń dziewczyna traci
w ciągu godziny
mieszkanie, przyjaciółkę i chłopaka oraz
poznaje
osobiście
sąsiada zachwycającego ją swoją muzyką. Książkę tę czyta
się niesamowicie szybko, z zapartym
tchem.

„Książe mgły” Carlos Ruiz Zafon –
w 1943 rodzina
Carverów przeprowadza się do małej
rybackiej wioski na
wybrzeżu Atlantyku.
Zamieszkują w dziwnym, starym domu,
w którym parę lat
wcześniej doszło do
tragedii.
Poznają
również
upiorną
historię o złym czarowniku: Księciu Mgły,
który spełni każde życzenie, ale za niesamowicie wysoką cenę. Przy czytaniu tej
powieści można odczuć dreszcz strachu,
ale również zachwycić się rozbudowanymi historiami relacji międzyludzkich i miłości.
„Igrzyska śmierci” Suzanne Collins
– na ruinach dawnej Ameryki Północnej
znajduje się państwo Panem, którego
punktem centralnym jest Kapitol otoczony dystryktami. Władze państwa każą
składać jego mieszkańcom przerażającą
daninę z chłopca i dziewczyny wystawianych później do walki o przeżycie w Głodowych Igrzyskach. Główną bohaterką
jest nastoletnia Katniss Everdeen żyjąca w
najbiedniejszym dystrykcie wraz z matką i
młodszą siostrą. Opowieść ta ukazuje
miłość, poświęcenie i egoistyczne, zmanipulowane społeczeństwo. Siła uczucia
wygrywa!

„Dziewczę z sadu” Lucy Maud
Montgomery – to
obowiązkowa pozycja do przeczytania dla miłośników
romantycznej literatury i historii
„Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy
osadzonych
w
Maud Montgomery
„Podtrzymując wszechświat” Jenniprzeszłości. Głów- to historia, o któfer Niven – powieść przedstawia historię
nym bohaterem
rej zapewne każdy
Libby,
nazywanej
powieści jest młosłyszał. Jedenastokiedyś „najgrubszą
dy Eric Marshall,
letnia, rudowłosa
nastolatką w Amektóry przyjeżdża na wyspę Księcia Edwarsierota Anna Shirryce” oraz Jacka,
da, aby w zastępstwie za chorego przyjaley zostaje zaadopktóry z powodu
ciele poprowadzić szkółkę w jednym z
towana przez Maukrywanej
przed
miasteczek. Poznaje tam Kilmeny – tarylę oraz Mateusza
resztą świata projemniczą, niemą dziewczynę, obdarzoną
Cuthbert i jedzie na
zopagnozji nie posłuchem absolutnym, komunikującą się z
Wyspę
Księcia
trafi rozpoznać twainnymi ludźmi za pomocą gry na skrzyp- Edwarda na Zielone Wzgórze. Jest to wyrzy nawet swoich
jątkowa książka o sile nieskończonej wycach.
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obraźni. Jeśli jeszcze jej nie czytałeś/-aś, a
jesteś miłośniczką bądź miłośnikiem literatury osadzonej w dawnych latach, to
zachęcam do poznania tej opowieści.

tego czasu trwa ich historia a właściwie
dwie pozornie osobne, jednak łączące się
opowieści: ta realna oraz ta fikcyjna, którą pisze Ben. Jest to niesamowicie zaskakująca książka, której zakończenia nie da
„November 9”
się przewidzieć. Wzrusza oraz zastanawia
Colleen Hoover - 9
i daje pole do przemyśleń.
listopada to data, która
zmieniła wiele zarówno
„Wybacz mi Leonardzie” Matthew
w życiu Fallon, jak i Quick – w dniu swoich 18-nastych urodzin
Bena. Kilka lat później, Leonard Peacock goli głowę na łyso, przytego właśnie dnia, bo- gotowuje prezenty dla ważnych w jego
haterowie spotkają się życiu osób i zabiera do szkoły pistolet.
w restauracji. Od tam- Tego dnia zamierza wyjaśnić wszystkie nie

do końca zamknięte
sprawy w swoim
życiu. Poruszająca,
pełna emocji, smutku i ironii powieść,
która ukazuje, jaka
może być samotność. Zwraca uwagę
na wrażliwość oraz
na powierzchowne
spoglądanie niektórych ludzi na świat i na
tych, chcących dostrzegać więcej.

Mateusz Wróblewski

MIŁOŚĆ CI WSZYSTKO WYBACZY...
Walentynki. Strasznie głupie święto. Ale przy okazji można posłuchać piosenek miłosnych, które zresztą stanowią 80% wszystkich piosenek. Wybór nie należał do łatwych. Podołałem. Ladies & Gentelmen?! Przed Wami TOP 12 Najlepszych Piosenek Dla Zakochanych.
12. „Can’t Help Falling In Love” Elvis Presley

11. Ed Sheeran „Thinking Out Loud”

FluteNotes.ph

Coś nowszego (dla odmiany). Akustyczny
już-klasyk Eda Sheerana. Wyjątkowo romantyczny. Ed Sheeran zanim jeszcze
popadł w odmęty popu, stworzył naprawdę przyzwoitą, wzruszającą balladę. Zarobił na niej krocie. Najwyraźniej dziewczyny uwielbiają, jak rudy chłopak z gitarą w
ręce deklaruje: „Będę Cię kochał aż będziemy mieli 70 lat”. No tylko nie wiem,
co później, jak magiczna granica zostanie
przekroczona…

Najodpowiedniejsze określenie to chyba
“hicior”. Zapewne film zrobił swoje – piosenka pojawiła się w “Gorączce sobotniej
nocy” z 1977 roku. Popularny film z Johnem Travoltą podobno opowiada o dyskryminacji i ciężkim życiu, ale tak naprawdę historia obraca się wokół disco. Soundtrack zdominowali Bee Gees z „Stayin’
Alive” i przede wszystkim z „How Deep Is
Your Love”. Napisali tę piosenkę „na czuja”, bo nie wiedzieli, czy w filmie będzie w
ogóle jakiś wątek miłosny. Mimo tego
piosenka stała się ich największym sukcesem.
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Przyznam się, że nie jestem zbyt obiektywny. Jednak mam nadzieję, że Bruno
Mars Wam się spodoba. Muzycznie wokalista sięga do najlepszych czasów funku i
soulu. Instrumentalnie mamy tu do czynienia z prawdziwym skarbem. Piosenka
nadaje się wyśmienicie do tańczenia. Nie
jest kolejną smętną pieśnią, ale naprawdę
dobrym, energicznym utworem. Moim
zdaniem jest dużo lepsza od innego miłosnego dzieła Bruno Marsa – „Just The
Way You Are”. I do tego Bruno zgarnął w
tym roku niemal wszystko w Grammy!
7. „I Just Can’t Stop Loving You” Michael
Jackson

10. “You Are The Sunshine Of My Life”
Stevie Wonder
Utwór otwiera album “Talking Book” z
1973 roku. Ma już swoje lata, rzeczywi-

8. „Treasure” Bruno Mars

http://entertainment.inquirer.net

ście. Przesłanie jest dość proste: jesteś
słońcem mojego życia! Piosenka podnosi
na duchu i szybko wpada w ucho. Warto
Ach! Nieśmiertelny Elvis. Piosenka bardzo
jej posłuchać w wersji Macy Gray – jest
dobrze znana każdemu. Te 3 minuty dla
jeszcze bardziej romantyczna. A jak ktoś
niektórych mogą okazać się pełne łez.
już znajdzie „Talking Book”, to polecam
Klimatyczna, i to jak. Nostalgiczna można
przesłuchać w całości. Arcydzieło i tyle.
rzec. Łagodny głos Presleya w sam raz na
dwunastą pozycję.
9. “How deep Is Your Love” Bee Gees

https://en.wikipedia.org

Chciałem po prostu oddać hołd Michaelowi, bo ponad połowa jego utworów opowiada o miłości i zakochaniu, a wszystkich
tu przecież nie zmieszczę. „I Just Can’t
Stop Loving You” występuje także pod
nazwą „Todo Mi Amor Eres Tu” i jest

TEMAT NUMERU
piękną, dramatyczną piosenką. Piosenka
wydana została na płycie „Bad”, jednak
nie ma w niej niczego złego. Najlepsza
piosenka miłosna w repertuarze Michaela
Jacksona. Świetnie zaaranżowana. Jego
muzyka to prawdziwa kopalnia miłosnych
piosenek, które nigdy się nie nudzą.

Johna Lennona, ale jego wersja najlepiej
zapadła mi w pamięć. Piosenka szybko
stała się wielkim przebojem. Nic dziwnego. Posłuchajcie sami.
4. „Silly Love Song” Wings

6. „Your Song” Elton John

https://rateyourmusic.com

Elton John + pianino (a także smyczki,
chór i perkusja). Ballada miłosna z prawdziwego zdarzenia. Podmiot liryczny ofiaruje swojej ukochanej piosenkę, bo to
jedyne, na co go stać. Muszę przyznać, że

Tym razem krótko. Paul McCartney I The
Wings. Rockowo. Radosna piosenka. Trywialnie o miłości, bo jak można inaczej
(patrz nr 2 „Nothing Compares 2 You”)?
Piosenka, która wyszła spod skrzydeł
aranżacji The Beatles takich, jak: „She
Loves You” i „All You Need Is Love”
3. „Suzanne” Leonard Cohen
http://open.culture

sam pomysł jest romantyczny. Niestety,
drogie panie, deklaracja Eltona Johna, że
„świat jest piękny, gdy jesteś przy mnie”
prawdopodobnie dotyczy mężczyzny.

O miłości nie ma w niej tak wiele. Za to
poczucie nostalgii dorywa mnie przy tej
piosence najbardziej. „Suzanne” Cohena

5. “Woman”/”Stand By Me” John Lennon
https://www.discogs.com

Przepraszam, ale nie byłem w stanie odpuścić sobie ani “Woman”, ani “Stand By
Me”. „Woman” to po prostu hymn dla
wszystkich kobiet. Jaki on jest wzruszający! Powtarzane w końcowej zwrotce „I
loooove youuuuuuuu!” zostaję ze słuchaczem jeszcze długo po zakończeniu piosenki. „Woman” wydano na płycie
„Double Fantasy”, która jest właściwie w
całości poświęcona Yoko Ono, czyli wielkiej miłości dawnego beatlesa. A „Stand
By Me” nie zostało wcale napisane przez

2. “Nothing Compares 2 You” Sinead
O’Connor

https://open.spotify.com

Honorowe wyróżnienia:
„Killing Me Softly With His Song” Roberta
Flack
“Best Of My Love” The Emotions
“Love Is A Losing Game” Amy Winehouse
“Purple Rain” Prince
“You Make Loving Fun” Fleetwood Mac
“Someone Like You” Adele
“My Heart Will Go On” Celine Dion
“Endless Love” Diana Ross
1. “I Will Always Love You” Whitney Houston
Wielka piosenka. Poziom emocji jest w
niej krytyczny. Oryginalnie utwór śpiewała Dolly Parton w 1973 roku w starym,
porządnym stylu country. 20 lat później
do filmu „The Bodyguard” (znowu mamy
do czynienia z soundtrackiem) piosenkę
przearanżowała Whitney Houston. Zmieniła „I Will Always Love You” w niewiarygodny soulowy hit. Utwór jest wyjątkowo
świetny. Oszałamiający głos Houston i
saksofonowe solówki okazały się gwarancją sukcesu. Powodzenie piosenki wpłynęło też na dość mierny „The Bodyguard”, w którym Whitney Houston zagrała
główną rolę. „I Will Always Love You” =
10/10.
https://www.discogs.com

to nr 1 pod względem liryki. Klasyk, trochę mroczny, ale jednak klasyk. Chociaż
“Suzanne” nie króluje w rankingach
“romantyczności”, to uwierzcie mi piosenka ta jest bardzo romantyczna. Przecież nie wszystkie pozycje na tej liście
muszą nadawać się do tańczenia, prawda?

po dwóch kieliszkach wina. Nic nie poradzę. Miłość zwykle nie jest cukierkowa.
Jeśli piosenka ma być hitem, to niestety
musi wzruszać. Nie ma rady. Wracając do
pozycji nr 2 na naszej liście, jest to przyzwoita piosenka. Może kojarzyć się trochę z odrzuconą dziewczyną płaczącą w
środku ulewy (typowy schemat w filmach
romantycznych). W pełni zasłużone wysokie miejsce.

Dwa pierwsze, najlepsze utwory są płaczliwe i bardzo dramatyczne. Statystyki
mówią same za siebie – o miłości prawie
nigdy nie jest trywialnie. Pewna strona
Internetowa nastrój „Nothing Compares
2 You” określiła jako: histeryczne płakanie
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STYL ŻYCIA
Weronika Wilk

NASTOLATKIEM TRUDNO BYĆ...
W momencie, gdy zaczynamy dojrzewać, jednym ze skutków ubocznych tego procesu są zmiany zachodzące
na naszej skórze. Pryszcze- czyli zmora nastoletniego życia. Zmiany hormonalne pobudzają nasze gruczoły
łojowe. Tworzą się również zaskórniki potocznie nazywane wągrami. Kiedy wokół jednego z nich powstanie
stan zapalny, tworzy się pryszcz. Jak sobie z nimi radzić? Czy są na to specjalne metody, jak prawidłowo
oczyszczać i nawilżać naszą twarz? Na te pytanie i kilka innych odpowiedzi udzieliła mi magister kosmetologii:
pani Ewelina.
Weronika Wilk: Kiedy jest najlepszy czas Najczęściej są to zaskórniki otwarte i zamknięte oraz grudki i prosaki- jednym
na pierwszą wizytę u kosmetyczki?
słowem problemy tzw. wieku młodzieńPani Ewelina: Nie można tego dokładnie
czego.
określić. Jeżeli widzimy, że z naszą cerą
zaczyna dziać coś złego, to znak, że czas W.W.: Leczyć się domowymi sposobami, a
na pierwszą wizytę. Niekiedy moi naj- może lepiej zasięgnąć porad specjalistów,
młodsi pacjenci mieli około czternastu lat, np. dermatologa?
a bywało, że na pierwsze wizyty przychoUważam, iż kosmetyki domowej roboty
dziły osoby mające nawet osiemnaście
mają niekiedy o wiele lepsze działanie niż
lat.
te, które dostaniemy w drogeriach. WizyW.W.: Czy na pierwsza wizytę powinni- ta u dermatologa najczęściej kończy się
śmy przyjść z osobą dorosłą, a może jed- przepisaniem sterydów, retinoidów. W
większości przypadków działają tak, że
nak sami?
przez pewien czas jest lepiej, zaś gdy odKiedy przychodzą do mnie nastolatki,
stawimy farmaceutyki, problem powraca.
zazwyczaj jest z nimi ktoś dorosły, ale
Przy takich zmianach na pewno nie zaczytylko po to, aby ustalić termin wizyty. Na
nałabym od leczenia sterydami, antybiokolejne spotkanie pacjent przychodzi
tykami czy retinoidami, tylko spróbowała
sam.
domowych sposobów. Widzę po prostu,
W.W.: Jak przygotować się przed pierwszą jak takie wizyty u dermatologa się kończą.
wizytą?
Nie spotkałam się jeszcze z tym, aby dermatolog przepisał maści bądź maskę doWarto zapisać nazwy kosmetyków, któmowej roboty.
rych używamy w domu, jeżeli chodzi o
demakijaż, nawilżanie cery itp., bo dobra- W.W.: Zauważyłam, iż ostatnio dużo młonie odpowiedniej pielęgnacji, dostosowa- dych dziewczyn korzysta z najróżniejszych
nej do rodzaju naszej skóry, to klucz do maseczek. Jednak są to maseczki drogeryjsukcesu. Zawsze, gdy przychodzą do mnie ne. Jak dobrać odpowiednią?
młode osoby, proszę, żeby zabrały ze
Jeżeli nie korzystamy z maseczek
sobą te rzeczy, których używają albo by
„domowej roboty”, młode osoby powinzapamiętały nazwy produktów.
ny dobierać odpowiedni produkt do swoW.W.: Często mówiąc młode osoby jego rodzaju cery. Czyli np. te z serii
uczęszczające do kosmetyczek, mamy na „Under twenty”. Nie powinny używać
myśli dziewczęta. Jednak czy faktycznie preparatów takich samych jak osoby dotylko one poddają się zabiegom kosme- rosłe, z dojrzałą cerą, z tego względu, iż
tycznym?
jest w nich bardzo duże stężenie np. substancji nawilżającej oraz często kwasu
Cóż, zaskakujące jest to, że właśnie na
hialuronowego. O ile nie uczulą one dorozabiegi np. oczyszczania twarzy przychosłych, o tyle w przypadku nastolatka modzi do mnie więcej chłopców niż dziewgą zaszkodzić.
czyn. Czasem wynika to z tego, że po prostu przysyłają ich do mnie mamy (śmieje W.W.: Często mówi się o wykonywaniu
się pani Ewelina).
oczyszczania twarzy u nastolatków, ale czy
dla młodych ludzi są dostępne jakieś inne
W.W.: Z jakimi problemami spotyka się
zabiegi?
pani najczęściej u nastolatków?
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Jeżeli chodzi o nastolatków, nie mogę
korzystać z laseru, który przy cerze trądzikowej jest bardzo efektywny, ponieważ
jego działanie polega na niszczeniu bakterii acne, które odpowiedzialne są za powstawanie trądziku. U osób w wieku 1416 lat w grę wchodzi peeling kawitacyjny,
czyli oczyszczanie skóry za pomocą ultradźwięków. Dochodzi wtedy do złuszczenia pierwszych warstw naskórka. Dostępny jest też zabieg przeciwtrądzikowy polegający na oczyszczeniu manualnym skóry, przy wcześniejszym otwarciu porów za
pomocą vapozonu, czyli urządzenia emitującego parę wodną. Później nakładamy
ampułkę i maskę normalizującą. Zdarza
się też, że wykorzystuje się darsonvala.
Jest to prąd stały, do którego podania
używa się szklanej peloty grzybkowej wydzielającej ozon. Kiedy przychodzą osoby
mające grudki czy stan zapalny, to taką
właśnie pelotę grzybkową emitującą ozon
przykładam w problematyczne miejsce.
Działa to bakteriobójczo i przyspiesza
gojenie.
W.W.: Czy osoby z trądzikiem powinny się
malować?
Mogą, jednak powinien być to na pewno
lekki makijaż- taki, którego zmycie nie
zajmuje dużo czasu. Można stosować (i
chyba powinien znaleźć się w kosmetyczce nastolatka) korektor antybakteryjny,
który nakłada się pod podkład. Bardzo
dobre są kosmetyki mineralne, pozwalające naszej skórze oddychać. Nigdy nie
powinno się nakładać samego pudru w
kamieniu od razu bezpośrednio na skórę.
Pod spodem powinniśmy nałożyć krem
bb albo podkład w kremie. Baza z zielonym barwnikiem jest dobra, aby zamaskować zaczerwienienia; często zawiera
ekstrakt z drzewa herbacianego, który
działa antyseptycznie oraz bakteriobójczo.

STYL ŻYCIA
W.W.: Czy może pani w kilku zdaniach znaleźć na pewno żel peelingujący albo
opowiedzieć, jak powinna wyglądać prawi- peeling enzymatyczny, którym wykonujedłowa pielęgnacja każdego rodzaju cery? my zabieg dwa razy w tygodniu. W przypadku cery grubszej może to być peeling
Myjemy twarz mleczkiem, bardzo dobrydrobnoziarnisty. Po takim zabiegu nakłami produktami, które mogę polecić. To
damy krem. W zależności od rodzaju cekosmetyki tworzące w połączeniu z wodą
ry, jeżeli jest to cera tłusta, nakładamy
pianę- bardzo dobrze i dokładnie oczyszkrem nawilżająco-matujący, bardziej maczają cerę. Polecam też płyn micelarny. W
tujący. Jeżeli mamy cerę mieszaną w
kosmetyczce nastolatka powinien się

strefie tzw. „T” nakładamy preparat matujący, a na policzkach preparat nawilżający. W wypadku cery suchej na całą
twarz stosujemy krem o działaniu nawilżającym. Ważne, aby nie był natłuszczający, ponieważ taki może zatykać nam pory.
Warto też pamiętać, że w przypadku nastolatków nie ma podziału na kremy na
dzień i na noc.
Minseo Kim

TOP 10...KOSMETYKÓW KOREAŃSKICH NASTOLATEK
10. Tonik oczyszczajacy

7. Air cushion

Baza pod różnego rodzaju kremy,
ułatwia
wchłanianie go.
Jeden z najbardziej popularnych
marek:
Skinfood wypuściła swój produkt: tonik o
zapachu brzoskwiniowym, idealny dla nastolatek.

Gąbka nasączona
kremem BB to
niezbędnik
każdej Koreanki. Jest też
wersja
z
ochroną przeciwsłoneczną.
6. Sun powder

3. Żel peelingowy
W Korei jest
wiele kosmetyków przeciwsłonecznych. Jednym z nich jest
sun
powder,
czyli
puder
przeciwsłoneczny!

9. Krem na bazie wody

5. Maseczka błotna
Maseczka zastygająca i oczyszczająca,
którą się zdejmuje, gdy zmywamy ją
pianką do twarzy.

Delikatnie nawilża i utrzymuje wilgoć.
Firma Skinfood wypuściła także kremy
idealne dla delikatnych twarzy młodych
osób.

2. Baking powder
Występuje jako pianka lub
puder. Po zmieszaniu go z wodą tworzy się piana. Ma podobne działanie do maseczki
na pory, lecz używa się go do
całej twarzy.

1. Pianka do mycia twarzy
Niezbędnik w pielęgnacji Koreańczyków.
W Korei myje się twarz 2~3 razy dziennie. Korzysta się z niej czasem do zmywania makijażu oraz do oczyszczania twarzy
przed makijażem.

8.Emulsja do twarzy
Działa podobnie
do kremu na
bazie wody. Koreańczycy używają
różnych
kosmetyków o
podobnym zastosowaniu, by
uzyskać lepszy
efekt.

Złuszcza martwe
komórki naskórka. Oczyszczając
twarz,
ułatwia
wchłanianie różnego rodzaju kremów, kosmetyków
nawilżających.

4. Maseczka na pory
Najczęściej trzyetapowa maseczka, która
sprawdza się idealnie w przypadku osób
mających problem z porami. Nos po jej
użyciu jest porównywany często do nosa
świnki.
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Małgorzata Wieczorkiewicz

LWOWSKI WROCŁAW
Drugiego lipca 1941 roku oddziały niemieckie specjalnego przeznaczenia zamordowały profesora Politechniki
Lwowskiej – Kazimierza Bartla. Przez następne dwa dni Niemcy dokonywali zbrodni ludobójstwa na reszcie
uczonych tamtego miasta. Mimo to inteligencja lwowska odrodziła się w Breslau – późniejszym Wrocławiu.
Na dziki zachód
Po upadku Festung Breslau w 1945 roku
do miasta, uznanego za przynależne do
Polski, zaczęli napływać przesiedleńcy z
kresów wschodnich. Jak mówili, jechali
„na zachód”. Razem z nimi podróżował
cały ich dobytek – krowy, konie, meble…
Nikt za bardzo nie wiedział, gdzie jest ten
zachód. Majaczył się on jednak ostoją i
miejscem, gdzie będzie można odetchnąć
po wojennej zawierusze i zadomowić się
po utracie własnych domów na Kresach.
Prócz przesiedleńców do Breslau przyjeżdżali też Polacy z Wielkopolski i województwa łódzkiego. Niemcy pozostawiali
w pełni wyposażone gospodarstwa i
umeblowane domy. Można było wejść i
zamieszkać!

było jeszcze sporo w mieście, to nie zatrzymało to jednego: rozpoczęcia skrupulatnego odniemczania Breslau. Z ulic
znikały szyldy w obcym języku – były już
niepraktyczne. Zamalowywano też niemieckie napisy na budynkach. Oczywiście
na tych nielicznych, które ostały się po
obronie ostatniej twierdzy Hitlera. Demontowano pomniki bohaterów narodowych wroga i zastępowano je polskimi,
sprowadzanymi z dalszej części Polski.
Podobnie postępowano z ulicami: Strasse der SA stała się z dnia na dzień ulicą

lwowiacy, których wśród przesiedleńców
nie było wcale tak dużo, bo tylko 10 procent, nie mogli przyzwyczaić się do nowego miasta. Miasta, które w ogóle nie
przypominało ich ukochanego Lwowa.
Niektórzy z nich nigdy już nie pojechali
na Wschód. Ich dusze nie mogłyby tego
przeżyć. Usłyszeć na ulicach gwar lwowskiej mowy, nie ujrzeć polskiej flagi czy
zobaczyć, jak nieznajomy wchodzi do
twojego domu, który już od dawna nie
jest twoim domem. Mimo swojej niechęci do Breslau i tęsknoty za utraconą krai-

Jednak ten stan nie dotyczył miasta Wrocław, a jedynie pobliskich wsi, na przykład tych położonych na wzgórzach
trzebnickich. W rzeczywistości Wrocław
wyglądał jak pogorzelisko – cmentarz
płonących willi, szczątek kamienic i dawnej metropolii niemieckiej. Pociągi zatrzymywały się ostatecznie na stacji Psie
Pole – dalej były tylko powysadzane
bombami mosty i nieprzejezdne torowiska. Obraz nędzy i rozpaczy.

Breslau, już Wrocław…
W przemijającym Breslau zostało ok. 3
tysięcy Niemców, którzy uzyskali obywatelstwo polskie. Przywiązani do miasta:
tu była ich mała ojczyzna. Podobnie na
Kresach p;ozostawali (tak jak Henryk
Mosing) ci Polacy, którzy bez swej małej ,
kresowej ojczyzny nie potrafili żyć. Mieli
tam swoją rodzinę, przyjaciół… Z kolei
tzw. pionierzy, Polacy, którzy przyjechali
na Dolny Śląsk w 1945 roku separowali
się od byłych okupantów i niemieckiej
ludności. Rodziły się niekiedy pogłoski, że
za niedługo wybuchnie kolejna wojna i
wróg powróci po to, co zostało mu zabrane. W dużych grupach Polacy czuli się po
prostu bezpiecznie. I choć „okupanta”
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Pomnik hrabiego Aleksandra Fredry także po wojnie przybył do Wrocławia ze Lwowa.

Powstańców Śląskich, zniszczoną w 90
procentach – cegły przeznaczono na odbudowę Warszawy. Polacy, którzy zostali wywiezieni do Breslau na roboty w
czasie wojny, z melancholią wspominali
przedwojenne miasto jako pełne zieleni i
budynków z charakterystycznej czerwonej cegły. Inną sprawą jest, że Wrocław
został odbudowany jako polska metropolia – z polską zabudową.

ną lat dziecinnych, to właśnie oni w większości przyczynili się do rozwoju i odbudowy Wrocławia.

W hołdzie odradzającej się nauki

Ocalali z mordu na inteligencji lwowskiej
profesorowie i absolwenci Uniwersytetu
imienia Jana Kazimierza we Lwowie rozpoczęli pracę w liceach i szkołach. Było
duże zapotrzebowanie na nauczycieli.
Z dalekich kresów na zachód… Wśród belfrów znajdowali się też warszawiacy. Znamienne, że także wśród ofiar
Mówiło się, że Wrocław razem z Dolnym Katynia znalazło się 44 pracowników
Śląskiem był rekompensatą za utracony nauki polskiej ze Lwowa. 3 października
Lwów i Ukrainę. W rzeczywistości jednak 1964 roku przy pl. Grunwaldzkim były

TEMAT NUMERU
w stolicy Dolnego Śląska pomagał nem tworzącego się Wydziału Matemareaktywować rodowity lwowianin tyczno-Fizycznego Uniwersytetu i PoliAntoni Falkiewicz. Studiował me- techniki. Już 15 listopada 1945 r. rozpodycynę na Uniwersytecie Jana Kazi- częły się oficjalne wykłady, prowadzone
mierza, później pracował w Klinice przez wrocławskich pionierów. Objęli
Chorób Wewnętrznych, dając się oni cztery katedry: Hugo Steinhaus katepoznać jako doskonały pedagog, drę analizy matematycznej; Edward
uzdolniony diagnosta i naukowiec. Marczewski katedrę funkcji rzeczywiPo wojnie profesor osiadł we Wro- stych; Bronisław Knaster katedrę topolocławiu, gdzie objął Klinikę Chorób gii; Władysław Ślebodziński katedrę geoWewnętrznych. W styczniu 1946 metrii. Ci wielcy uczeni przenieśli do
roku decyzją Ministra Kultury i Wrocławia etos lwowskiego uniwersyteSztuki oraz Zarządu Głównego tu, etos naukowca.
Związku Polskich Artystów PlastyLwowski duch Wrocławia
ków, do Wrocławia skierowany
Profesorowie Antoni Mehl, Borys Michałowski i
został Eugeniusz Geppert z zada- Lwowiacy przenieśli do nowego miasta
Eugeniusz Geppert ze studentami na podwórku,
niem założenia Państwowej Wyż- przenieśli oprócz klimatu samego Lwofot. Archiwum ASP
szej Szkoły Sztuk Pięknych. Właści- wa dwa najważniejsze zabytki z utracowie wszystkie wyższe uczelnie nej metropolii: pomnik Aleksandra Frerektor Uniwersytetu Lwowskiego, prof. Wrocławia
zostały
założone/ dry dłuta Leonarda Marconiego i PanoStanisław Kulczyński, odsłonił Pomnik reaktywowane dzięki lwowskiej inteli- ramę Racławicką Jana Styki i Juliusza
Pomordowanych Profesorów Lwowskich gencji.
Kossaka. Monument pisarza zastąpił
autorstwa Borysa Michałowskiego. Nalemiejsce pomnika Fryderyka Wielkiego w
Słynni lwowscy matematycy
ży dodać, że całe szkolnictwo wyższe
Rynku, skąd do dziś obserwuje dzieje
powojennego Wrocławia odrodziło się
nowego
głównie dzięki lwowskiej inteligencji.
miasta.
Z
Jako jeden z pierwszych, na czele grupy
kolei Panooperacyjnej, do miasta przyjechał proferamę Racłasor Stanisław Kulczyński (1895-1975).
wicką odPrzed wojną, w wieku zaledwie trzydziesłonięto w
stu lat, objął Katedrę Systematyki i MorRotundzie
fologii Roślin na Uniwersytecie Jana Kanaprzeciwzimierza i dyrekcję tamtejszego Ogrodu
ko Muzeum
Botanicznego. Pod jego wodzą młodzi
Narodowenaukowcy wdrażali nowatorskie metody
go dopiero
badawcze, co w efekcie doprowadziło
po 40 lado powstania „lwowskiej szkoły geobotach;
ze
Prof. Tołpa i dr Czyżewski na badaniach terenowych torfowiska , 1956
tanicznej”. Jedną z jej największych zawzględów
sług były badania polskich torfowisk,
polityczprowadzone przez Stanisława Tołpę Słynną „lwowską szkołę matematy- nych. Pomost między Lwowem a Wro(1901 - 1996), który po wojnie również ków” (polską matematyczną szkołę nau- cławiem umocniła jeszcze jedna sprawa
znalazł się we Wrocławiu. W stolicy Dol- kową działającą w dwudziestoleciu mię- – ulokowanie w powojennym Breslau
nego Śląska Stanisław Kulczyński ener- dzywojennym we Lwowie) skupioną Zakładu Ossolineum. Dziś mieści się ono
gicznie zabrał się też do przygotowania wokół Stefana Banacha i Hugona Stein- przy ulicy Grodzkiej, gdzie znajdował się
inauguracji roku akademickiego na połą- hausa odrodzono właśnie po wojnie we m.in. rękopis jednego z najważniejszych
czonych uczelniach - Politechnice Wro- Wrocławiu. Wielu z matematyków zgi- polskich arcydzieł – Pana Tadeusza.
cławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim. nęło zastrzelonych przez Niemców,
Po całym Wrocławiu krąży
Następnie przez sześć lat pełnił funkcję część w Katyniu. Część z nich (Stefan
duch
Lwowa.
Dworzec Świebodzki mierektora, najpierw wszystkich tutejszych Banach, Władysław Orlicz, Jerzy Alści
się
przy
placu
Orląt Lwowskich. W
szkół wyższych, a później samego Uni- brycht, Feliks Barański, Bronisław Knamieście
znajdziemy
ulicę Lwowską, rewersytetu. Na Politechnice Wrocław- ster) ratowała podczas wojny swoje żystaurację,
podającą
dania z kuchni
skiej również nie brakowało naukowców cie, karmiąc wszy w Instytucie Badań
lwowskiej,
można
udać
się do kina
o lwowskim rodowodzie. Kazimierz Ida- nad Tyfusem Plamistym prof. Rudolfa
Lwów,
a
w
DCF-ie
można
obejrzeć
film w
szewski we Wrocławiu organizował od Weigla i Mesinga. Pomimo trudności,
sali
Lwów.
Oto
pamiątki
utraconego
podstaw
Wydział
Mechaniczno- jakie napotkał, Stainhaus stworzył we
Elektryczny, w listopadzie 1945 wygłosił Wrocławiu liczący się na całym świecie miasta w odzyskanym mieście. Tak wiele
wykład inaugurujący działalność Poli- ośrodek matematyczny. Przybył on szyb- różnic i tak wiele wspólnego!
techniki Wrocławskiej. Studia medyczne ko z Krakowa i został pierwszym dziekaAGRAFKA 5/2017/2018 | 17
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WIELCY NIEZNANI: LWOWSKA SZKOŁA MATEMATYCZNA
Słynna lwowska szkoła matematyków to polska matematyczną szkoła naukowa działająca w dwudziestoleciu
międzywojennym we Lwowie, a skupiona wokół Stefana Banacha i Hugona Steinhausa. Sławna, ale… zupełnie
wśród Polaków nieznana albo tylko kojarzona przez matematycznych pasjonatów. Dlaczego? Dlaczego na
świecie kojarzy się tych wybitnych naukowców, a w samym nawet Wrocławiu niewielu ich kojarzy?
http://niezlomni.com/wp-content/uploads/2014/01/stefan-

Odrodzenie we Wrocławiu
Lwowska szkoła matematyczna odrodziła się po wojnie właśnie we Wrocławiu.
Wielu z matematyków zginęło zastrzelonych przez Niemców, część zginęła w
Katyniu. Stainhaus stworzył we Wrocławiu liczący się na całym świecie ośrodek
matematyczny. Przybył on szybko z Krakowa i został pierwszym dziekanem tworzącego się Wydziału MatematycznoFizycznego Uniwersytetu i Politechniki.

Szef szefów: wielki Hugo Steinhaus i jego wielcy
współpracownicy
chciało mu się po niego pójść. Rozcieńczył go więc wodą. Iiiii… Na następny
tydzień dowodu nie było… Przepadły
wyniki badań. Innymi wielkimi współpracownikami Steinhausa byli Banach i
Ulam, Marczewski, Klaster i Ślebodziński. Już 15 listopada 1945 r. rozpoczęły
się oficjalne wykłady, prowadzone przez
wrocławskich pionierów matematyki.
Objęli oni cztery katedry: Hugo
Steinhaus katedrę analizy matematycznej; Edward Marczewski katedrę funkcji
rzeczywistych; Bronisław Knaster katedrę
topologii; Władysław Ślebodziński katedrę geometrii.
Jedna z wielu karykatur .H.Stainhausa

Steinhaus był jednym z największych
matematyków nie tylko swoich czasów,
jednak jego największym osiągnięciem
było wypromowanie szkoły lwowskiej i
znalezienie swego wielkiego współpracownika: Banacha. Jednak to nie wszystko. Sprowadził także do Wrocławia wielu
innych znanych matematyków, jak na
przykład Stanisława Mazura. Jako człowiek, który nie lubił się męczyć, Stanisław Mazur wyprowadzał bardzo trudne
matematyczne dowody. AAaaaale, pewnego razu zabrakło mu atramentu. I nie
18 | AGRAFKA 5/2017/2018

Różne wizje, różne osobowości
Wśród lwowskich matematyków oprócz
Steinhausa szczególnie dwaj zyskali międzynarodową sławę: i obaj w inny sposób
podchodzili do etosu naukowca. Z jednej
strony dusza towarzystwa, uwielbiający
dobra zabawę, ale też kochający niezwykle swoją ojczyznę: Banach. Był on najlepszym matematykiem wśród lwowskiej
społeczności, a miał szansę zostać najlepszym matematykiem na świcie. Był także
jednym z największych imprezowiczów
we Lwowie. Żadna dobra impreza nie
obyła się bez Banacha. Z drugiej strony
wielki patriota.
Po wojnie postanowił zostać w
Polsce, pomimo
ofert składanych
ze strony Sowietów i Amerykanów. Wolał wybrać ojczyznę niż
naukową karierę.
Podobnie
jak
Weigl czy Mosing.
Banach jest też
autorem
słów:
„Czy Bóg jest w
Prw.edu.pl stanie
stworzyć

HISTORIA I NAUKA

Inne podejście do nauki, życia prezentował Stanisław Ulam. To jeden z nielicznych matematyków, którzy podczas drugiej wojny światowej uciekli do USA, aby
tam oddać się swojej naukowej pasji.
Ulam interesował się m.in. fizyką atomową. Dokładniej to właśnie Ulam był jednym z ważniejszych ludzi podczas projektu Manhattan oraz podczas tworzenia
bomby termojądrowej. Nauka, rozwijanie pasji były dla niego najważniejsze.

Księga Szkocka – problemy do
rozwiązania na długie wieczory
Steinhaus kontynuował we Wrocławiu
prowadzenie legendarnej Księgi Szkockiej. Jej historia zaczęła się w latach 30.
XX w. we lwowskiej kawiarni, gdzie grono
wybitnych matematyków przy barowym
stoliku dyskutowało o naukowych problemach. Dla notatek, wcześniej zapisywanych na blacie stołu, postanowiono
założyć specjalny zeszyt. W zeszycie zakupionym przez żonę Banacha do spisywania problemów matematycznych
(które zostały zaobserwowane podczas
wspólnych posiedzeń matematyków)
znajdowały się 193 nierozwiązane problemy matematyczne. Matematycy we
lwowskich kawiarniach, przy dobrym
trunku i posiłku, próbowali się z tymi
matematycznymi problemami zmierzyć.
Wymyślono nawet cenne fanty za ich
rozwiązanie: kawior, śniadanie w Oxfordzie, żywą gęś lub obiad w najlepszym
lwowskim hotelu. Do tego momentu
dużo problemów zapisanych w tej księdze nadal nie jest rozwiązanych. Po drugiej wojnie światowej została spisana n
„Nowa księga szkocka”. Powstała w Wrocławiu.

http://kielich.amu.edu.pl/Stefan_Banach/
literatura.html

kamień, którego nie potrafi podnieść”.
W matematyce można usłyszeć o całce
Banacha, przestrzeni Banacha i algebrze
Banacha. Był też niesamowicie dobrym
nauczycielem. W pięć dni miał opracować podręcznik dla IV klasy do matematyki. Udało mu się. Podobno to bardzo
porządny podręcznik!

Polskieradio.pl

pozostałym wspomnieniom wiemy, że
kiedyś świat nauki tworzyli niezwykle
barwni ludzie, często wspólnie próbujący
znaleźć rozwiązania nurtujących ich problemów w duchu nie wzajemnej rywaliKsięgi tajemne matematyków
zacji, ale współpracy, przyjacielskiej wymiany zdań. Inteligencja przedwojenna,
szczególnie ta lwowska, na wieki ukształtowała ideał etosu naukowca, mistrza,
profesora. A Lwów , jak wiemy z przykładu życia Henryka Mosinga i Rudolfa Weigla, był szczególnym miejscem, gdzie
nauka szła w parze z etyką, poszanowaniem wartości. Czasami kosztem najwyższej ofiary: z życia, jak w przypadku zaMatematycy z Lwowa
mordowanych profesorów lwowskich czy
w Szkockiej ze szkocką
też życia poza granicami ukochanej ojczyKawiarnia Szkocka, w której powstawała zny, jak w przypadku doktora Mosinga.
znana matematyczna księga, to bardzo
znane miejsce we Lwowie (podczas dwudziestolecia międzywojennego). Mate- Źródła: https://www.youtube.com/watch?v=hzbnCtvaueo
matycy spotykali się tam, aby bazgrać po https://pl.wikipedia.org/wiki/Lwowska_szko%C5%
stołach i następnego dnia wysyłać tam 82a_matematyczna
studentów, którzy spisywali dowody ma- https://pl.wikipedia.org/wiki/Studia_Mathematica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kawiarnia_Szkocka
Czasopismo Studia Mathematica zostało tematyczne powypisywane na stołach.
Było
to
miejsce
kultowe.
Jednak
dzięki
założone przez Banacha i Steinhausa w
1929r. Poświęcone było w dużej mierze
„analizie funkcjonalnej”. Podczas dwudziestolecia międzywojennego ukazało
się dziewięć tomów tego czasopisma.
Gazetka bardzo szybko stała się niezwykle ważna dla gałęzi matematyki, którą
propagowała. Do dzisiaj jest ona przekładana na francuski, niemiecki, angielski i
rosyjski. To taka matematyczna Biblia,
tajemna wiedza, księga objawiona, którą
z wypiekami czytają matematycy na całym świecie. Oczywiście czasopismo zostało reaktywowane we Wrocławiu. Jednak początków tego uznanego matematycznego czasopisma trzeba szukać ….
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WHERE DID IT ALL GO WRONG?
W dzisiejszym artykule przedstawię historię prosto z północnej Anglii. Historię pełną wzlotów i upadków. To
opowieść o drużynie Leeds United, ich marszu na szczyt angielskiej piłki oraz o dramatycznym spadku z
niego.
Leeds z angielskiego szczytu. Sytuacja
finansowa w angielskim zespole była bardzo zła. Liczne gwiazdy oraz ich wysokie
pensje zmusiły klub do sprzedania wielu
kluczowych zawodników. Włodarze Leeds
w akcie desperacji zwrócili się o pomoc
do Billego Bremnera, który miał przywrócić Leeds dawną chwałę. W 1987 roku
klub stanął przed szansą powrotu do
pierwszej ligi, jednak przegrali barażowy
mecz.
Przełomem był sezon 1991/92,
kiedy Leeds pod wodzą Howarda Wilkinsona wygrali mistrzostwo kraju. Jednak
następne sezony były pasmem porażek i
w 1997 Wilkinson został zwolniony. W
1998 posadę trenera zdobył Irlandczyk
David O’Leary. Wprowadził ponownie
Leeds do angielskiego topu. Za jego ka-

JOE.CO.UK

dencji drużyna nigdy nie wychodziła z
słynnego ligowego Top 4. Na równi konkurowali z potężnym Manchesterem United Alexa Fergusona.W 2000 Leeds przeNastępcą Dona Reviego został grało w finale Pucharu UEFA z tureckim
Brian Clough, który otwarcie krytykował
swojego poprzednika oraz styl zespołu.
Jego zdaniem Leeds grało zbyt brutalny
futbol, chociaż tamte lata były naznaczone agresywnymi faulami oraz częstymi
bijatykami między zawodnikami. Podwładni otwarcie buntowali się przeciwko
zamordystycznym zaleceniom trenera. W
końcu po 44 dniach Clough został zwolniony z powodu fatalnych wyników Leeds. Następnym menadżerom również
nie udało odtworzyć drużyny czempionów Reviego. Rozpoczął się etap spadku
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Galatasaray. Ponurym cieniem odbiło się
na spotkaniu morderstwo dwóch kibiców
Leeds dokonane przez tureckich fanatycznych ultrasów. Rok później w półfinale
drużyna uległa hiszpańskiej Valencii. Właściciele klubu musieli zaciągnąć serię pożyczek, aby mieć szansę na część zysków
z transmisji telewizyjnych oraz spore zarobki dzięki dobrym występom na arenie
międzynarodowej. Drużyna jednak w
następnym roku nie zakwalifikowała się i
straciła możliwość na dodatkowe pieniądze. Początkiem ogromnego kryzysu finansowego była sprzedaż Rio Ferdinanda
do Manchesteru United. David O’Leary
został zwolniony, a jego następcy notowali coraz gorsze wyniki. W 2004 roku
klub został karnie relegowany za dług w
wysokości 100 milionów funtów. Grupa
lokalnych biznesmenów przejęła władzę
w Leeds. Rozpoczęli od sprzedania
gwiazd zespołu, stadionu Elland Road
oraz centrum treningowego. Mimo to
nie potrafili ustabilizować rozchwianych
finansów klubu.
Niestety, do dnia dzisiejszego
Leeds ma duże problemy budżetowe.
Obecnie klub gra na drugim szczeblu
rozgrywek angielskich - Championship.
Zniszczony przez złe zarządzanie finansami, poniżony i relegowany, gra na
stadionie, który do niego nie należy. Mimo to Leeds ma rzeszę wiernych fanów,
którzy ciągle dumnie wspominają dni
dawnej chwały i zastanawiają się “where
did it all go wrong ?”

JOE.CO.UK

Początek
potęgi
Leeds
przypada
na
wczesne
lata
‘60. Pod wodzą
szkoleniowca
Dona Reviego
drużyna wygrzebała się z ogona
drugiej ligi i w 1963 awansowała do angielskiej ekstraklasy. Od przejęcia klubu
przez Dona w 1961 do 1974 Leeds zdobyło m.in: dwukrotne mistrzostwo Anglii,
Puchar Ligi, Puchar Anglii oraz dwa razy
Puchar Miast Targowych. Sięgnęli piłkarskiego panteonu, stając na równi z tytanami angielskiej piłki pokroju Manchester
United oraz Liverpool. Jedynie na europejskim podwórku Leeds wiodło się gorzej. Dwukrotnie przegrywali: najpierw w
finale Pucharu Zdobywców Pucharów w
1973 ulegli AC Milanowi, następnie w
1975 zostali pokonani przez Bayern
Monachium w finale Pucharu Europy
Mistrzów Krajowych. Źródłem sukcesów Leeds była świetna atmosfera w
szatni stworzona przez Reviego, który
traktował zawodników jak ojciec. Filarem spajającym cały zespół był kapitan i
legenda klubu - Billy Bremner. Rozgrywając blisko 600 spotkań dla Leeds,
Billy stał się razem z Donem Revie symbolem potęgi klubu. Niestety, w 1974 Don
opuścił ukochany klub, aby objąć posadę
szkoleniowca reprezentacji Anglii.

HISTORIA I NAUKA
Szymon Jędrzejczyk

TECHNEWS
Elon Musk i jego miotacz ognia

Miotacz ognia The Boring Company,
boringcompany.com

Rok 2018 zaczął się od… ciekawych pomysłów na gadżety. Elon Musk, najwyraźniej
żartobliwie, już na początku grudnia zamieścił wpis na Twitterze, że “miotacze
ognia będą sprzedawane, gdy wyczerpią
się czapki”. Dodał również, że dzieci będą
je uwielbiać. Pod koniec stycznia miotacze można było już zamówić. Miotacz
ognia był sprzedawany przez The Boring
Company, jedną z firm Muska zajmującą
się m.in. kopaniem tuneli, na przykład
potrzebnych do budowy Hyperloopa.
Musk zdecydował, że sprzeda 20 tysięcy
miotaczy, każdy po $500. Wszystkie zostały wyprzedane w kilka dni, oczywiście
dlatego, że informował o wszystkim na
Twitterze. Taki prawdziwy miotacz strzela
palącą się cieczą, najczęściej benzyną i
ma bardzo duży zasięg. Ten od Elona Muska na szczęście strzela propanem i ma
niewielki zasięg, zatem jest bezpieczny
(ale niektórym to nie wystarcza). Można
powiedzieć,
że
jest
po
prostu
“nadwymiarową lampą lutowniczą”. No,
ale przynajmniej wygląda nowocześnie.
Napotkano jednak problemy z przyszłą
dostawą miotaczy. Firmy kurierskie nie
pozwalałyby na przesyłkę czegoś, co nazywa się “miotaczem ognia”. Co zrobił Elon
Musk? Zmienił nazwę na “niemiotacz
ognia”. Przynajmniej teraz nazwa się zgadza. Musk zarobił na sprzedaży nibymiotaczy ognia aż 10 milionów dolarów.
Zobaczymy, co jeszcze wymyśli.

NASA odkrywa koło… na nowo
Koło to chyba najważniejszy wynalazek w
historii ludzkości, ale NASA tworzy jego
własną wersję. Jednak ma to swoje powody. Łazik marsjański Curiosity porusza się
na kołach ze stosunkowo
miękkiego stopu metali. To
dlatego, że spodziewano
się, że powierzchnia Marsa
będzie płaska i nie powinna
tych “opon” przebić. Niestety, okazało się, że koła Curiosity zaczęły się psuć pękały i pojawiały się w nich
dziury. Dlatego Centrum
Badawcze im. Johna Glenna
i Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA wynalazło
“Koło 2.0”, którego nie można przebić ani łatwo zniszczyć. Nowe koło jest konstrukcją z “drutu pamięciowego” - stopu
niklu i tytanu. Ta “pamięć” polega na tym,
że po odgięciu takiego drutu wraca on do
pierwotnego kształtu. Drut jest ułożony

Demonstracja nowego koła, NASA,
steemit.com

niedługo na rynku ukażą się telewizory
MicroLED, w tym ogromne urządzenie
Samsunga o przekątnej 146 cali - The
Wall. LED-owe telewizory są jednymi z
najlepszych, które można kupić. Odtwarzają bardzo wierny, jasny i kolorowy ob-

146-calowy The Wall, Samsung, wired.co.uk

raz, ale nie są dobre w wyświetlaniu czerni - potrzebują podświetlenia, aby działać.
Telewizory OLED nie potrzebują podświetlenia, ale działają w oparciu o substancje
organiczne, które się starzeją - oznacza
to, że wraz z upływem czasu barwy mogą
się pogarszać. MicroLED łączy te dwie
technologie - nie wymaga podświetlenia i
używa nieorganicznego materiału - azotku galu, który się nie starzeje. Kontrast
takiego telewizora byłby bardzo wysoki idealna czerń i idealne odwzorowanie
wszystkich barw. Jednak konstruowanie
telewizorów MicroLED nie jest łatwe i
tanie - taki o rozdzielczości 4K ma 25 milionów subpikseli (każdy piksel składa się
z 3 subpikseli - czerwonego, zielonego i
niebieskiego), i każdy z nich musi działać.

na tyle gęsto, żeby zachować wysokie
tarcie i gładki ruch. Takie koło jest bardzo
Źródła:
trudno przebić. Ze względu na jego zdolność do zmiany kształtu jest też dobre do
https://www.theverge.com/2018/2/2/16966338/
elon-musk-boring-company-flamethrower-renamed
jeżdżenia po kamieniach i stopniach.
-customs-scrutiny

Nowa technologia telewizorowa
Samsung ogłosił, że wynalazł nową technologię przeznaczoną dla telewizorów,
szczególnie o bardzo wysokiej przekątnej.
Obecnie możemy kupić telewizory LED
lub OLED (poniżej wyjaśnię różnicę). Za

http://www.wired.co.uk/article/elon-muskflamethrower-boring-company
https://www.boringcompany.com/not-aflamethrower
https://newatlas.com/shape-memory-alloy-roverwheel-nasa/52344/
http://www.wired.co.uk/article/microled-samsung-the-wall
-modular-tv
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WYŚCIG PO OSKARY!
23 stycznia przedstawiono listę filmów nominowanych do Oscarów w 2018. W tym roku będzie to już 90. ceremonia wręczenia owej nagrody. A oto kilka filmów, które z całą pewnością powalczą o statuetkę.
Dunkierka (8 nominacji)
Nominacje:
Najlepszy film: Christopher Nolan, Emma Thomas
Najlepszy reżyser: Christopher Nolan
Najlepsza muzyka oryginalna: Hans Zimmer
Najlepsza scenografia: Gary Fettis, Nathan Crowley
Najlepsze zdjęcia: Hoyte Van Hoytema
Najlepszy dźwięk: Gary Rizzo, Gregg Landaker,
Mark Weingarten
Najlepszy montaż: Lee Smith
Najlepszy montaż dźwięku: Alex Gibson, Richard King

Liczba nominacji i pozytywne opinie krytyków tylko to potwierdzają. Zwiastun ,,Kształtu Wody” przenosi widza do innego
świata, a historia przyjaźni woźnej tajnego rządowego laboratorium i humanoidalnego tajemniczego stworzenia może wydawać się prosta i nudna. Guillermo del Toro przedstawia ją jednak w niebanalny sposób i sprawia, że warto wybrać się na ten
film, którego premiera odbędzie się już 16 lutego.

Uciekaj! (4 niminacje)

Nominacje:
Najlepszy film: Edward H. Hamm Jr., Jason Blum, Jordan Peele,
Sean McKittrick
O tym filmie jest teraz bardzo głośno. Historia alianckich żołnieNajlepszy aktor pierwszoplanowy: Daniel Kaluuya
rzy ewakuowanych z Dunkierki podczas najbardziej zaciekłej
Najlepszy reżyser: Jordan Peele
bitwy II wojny światowej budzi wiele kontrowersji. Podobno
Najlepszy scenariusz oryginalny: Jordan Peele
przy produkcji rekwizytów brali udział francuscy więźniowie.
Obrońcy praw człowieka uważają, że film Christophera Nolana
Horror z najbardziej nietypową
powinien zostać zdyskwalifikowany w tegorocznych oscarohistorią w tym roku. Czarnoskóry
wych wyścigach. Mimo to sprawa nie jest przesądzona. Pojamężczyzna odwiedza ze swoją
wiają się głosy, jakoby więźniowie byli wynagradzani za swoją
biała partnerką jej rodziców. Popracę na specjalnej umowie. Pozostaje tylko mieć nadzieję,
zornie wszystko jest w porządku,
że ,,Dunkierka” nie zostanie niesłusznie pokrzywdzona przez
ale im dalej brniemy w fabułę,
samo jury.
tym niepokój rośnie. Widz przez
cały czas wie tyle, co główny bohater, czyli praktycznie nic! I muKształt Wody (13 nominacji)
zyka, i zdjęcia wprowadzają naNominacje:
pięcie, a zakończenie z jednej
Najlepszy film: Guillermo del Toro, J. Miles Dale
strony zaskakuje, z drugiej niesteNajlepsza aktorka pierwszoplanowa: Sally Hawkins
ty może trochę rozczarować. Ale
Najlepszy aktor drugoplanowy: Richard Jenkins
to zależy już od odbiorcy. Sam film, jako horror, ma nietypową
Najlepsza aktorka drugoplanowa:Octavia Spencer
budowę i sposób narracji, dlatego zdecydowanie warto poświęNajlepszy reżyser:Guillermo del Toro
cić na niego czas.
Najlepszy scenariusz oryginalny: Guillermo del Toro,
Vanessa Taylor
Najlepsza muzyka oryginalna:Alexandre Desplat
The Square
Najlepsza scenografia:Jeffrey A. Melvin ,Paul D. Austerberry,
Nominacje:
Shane Vieau
Najlepszy film nieanglojęzyczny
Najlepsze kostiumy:Luis Sequeira
Najlepsze zdjęcia:Dan Laustsen
Najlepszy dźwięk:Brad Zoern, Christian
Opisanie historii dziejącej się w filmie jest wielkim wyzwaniem.
T. Cooke, Glen Gauthier
Niby opowieść o dyrektorze muzeum sztuki współczesnej, a
Najlepszy montaż:Sidney Wolinsky
niby nie. Główny bohater – Christian – ma pod swoją opieką
Najlepszy montaż dźwięku: Nathan Robi
podupadające muzeum i raz na jakiś czas na głowie dwie okroptaille, Nelson Ferreira
ne córki. W pogoni za skradzionym telefonem jego życie wywraca się do góry nogami. Cała historia poprzedzielana jest
małymi etiudami, które pozornie nie mają związku z resztą wyFilm reżysera ,,Labiryntu Fauna” i pierwdarzeń. Mimo że od tego filmu bardzo łatwo się „odbić”, to
szych dwóch ,,Hobbitów” jest prawie
przy odrobinie wysiłku odkrywa się bardzo dobrą satyrę współpewniakiem tegorocznych Oscarów.
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czesnego świata i mechanizmów kierujących społeczeństwem.
Blade Runner: 2049 (5 niminacji)
\A jeśli kogoś nie interesują te tematy, zawsze może popatrzeć
Nominacje:
na piękną architekturę.
Najlepsza scenografia: Alessandra Querzola, Dennis Gassner
Najlepsze efekty specjalne: John Nelson (I), Gerd Nefzer, Paul
Twój Vincent
Lambert (II), Richard R. Hoover
Nominacje:
Najlepsze zdjęcia: Roger Deakins
Najlepszy długometrażowy film animowany: Dorota Kobiela, Najlepszy dźwięk: Doug Hemphill, Mac Ruth, Ron Bartlett
Hugh Welchman, Ivan Mactaggart
Najlepszy montaż dźwięku: Mark A. Mangini, Theo Green
Polski akcent w morzu ameryNowy Blade Runner został niedokańskich produkcji. Przykuwa
ceniony przez kulturę masową, a
uwagę formą, ponieważ każda
jego box-office ledwie pokrył
klatka tego filmu została namalokoszty produkcji. Wymuskany w
wana ręcznie! Taki film to świetkażdym wizualnym aspekcie. Ten
ny sposób, żeby mimochodem
film można rozpatrywać w kateprzyswoić sobie wiele dzieł van
gorii widowiska. Sala kinowa staje
Gogha. Fabuła jest dość prosta.
się sceną, a scenografia, zdjęcia i
Syn przyjaciela van Gogha po
muzyka wprowadzają widza w
śmierci malarza próbuje dostarpodniosły nastrój. Niestety, ta
czyć jego list do brata – Theo. W
aura jest już na początku niszczotym czasie główny bohater próna przez dialogi, za pomocą któbuje zrozumieć, jak doszło do
rych reżyser prowadzi widza za
śmierci artysty. Po premierze
rękę do samego końca. Mimo
krytycy podzielili się na dwie
tych niedociągnięć nominacje za
strony. Jedni uważają, że jest to film o niczym i broni się tylko
zdjęcia,
dźwięk
i
efekty
należą
się twórcom z całą pewnością.
formą. Druga strona jest pod wrażeniem całokształtu. Na pewno to ciekawy sposób na pokazanie życia malarza i poddania w
Wręczenie Oscarów już 4 marca. Do tego czasu macie
wątpliwość wszystkich teorii związanych z jego śmiercią.
okazję, żeby nadrobić zaległości i poznać nominowane filmy (w
sieci) albo poszukać ich w kinie.
Agnieszka Krawczyk

JEDEN STRZAŁ—RECENZJA POWIEŚCI „WYBACZ MI LEONARDZIE”
„Wybacz mi Leonardzie” to książka amerykańskiego pisarza Matthewa Quicka. To jedna z czterech powieści
młodzieżowych, jakie napisał. Największą popularność twórcy przyniosło jednak jego pierwsze bestsellerowe
dzieło pt. „Poradnik pozytywnego myślenia”, na podstawie którego powstał oscarowy film o tym samym tytule. Autor w 2009 roku otrzymał nagrodę PEN/Hemingway.
O sztuce zrozumienia siebie
Leonard Peacock jest niezwykle wrażliwym nastolatkiem zadającym wiele pytań
i dostrzegającym wiele spraw. W pewnym
sensie porzucony oraz zignorowany przez
własną matkę, kilka lat wcześniej skrzywdzony przez przyjaciela. Szuka zrozumienia, czuje się samotny i opuszczony. Bacznie obserwuje dorosłych i buntuje się
przeciwko zasadom, jakimi się kierują. W
dniu swoich osiemnastych urodzin chłopak przygotowuje specjalne prezenty dla
ważnych dla niego osób: goli głowę na
łyso, bierze ze sobą pistolet i wychodzi z
domu. Postanawia zakończyć swoje życie,
ale wcześniej zamierza rozliczyć się z
przeszłością i wyjaśnić wszystkie nie do

końca zamknięte sprawy.

Wiele pytań
Książka jest napisana w łatwym w odbiorze stylu. Zważywszy na tematykę, jaką
porusza, to stwierdzenie może wydawać
się wręcz absurdalne. Jednak autor potrafił sprawić, że tak poważną powieść czytało się lekko i sprawnie. Narratorem jest
główny bohater, więc możemy mieć wrażenie, jakbyśmy czytali pewnego rodzaju
dziennik. Dodatkowym urozmaiceniem są
również przypisy na dole niektórych
stron. Nie zawierają one wyjaśnień pojęć
naukowych czy dziwacznych nazw, ale
dodatkowe informacje lub przemyślenia
dotyczące historii, jaką opowiada nam
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Leonard.
Twórca na początku książki zapoznaje nas
z głównym bohaterem, który podjął już
decyzję o swojej przyszłości. W miarę
rozwoju historii dowiadujemy się co, między innymi skłoniło go do tak dramatycznego kroku. Poznajemy jego przeszłość
oraz osoby, które miał okazję spotkać.
Leonard Peacock to postać, do której
możemy przywiązać się w trakcie czytania
powieści: ma ironiczne poczucie humoru,
co jest jednym z powodów, dla których
dobrze czyta się o jego trudnych przeżyciach i przemyśleniach. Chłopak należy do
wrażliwych osób, dużo czasu spędza na
analizowaniu przyszłości. To właśnie ona
jest jednym z czynników, który go przeraża. Obserwuje dorosłych i wie, jak może
kiedyś wyglądać jego życie. W większości
widzi szarych, smutnych, pustych i żyjących w obłudzie ludzi. Dostrzega osoby
nieszczęśliwe, które nie widzą najważniej-

szych rzeczy, tych czasem najdrobniej- żam, że każdego poruszy ona na inny
sposób. To ważna książka, ponieważ poszych.
rusza trudne i istotne tematy. Pokazuje,
W „Wybacz mi Leonardzie” możemy zojak pewne zdarzenia, osoby mogą wpłybaczyć jak na dłoni wyraźne różnice mięnąć na nasze spojrzenie na świat oraz
dzy ludźmi oraz skomplikowane relacje.
decyzje. Czasem są to wręcz skrajne i
Dostrzegamy ludzi wrażliwych i niewrażliradykalne kroki, jak w przypadku postaci
wych oraz tych, którzy stracili wrażliwość.
Leonarda Peacocka. Porusza ona również
Najgorsze (najlepsze?), że w powieści
kwestię zasad i przywiązania do nich.
ukazana jest także powierzchowność,
Uświadamia, że czasem, patrząc na świat
osobowość większości z nas. Czasem ma
wyłącznie przez ich pryzmat, możemy
ona związek ze sposobem, w jaki zostalioglądać go powierzchownie i sami zaśmy wychowani, czasem z naszą przeszłomknąć się w klatce.
ścią. Często nie chcemy uświadamiać
sobie pewnych spraw, bo tak jest wygod- Książka niewątpliwie zmusza do przemyniej, bardziej komfortowo. Nie chcemy śleń. Trzeba znaleźć na nią odpowiedni
dostrzec, że zasady, jakimi się kierujemy czas. Lekki styl autora nie zmienia temaczy nasz tok rozumowania i postrzegania tyki powieści, która w pewnych momentach naszego życia może być zbyt przytłaświata ogranicza nas.
czająca. Z drugiej strony chyba każdy czyJak? Dlaczego? Czy warto?
telnik tego dzieła znajdzie w niej chociaż
„Wybacz mi Leonardzie” Matthewa Quic- kawałek siebie, swego życia…
ka to warta przeczytania powieść. Uwa-

Maria Czarnecka

PRZEKRACZAJĄC GRANICE MUZYKI
18.01 gościliśmy we Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki zespół Repercussion. Grupa składa się z czterech absolwentów klasy perkusji Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Artyści tworzą utwory w różnych stylistykach- od muzyki etnicznej, przez blues i jazz, aż po kompozycje współczesnej muzyki klasycznej.
Zespół
tworzy
teatr
„instrumentalny”, polegający na wizualizacji gry instrumentalnej. Ku mojemu
zdziwieniu na scenie jednak nie zobaczyłam ani jednej perkusji. Za to jako instrumenty wykorzystane zostały przedmioty
codziennego użytku. Oprócz tego
artyści bawią się grą aktorską i ruchem scenicznym.
Koncert oparty był na utworach różnych artystów. Na początek:
John Cage- „Story z Living Room Music”. To dzieło przeznaczone na perkusję „znajdującą się w pokoju: meble, książki, szyby, ściany, drzwi.”
Okazuje się, że wszędzie otaczają nas
instrumenty. Czas na inny utwór:
Franz Bach- „4 Bodies Music”. W tym
przypadku każdy z wykonawców „stał
się” instrumentem, wykonując klaśnięcia, klepnięcia, pstryknięcia, tupnięcia, pomruki i gwizdy… Czas na kolejny
utwór: Stefan G.Schmid-„ In the Office”.
Tym razem czwórka wykonawców znajduje się w biurze, a jako instrument służą im
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m.in. klawiatury, kubki, linijki, długopisy i
telefony. Słuchając i oglądając ten występ, miałam wrażenie, że tak wygląda
każdy dzień nudnej pracy biurowej. Marzenia! Czas na Wolfganga Reifenedera „Ball Percussion”. O zgrozo, instrumen-

służą zwykłe pudła. Pojawił się też polski
akcent: Jacek Muzioł- „Kitchen Music”. Tu
artyści tworzą muzykę za pomocą talerzy,
garnków, butelek, łyżek- jednym słowem
wszystkich przedmiotów, które znajdują
się w kuchni. Przypomina mi to zabawy
małych dzieci podczas jedzenia.
Nie chcąc zdradzić zainteresowanym całego repertuaru koncertu,
nie przytoczyłam wszystkich form tworzenia muzyki. Dodam tylko, że grupa
wykorzystywała również m.in. recytację, karty do gry, a także narzędzia
budowlane. Bardzo zdziwiło mnie to,
że większość utworów była zapisana
jednak tradycyjnie: w postaci nut.

Koncert udowodnił, że by tworzyć muzykę, nie są nam potrzebne
drogie, profesjonalne instrumenty.
Wszędzie, gdzie jesteśmy, możemy
znaleźć źródła muzyki. Gorąco poletem stają się piłki do koszykówki! Ta forcam takie koncerty, które dostarczają
ma muzyki z pewnością spodoba się faniesamowitych przeżyć i pobudzają naszą
nom sportu. Była to najbardziej żywiołowyobraźnię.
wa i dynamiczna część koncertu. Podobnie, jak „Boxing Day”- tu jako instrumenty
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Mateusz Wróblewski

HISTORIA MUZYKI: POSTJAZZOWE GATUNKI MUZYKI NEGROAMERYKAŃSKIEJ, VOL.2, FUNK
Udało się mi się opowiedzieć już pokrótce o jazzie i Milesie Davisie, o rocku i Beatlesach, nawet o soulu i
rythm&bluesie. O tych ostatnich gatunkach mogliście przeczytać w listopadowym wydaniu Agrafki, a teraz
przyszła pora na kolejne negroamerykańskie „zwyrodnienia”: funk i jego podgatunki. Zapraszam do lektury!
Po kolei
Zaczniemy od funku. Nie wiem, czy Afroamerykanie i ogólnie czarnoskórzy mają
jakieś dodatkowe geny w organizmie czy
może posiadają szósty zmysł, ale bez wątpienia talent do muzyki oni mają. Nieposkromioną inwencję twórczą również. W
latach sześćdziesiątych XX wieku w afroamerykańskiej społeczności narodził się
nowy muzyczny gatunek – funk. Do jego
powstania przyczyniło się połączenie
trzech innych gatunków: jazzu, soulu i
R&B. Samo słowo „funk” podobnie jak
„jazz” powszechnie uważane było za nieprzyzwoite. Funk przez lata funkcjonował
jako określenie seksu, by dziś być kojarzonym jako gatunek muzyczny, styl ubierania się i luźne podejście do życia. W latach 50. określenie „funky” stosowano w
kontekście soulu, kiedy był on odpowiednio zmysłowy. I ten właśnie styl funky
okazał się opłacalny. W tym czasie jazz
stracił be-bepowy rozpęd i coraz bardziej
łagodniał. Soul był za bliski muzyce gospel. A R&B zostało „ukradzione” przez
białych i zamienione w rock‘n’roll. Więc
narodził się funk.
Dojrzewanie i rozrost
Za ojca gatunku uważa się Jamesa Browna. Odszedł on od soulu i bluesa i na bazie muzyki, w której się wychował, stworzył coś nowego. Sekcja rytmiczna stała
się u niego najważniejsza, częsta była
afrykańska polirytmia. J.B. uznano mistrzem wręcz dzikiej improwizacji wokal-

nej. Jego zespół był właściwie małą orkiestrą, brzmienie więc jakościowo wyborne.
Poza tym James Brown ugruntował pozycję funku jako muzyki tanecznej i zaczął
taneczną rewolucję. Do tej pory taniec
opierał się na sztywnych układach i cyklicznym kroczeniu, a Brown wymyślał

figury i podrygiwał, skakał, robił obroty i
wygłupiał się w miejscu! Z czasem funk,
jako miejsce rozwoju nowoczesnego tańca, miał przerodzić się w disco… Za Brownem poszły całe rzesze artystów. Wkrótce
funk przyjął charakterystyczną formę: na
pierwszym miejscu, jak u J.B., stała sekcja
rytmiczna – perkusja (nowe patterny to
był prawdziwy przełom), gitara basowa
(był to wtedy nowy instrument), gitara
elektryczna (z riffami podpatrzonymi od
gwiazd rocka), organy Hammonda oraz
perkusjonalia, które miały nawiązywać do
brzmień Afryki. Instrumenty dęte też były
bardzo ważne, ich potęga i ilość przypominały najlepsze czasy jazzu bigbandowego. W późnych latach 60. na
afroamerykańskiej scenie zaczął się czas
panowania funku, z takimi grupami, jak
Sly and The Family Stone czy The Isley
Brothers. Funk w połączeniu z rockiem
wywarł ważny wpływ na jazz na początku
lat 70. : powstał jazz-rock oraz jazz-funk.
Te nowe style zapewniły jazzowi powrót
do łask.

Królowie funku
Lata 70. są czasem największej świetności
funku. Najważniejsze są chyba supergrupy Funkadelic i Parliament George’a
Clintona, wykształciły one nowe brzmienie łączące funk i rock progresywny. War-

to też wspomnieć o Earth, Wind And Fire
(oni są naprawdę genialni do tańczenia),
Kool and The Gang, Tower of Power
(złożony z najlepszych funkowych muzyków), Headhunters (jazzowego wizjonera
Herbie Hancocka), Curtisie Mayfieldzie
(słynny falset) i Bobbym Womacku.
Brzmienie funky można tez odnaleźć w
twórczości Prince’a, Michaela Jacksona i
Steviego Wondera. O tym ostatnim zapomniałem powiedzieć przy okazji soulu, a
jest o kim. Stevie Wonder jest jednym z
największych muzycznych geniuszy XX
wieku. Świetny wokalista oraz instrumentalista soulowy, funkowy, rockowy i jazzowy. Jego albumy „Talking Book”,
„Innervisons” to jedne z najlepszych wydawnictw wszechczasów.
Powoli kończąc…
Pod koniec lat 70. utwory funky traciły
wysoką pozycję na listach przebojów,
powoli ustępowały miejsce singlom w
estetyce disco. Około 1979 roku powstał
też hip – hop. Elektryczne lata 80. wyparły klasyczne brzmienie funku. Natomiast z
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nastaniem lat 90. przeszedł w inne muzyczne style, na przykład: funk-rock reprezentowany przez Red Hot Chili
Peppers, acid jazz – Jamiroquai, The
Brand New Heavies. Utwory Jamesa
Browna są najczęściej samplowanymi w
hip-hopie, słychać to w twórczości Outkastu i Q-Tip’a. Gatunek przetrwał do dziś.
W ostatnich latach za sprawą albumów
„Random Access Memories” Daft Punk i
„Uptown Special” Marka Ronsona przeżywa prawdziwe odrodzenie.
Funk był z pewnością przełomowy. Jego
wykonawcy nie stawiali na melodie lub
harmonie, ale w kwestii rytmów i taneczności doszli do perfekcji. Funk spopularyzował gitarę basową i używanie efektownych filtrów podczas gry na gitarze (wahwah). Jeśli usłyszycie bas na pierwszym
planie, mięsisty i nieznośnie elektryzują-

cy, od razu wiecie, w jakiej znajdujecie się
stylistyce. Funk jest widoczny we współczesnej nam muzyce dosłownie wszędzie.
Gatunek ten leży u podstaw disco i hiphopu.
Jeszcze tylko o disco słów kilka

Disco to muzyka taneczna. Chyba wszyscy
wiedzą, czym jest. Disco rozwinęło się w
latach 70. w hiszpańskich i afroamerykańskich społecznościach. Zmiksowano funk,
soul i latynoską salsę, dodano taneczną
rewolucję, wielkie dyskotekowe sale, filmy z Johnem Travoltą i regularną formę,
przyprawioną ABBĄ i wyszła z tego muzyka dyskotekowa. Było to komercyjne zatrzęsienie. Bee Gees u szczytów list przebojów. Taneczna gorączka w klubach w
całych Stanach Zjednoczonych. Trzeba
dodać, że nie było to przygłupie, bezmelodyjne disco dziś powszechne, lecz ener-

getyczna, pobudzająca fuzja najlepszej
muzyki negroamerykańskiej i latynoamerykańskiej. Najbardziej stylowymi wykonawcami byli: Bee Gees, Prince, Michael
Jackson, Barry White, Donna Summer,
Earth, Wind and Fire.
Istotna dyskografia:
- „Sex Machine” James Brown 1970
- „Stand!” Sly and the Family Stone 1969
- “Maggot Brain” Funkadelic 1971
- “Innervisons” Stevie Wonder 1973
- “That’s the Way of The World” Earth,
Wind and Fire 1975
- “Off The Wall” Michael Jasckson 1979
- “1999” Prince 1982
- “Brand New Heavies” The Brand New
Heavies 1990
- “Travelling Without Moving” Jamiroquai
1996
- “Uptown Special” Mark Ronson 2015

Zofia Daniłko

FILMY (NIE)ROMANTYCZNE
Zbliżają się walentynki, co oznacza, że zbliża się także wysyp filmów romantycznych. Są w kinach, w telewizji,
w internecie. Poniższy subiektywny ranking ma Was przekonać, że nie warto od razu się zrażać, słysząc przymiotnik ‘romantyczny”.
1.Poradnik pozytywnego myślenia

tle innych, a to jest chyba najważniejsze.

Pat - mężczyzna, który niedawno wyszedł
ze szpitala psychiatrycznego, nie może się
pogodzić z odejściem żony. W powrocie
do rzeczywistości pomaga mu rodzina i
piękna dziewczyna o imieniu Tiffany. Film
jest satyrą i kpi z Amerykanów, którzy
usiłują myśleć pozytywnie, choćby spotykało ich najgorsze, a miłość dwójki odmieńców przeczy wszystkim tym założeniom. Film sam w sobie również jest zaprzeczeniem. Zaprzeczeniem tezy, że
wszystkie komedie romantyczne są złe i
nie mają żadnych zalet.

4.Amelia
Amelia żyje w Paryżu samotnie, nie ma
znajomych ani chłopaka. Pewnego dnia
znajduje w swoim mieszkaniu skarb. Gdy
odnajduje właściciela ,,zguby” i widzi
szczęście na jego twarzy, postanawia, że
będzie uszczęśliwiać ludzi. Historia jest
nietypowa sama w sobie, a reżyser - JeanPierre Jeunet uczynił z niej bajkę, która
budzi w ludziach pozytywne uczucia.

2.O północy w Paryżu
Inez – koncentrująca się na konkretach – i
Gil – pisarz i romantyk – przyjeżdżają do
Paryża, by zaplanować swój ślub. W tym
czasie, kobieta spotyka się ze swoim byłym chłopakiem, a Gil zaczyna nowe życie, przenosząc się do lat 20. Jak wszystkie komedie Woodyego Allena historia
wydaje się absurdalna. Piękny Paryż lat
20 oczaruje każdego widza, a humor i
dziwaczne pomysły reżysera, mimo że są
ryzykowne i nie wszystkie się sprawdzają,
to czynią tę komedię rozpoznawalną na
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je ,,sprzedać” ten film jako głupiutką komedię, to jest to film pełen inteligentnego humoru. Każdy wyjdzie z kina z uśmiechem na twarzy.

5.The Lobster
3.I tak cię kocham
Film, który trafił do kin w styczniu i który
będzie można jeszcze złapać na dużym
ekranie w walentynki. Nominacja do
Oscara za scenariusz sugeruje, że nie należy się spodziewać stereotypowej komedii romantycznej. Opowiada bardzo
współczesną historię pary, która zmaga
się z dzielącymi ją różnicami kulturowymi.
Mimo że polska dystrybucja próbu-

Utopijna wizja przyszłości, w której samotni ludzie są aresztowani i przenoszeni
do hotelu. Tam mają czas na odnalezienie
partnera, inaczej zostaną przemienieni w
wybrane przez siebie zwierzę. Yorgos
Lanthimos zaskakuje prostotą swojego
dzieła. Nienaturalnie spokojny świat, który przedstawia- z jednej strony urzeka i
pochłania, z drugiej przeraża i sprawia, że
widz zaczyna się zastanawiać, czym tak
naprawdę jest miłość.
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rystyczną wizję świata. Nie przesadza i
zachowuje umiar. Świetne role Joaquina
Główny bohater – Charles – uważa małPhoenixa i Scarlet Johanson (która jest
żeństwa za coś niepotrzebnego, skrycie
głosem systemu operacyjnego).
marząc o wielkiej miłości. Kiedy w końcu
spotyka wymarzoną kobietę, okazuje się, 10.Black Mirror - ,,Hang the DJ”
że ta się żeni. Ten film to już klasyka filAplikacje do randek w ciemno rozwijają
mów romantycznych ze świetną rolą
się z roku na rok. W odcinku ,,Hang the
Hugh Granta. Ta brytyjska produkcja
DJ” za pomocą programu randkowego
wygrała Oscara i umożliwiła rozwój kaludzie są „parowani”, a ich związkowi
riery między innymi Grantowi.
system przypisuje datę wygaśnięcia. Bohaterka Amy spotyka swoją drugą po9.Her
łówkę Franka. Kiedy sprawdzają datę
Samotny pisarz zapoznaje się z nowym
wygaśnięcia ich znajomości, sprawy zasystemem operacyjnym, który ma spełczynają się komplikować. Krótka forma
niać wszystkie jego potrzeby. Niespoodcinka sprawia, że film miło się ogląda.
dziewanie między nim, a urządzeniem
Zakończenie jak to bywa w ,,Black Mirpowstaje uczucie. Historia o tym, jak
ror” zaskakuje i zostaje w pamięci na
bardzo technologia może wpływać na
długo.
ludzi. Reżyser Spike Jonze świetnie pokazuje, że nie da się stworzyć idealnego
szczęśliwego życia i świetnie kreuje futu8.Cztery wesela i pogrzeb

6.La la land
Film twórcy ,,Whiplash” z 5 Oscarami.
Reżyser opowiada o początkującej aktorce i jazzowym pianiście, którzy zakochują
się w sobie i razem chcą spełniać swoje
marzenia. Damien Chazelle przedstawia
widzom prawdziwy, hollywoodzki musical, a jednocześnie historię dwójki ludzi,
których marzenia coraz bardziej ich od
siebie oddalają. Słodko – gorzka baśń o
prawdziwym życiu, którą każdy musi zobaczyć.
7.Wielki Gatsby
Historia nieszczęśliwej miłości z malowniczym Nowym Jorkiem lat 20 w tle. Milioner– Gatsby po 5 latach spotyka swoją
miłość: Daisy. Niesamowita scenografia i
kostiumy budzą zachwyt. Mimo kilku nie-

dociągnięć i błędów reżysera, film warto
obejrzeć, choćby dla wspaniałej kreacji
Nowego Yorku lat 20.

Michalina Szymańska

REALNA WYSPA, CZ. 11
21.06.2031 rok

Tylko, że ono żyje.

Witam!

Wysyłam wam zdjęcia Ani, żebyście wiedzieli jak wygląda i jak bardzo jest szczęśliwa. Zabrałam ją z dwóch powodów.
Chciałam, żebyście czuli się tak jak ja, gdy
dowiedziałam się, że serce mojej najukochańszej Hani już nigdy nie zabije, że
nigdy nie zobaczę jak dorasta, jak się
śmieje. Nie chciałam też, żeby Ania dorastała w otoczeniu morderców, którzy
nigdy nie ponieśli odpowiedzialności za
swoje czyny. Chcę jednak, żebyście nigdy
nie zapomnieli ani o Ani, ani o mnie i
morderstwie, które popełniliście. Co roku
będziecie dostawać list ode mnie i zdjęcia waszej córki, będziecie widzieć jak
dorasta i miejcie świadomość, że to jest
przywilej, którego nie powinniście nigdy
dostać. Nigdy. Ja nie mogę widzieć jak
dorasta moja córka i wy nie powinniście.
Jednak ja mam serce i będziecie świadkami jej życia. Będzie jej u mnie dobrze, nie
martwcie się o to i pamiętajcie, że nigdy
mnie nie złapiecie.

Nie znają mnie Państwo, ale mam duży
wpływ na wasze życie. To przeze mnie od
roku pokój waszej córeczki jest pusty. To
przeze mnie co noc płaczecie. To przeze
mnie całe dnie oczekujecie a gdy zadzwoni dzwonek do drzwi podrywacie
się, żeby sprawdzić czy to nie ona. Macie
ciągłą nadzieję, że wasza Ania w końcu
wróci, ale ja wiem, że to się nigdy nie
stanie. Już nigdy nie porozmawianie z
nią, nigdy nie usłyszycie jej śmiechu.

Dzisiaj są jej piąte urodziny. Pewnie spędzałaby je z wami. Jednak jej u was nie
ma, bo ja ją porwałam. Od roku codziennie widzę jej uśmiech, słyszę jej głos,
czytam bajki, rysuję i bawię się z nią. Już
coraz żadziej pyta o was. Ciekawe jak
szybko dziecko potrafi zapomnieć. Właśnie położyłam ją spać, po długim dniu w
aquaparku. Szkoda, że nie widzieliście
tego jak się cieszyła. Tak jak ja nie mogę
widzieć radości mojej córki, którą wy
Do usłyszenia za rok w szóste urodziny
zabiliście. Miała cztery lata, gdy potąciliAni.
ście ją na przejściu dla pieszych. Nie miała szans, żeby przeżyć. Odebraliście mi Matka której złamaliście serce.
moje szczęście, moje najdroższe słoneczko, więc ja zabrałam wam wasze dziecko.
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Ksawery Mościcki, Juliusz Dworniczak

WALENTYNKOWA UCZTA WE DWOJE
ciepła (nie tylko od pieca do pizzy) atmosfera. Jedzenie- genialne! Pyszna pizza w
neapolitańskim stylu powinna zasmakować każdemu, kto lubi ciasto, sos pomidorowy i ser. Nie jest drogo, w sam raz na
kogoś, kto szuka tańszej alternatywy na
macja dla nieco starszych (pełnoletnich) wieczorne wyjście.
czytelników!
Ocena 5/5 Pyszna pizza, miła atmosfera,
Ocena : 5/5 Ta propozycja dla starszych czego chcieć więcej?
par powinna być idealna. Jest troszkę
CZEKOLADZIARNIA WROCŁAW
taniej niż w przypadku poprzedniego lokalu, a potrawy są kreatywne i ładnie
podane.

Witamy ponownie w kolejnej niesamowitej recenzji Juliusza i Ksawerego! W
tym miesiącu przedstawiamy 6 genialnych restauracji (w różnych zakresach
cenowych), które z całą pewnością możemy polecić na walentynkową randkę
we Wrocławiu.
NOVOCAINA

"Novocaina" znajduje się w Rynku, tuż
obok Krasnala Turysty. Restauracja wewnątrz prezentuje się przyjemnie. Na
ścianach wisi wiele obrazów w pozłacanych ramach. Stylem całość przypomina
piękny barokowy kościół, w którym pełno
jest przepychu. Dodatkowo w środku
STARA PĄCZKARNIA
znajdziemy bar! Dania serwowane są tu
raczej dość drogie, lecz podawane w taki
sposób, jakby wykonywał je prawdziwy
masterchef. Jeśli macie pełny portfel, to
wasza druga połówka będzie zachwycona
z tego wyjścia jak z żadnego innego!

Bardzo przyjemna i urokliwa czekoladziarnia przy ulicy Więziennej 31. Podobno to
najlepsza czekoladziarnia w całej Polsce,
ale nie jest to informacja z potwierdzonego źródła. My zgadzamy się z tym w 100
procentach. Chcesz zabrać miłość swojego życia na słodki wieczór pełen gorącej
czekolady? Właśnie to miejsce jest idealne! Jest tam niedrogo, a czekolada-wręcz
wyśmienita!

Kto powiedział, że drugą połówkę musimy zabrać na drogą kolację do wyszukanej restauracji. Po co wydawać dużo pieniędzy, jeśli możemy pójść na romantyczny spacer z pączkami w ręku! "Stara pączkarnia" jest znana dobrze każdemu, kto
Ocena : 5/5 Ponieważ cena nie powinna
mieszka we Wrocławiu. Najlepszy smak
mieć większego znaczenia, zwłaszcza w
na świecie, tanio i romantycznie- jeśli
walentynki !
kupisz wybrance/wybrankowi pączka z Ocena 5/5 Świetne miejsce na romanserduszkiem.
tyczną randkę!

Ocena : 5/5 Walentynki to w końcu świę- BUTCHERY AND GRILL
to zakochanych, a nie dzień wydawania
"Bernard" również znajduje się w Rynku Restauracja głównie podająca mięso. Ma
pieniędzy !
pod numerem 35. Restauracja jest bardzo
typowo amerykański wystrój: obrusy w
ładna wewnątrz, lecz desingem nie do- NIEZŁY DYM
kratę, steakhouse z krwi i kości. Podają
równuje swojemu konkurentowi, który
pyszne steki i burgery. Nie polecamy zazostał wymieniony wcześniej. Tutaj potrabierać tam wegetarian, ponieważ mogą
wy są bardzo ciekawe. Za 36zł możemy
nic dla siebie nie znaleźć. Ceny są bardzo
kupić kurczaka w sosie salsa ! Dodatkowo
wysokie, więc trzeba się przygotować na
znajduje się bar, m.in. z czeskim, czyli
drogi obiad.
najlepszym piwem! Jest to jednak inforOcena 4/5 Gdyby nie wysokie ceny, byłoby świetnie.
PIWIARNIA BERNARD

Coś dla amatorów kuchni włoskiej.
„Niezły dym” to włoska restauracja na
Placu Teatralnym 1, niedaleko Renomy i
opery. Pizzeria ma bardzo ładny, rustykalny wystrój. Panuje tu bardzo miła i
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Mikołaj Górka

OCZARUJ SWOJĄ DRUGĄ POŁÓWKĘ
,,Idzie luty, podkuj buty". Zgodnie ze starym polskim przysłowiem, obecny miesiąc powinien być wyjątkowo mroźny.
Jednak z własnego doświadczenia wiemy, że zwykle wcale tak nie jest. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że luty jest
jednym z najgorętszych miesięcy w roku. A wszystko za sprawą 14 lutego - święta zakochanych. Już wkrótce czekają nas
walentynki! Dlatego warto zadbać, aby ten dzień był naprawdę wyjątkowy zarówno dla nas, jak i dla naszych drugich
połówek (jeśli takie posiadamy). Przepisy w lutowym kulinarniku zapewnią dużo słodyczy nie tylko podczas walentynek,
ale i przez cały mroźny (a jakże) miesiąc.
PIKANTNY MURZYNEK

Składniki:
gorzka czekolada, 3 tabliczki
jajka, 3 szt
cukier, 1,5 szklanki
proszek do pieczenia, 2 łyżeczki
masło, 250 g
mąka, 1 szklanka
ostra papryka, 2 łyzeczki
szczypta chilii
Sposób przygotowania:
Roztopić 2 tabliczki czekolady w kąpieli
wodnej.Ubić białka na sztywną pianę ze
szczyptą soli.Masło utrzeć z cukrem dodać żółtka,roztopioną czekoladę,proszek
do pieczenia i mąkę.Następnie połączyć z
pianą.Pod koniec miksowania wsypać
ostrą paprykę i chili.Przełożyć ciasto do
prostokątnej formy(12x32) i wstawić do
nagrzanego piekarnika (160),piec ok 1
godz.
Ciasto warto podać z roztopioną, gorącą
czekoladą :)

2 ząbki czosnku
2 łyżeczki oliwy
2 papryczki chili
1 łyżka sosu barbecue
3 łyżki sosu pomidorowego
1/4 szklanki jasnego piwa
1 cebula
Sposób przygotowania:
Mieszamy wszystkie składniki ciasta i smażymy na
patelni wysmarowanej
cienką warstwą oleju. Podsmażyć na posiekaną cebulę i czosnek przeciśnięty
przez praskę. Truskawki umyć, pozbawić
szypułek i zmiksować. Papryczki chili pozbawić nasion i drobno posiekać. Masę
truskawkową wymieszać z posiekanymi
papryczkami i dusić przez 20 minut na
małym ogniu. Polewę wylać na naleśniki
bezpośrednio przed podaniem.
PIKANTNY DESER GRUSZKOWY
Składniki:
6 gruszek
6 łyżek cukru
1 łyżka goździków
2 laski cynamonu
1/4 łyżeczki imbiru
2 łyżeczki soku z cytryny
3 szklanki wody

Sposób przygotowania:
Gruszki myjemy i osuszamy. Odcinamy
górne części (razem z ogonkiem) i wycinamy niewielkie wgłębienia, w których
umieszczamy goździki. Ustawiamy gruszki
pionowo w naczyniu żaroodpornym. Wodę mieszamy z cukrem, przyprawami oraz
sokiem wyciśniętym z cytryny. Powstałym
sosem polewamy gruszki i pieczemy przez
godzinę w temp. 180 stopni. Można podawać je na ciepło lub na zimno.
Wszystkim życzę udanego walentynkowego świętowania. Koniecznie spróbujcie
dotrzeć „przez żołądek do serca”. To
sprawdzony sposób (tak, tak, panowie,
kobiety doceniają uzdolnionych kulinarnie
facetów)
Absolwent Parnasu: Mikołaj Górka

NALEŚNIKI Z PIKANTNĄ POLEWĄ
Składniki na ciasto:
2 jajka
0,5 l mleka
2 szklanki mąki pszennej
olej do smażenia
Składniki na polewę:
10 dag truskawek
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KOSTARYKA: RAJ NA ZIEMI (?)
W badaniach biorących pod uwagę długość życia, samopoczucie, nierówności społeczne czy zanieczyszczenie
środowiska mieszkańców Kostaryki uznano za najszczęśliwszych ludzi na świecie.
Pura Vida
Ticos – jak sami o sobie mówią, są otwarci, zawsze uśmiechnięci i życzliwi. W 1956
roku Kostarykańczycy obejrzeli meksykański film pt. „Pura Vida”, w którym główny
bohater często powtarzał tytułowy zwrot
jako wyraz zadowolenia i aprobaty. Ticos
pokochali te dwa słowa i zawarli w nich
podziękowania, pozdrowienia czy amerykańskie „you’re welcome”. Bowiem musicie wiedzieć, że „pura vida” oznacza
„czyste życie”, czyli takie bez stresu i
zbędnych problemów. Spotykamy się z tą
frazą na każdym kroku, mimo że jest nieco przereklamowana. Jednak idealnie
definiuje mentalność Kostarykańczyków.
Turyści zawsze mogą tu liczyć na pomoc i
uśmiech. Sklepy nigdy nie są otwierane
punktualnie, a większość obywateli
mieszka w małych domach, żeby uniknąć
podatku od powierzchni mieszkalnej. I
nikt się tym nie przejmuje, bo jaki cel
miałby przyświecać martwieniu się?

Zielona Góra
Mniej rozważni turyści przyjeżdżają tu w
sandałach i szortach. Bardziej zapobiegawczy pakują kurtki przeciwdeszczowe,
ale niewielu z nich jest przygotowana na
to, co ich tu spotka. Mówi się, że kiedy
Bóg stworzył Kostarykę, musiał stwier-

Nikt nie potrzebuje sklepu, wystarczy dobrze zaopatrzony samochód. (zdjęcia Piotr Jokimow)

dzić, że jego dzieło jest zbyt idealne, więc
postawił tu Monteverde. Zbierają się tutaj
chmury z prawdopodobnie całego kraju,
tworząc wokół szczytu góry szczelną zasłonę skutecznie zatrzymującą promienie
słońca. Na pierwszy rzut
oka można
pomyśleć, że oto właśnie wybuchł jeden z
licznych wulkanów Ameryki Środkowej,
ale my wiemy, że pod tą kotarą kryje się
mała miejscowość, której nazwa w swobodnym tłumaczeniu brzmiałaby: Zielona
Góra. W miarę wspinania się w górę
oswajamy się z deszczem, wiatrem i mgłą.

Usiąść i cieszyć się słońcem. (zdjęcia Piotr Jokimow)
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Mijamy cmentarz czujnie obserwowany
przez stojącą w kapliczce Matkę Boską.
Znajduje się tu l nie więcej niż dwadzieścia grobów pokrytych łazienkowymi kafelkami. Wreszcie witają nas sklepy z pamiątkami, restauracje, hostele i biura
turystyczne. Jednak na ulicach świecą
pustki. Chociaż góra to obowiązkowa pozycja we wszystkich przewodnikach, nikt
nie zostaje tu na długo. Nie znajdziemy
tutaj książkowego obrazu raju, ale coś moim zdaniem - znacznie piękniejszego.
Czekają na nas kilometry zjazdów na linie
ponad lasem deszczowym. Przed wejściem na górę składamy podpisy pod długim regulaminem, którego ogólne znaczenie sprowadza się do tego, że odwiedzający decydują się na zjazdy na własną
odpowiedzialność. Gdyby nie to, że
deszcz niemiłosiernie smaga po twarzy i
muszę przymrużyć oczy, z pewnością byłyby szeroko otwarte z zachwytu. Co
oczywiście nie zmienia faktu, że wciąż ten
zachwyt czuję. Hektary zieleni we wszystkich odcieniach tworzą dla lasu szczelną
kurtynę, nie dopuszczając do siebie obcego wzroku. Jedynie w miejscu, gdzie płynie szeroki strumień, las „udostępnia”
obcym przybyszom fragment pięknego
widoku. Ogromne paprocie i podłużne
bordowe liście, podobne do tych rosną-
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cych w erze dinozaurów, wraz z tysiącami
innych przedstawicieli flory i fauny żyją
jak największa na świecie rodzina.

Kostaryka na talerzu
W każdym posiłku obowiązkowo musi
pojawić się czarna fasola. Nic szczególnego, nieco mdła, ale znośna. Znane za granicą tacos i burrittos nie są tutaj aż tak
popularne, chociaż zawsze dostępne w
połączeniu z guacamole, czyli pastą z
awokado. Za to zjada się tutaj duże ilości
kurczaków, chociaż wegetarianie też nie
będą głodować. Wśród owoców królują
ananasy (ciekawostka, Kostaryka jest największym eksporterem ananasów na
świecie) oraz banany, które mamy tu pod
wieloma postaciami (i o różnym zastosowaniu). Mnie najbardziej przypadły do
gustu banany smażone, które kierując się
poradą sprzedawcy, przygotowałam sama. Chipsów bananowych można spróbować, kupując je w samochodzie stojącym
na czerwonym świetle od ulicznych sprzedawców.

Paradise City
Samara to kameralna nadmorska miejscowość znana jako ośrodek jogi i relaksu.
Piszę tu o niej z żalem, ponieważ to miejsce,
o
którym
wiedzą
tylko
„wtajemniczeni”. Samara to absolutne
przeciwieństwo kurortów takich, jak Manuel Antonio. Znajdują się tu trzy wegańskie restauracje, salon jogi i angielsko –
hiszpańskojęzyczna szkoła podstawowa.
Podążając ideologią pura vida, miejscowi
nie są tak entuzjastycznie nastawieni do
zakładania własnych biznesów, więc większość przedsiębiorstw, jak biura turystyczne, restauracje, lodziarnie czy szkoły surfingu prowadzą Amerykanie i Francuzi.
Wzdłuż plaży co jakiś czas przejeżdża para
lub trójka koni z jeźdźcami na grzbietach.
Takie wycieczki są coraz częściej wybierane jako ciekawa forma zwiedzania. Łagodne fale w Samarze stwarzają idealne warunki dla początkujących surferów. Po
męczących pierwszych krokach odpoczywają przy zachodzie słońca w restauracji
Luv Burger szczycącej się szeroką ofertą
wegańskich burgerów. Ja zamawiam „
vegan bacon” zrobiony z kokosowych
płatków oraz mój kolejny kostarykański
przysmak, czyli guacamole.
Z czasem utwierdzam się w moim przekonaniu, że aby zamieszkać w tym raju na

W deszczowe dni do Monteverde łatwiej dostać się konno niż samochodem bez napędu na cztery koła.
(zdjęcia Piotr Jokimow)

ziemi, wystarczy pomysł na życie. Dowiedzieliśmy się o młodym Brazylijczyku,
który wybudował domek na drzewie i
teraz oprowadza tam turystów. Po trzydziestu minutach jazdy jeepem docieramy do dzikiej plaży. Nasz przewodnik prowadzi nas przez las. W miarę jak oddalamy się od plaży, opowiada o coraz gęściej
rosnących roślinach i drzewach. W końcu
lądujemy na wykoszonym fragmencie
dżungli. Naszym oczom ukazuje się domek z bali autorskiego wykonania. Wędruję wzrokiem wyżej i napotykam system kładek i lin prowadząc do chatki postawionej na pniu drzewa. W rodzinnej
atmosferze częstujemy się zimnymi soka-

mi, po czym otrzymujemy zabezpieczenia, które powinniśmy użyć, żeby nie
spaść z wąskich mostków prowadzących
do domku.

Pamiętam szum fal, nocne wycie małp,
symfonię ptaków i cykadę świerszczy.
Bardziej i mniej smaczne potrawy. Przemoczone ubrania i piasek tak gorący, że
nie da się po nim chodzić. I przede
wszystkim uśmiechy, życzliwość i spokój,
jakimi dzielą się Ticos. Istny raj na ziemi…
www.money.pl/gospodarka/
internationalliving.com
www.fresh-market.p

Kiedy koniec liny ginie we mgle, można się poczuć jak podczas skoku do bezdennej przepaści. (zdjęcia Piotr Jokimow)
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WIZYTA W KRZYŻOWEJ
W dniach 28 stycznia-1 lutego 2018 odbył się w Krzyżowej projekt„Memories for the future”. Po raz trzeci spotkali się
przy jego realizacji uczniowie naszej szkoły oraz niemieccy z berlińskiej Nelson Mandela Schule.
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