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KONKURS „PRASÓWKA”
W redakcji Gazety Krakowskiej
i Dziennika Polskiego odbył się finał
Małopolskiego Konkursu Gazetek
Szkolnych „Prasówka”. Gazetki oceniane
były w dwóch kategoriach: redakcje
gazetek szkół podstawowych
i gimnazjalnych oraz redakcje gazetek szkół
ponadgimnazjalnych. Miłą niespodzianką
było znalezienie się
w gronie laureatów i zdobycie zaszczytnego
3 miejsca. Redakcję RUMOR-u
reprezentowali Gabriela Potempa
i Aleksander Śliwiński z klasy 2 IA oraz
nasza opiekunka P. Małgorzata ImosaNogieć.
Oprócz dyplomów
i nagród książkowych młodzi adepci
dziennikarstwa mieli okazję do zwiedzenia
redakcji Gazety Krakowskiej
i Dziennika Polskiego.
O pracy redakcji opowiadali redaktorzy
Bogusław Nowak i Bartłomiej Misiniec.
Redakcja

REDAKCJA:
Teksty: Kacper Jaworski, Klaudia Pisiecka, Daria Skowronek, Wojciech Wawryszczuk, Konrad
Grybel, Agnieszka Migdal, Kacper Zaborski, Krystian Pajor, Krzysztof Staszkiewicz, Krzysztof
Maj, Malwina Kiszka, Marcin Gęgotek, Krystian Klatt, Sylwia Zgoda, Gabriela Potempa
Zdjęcia: P. Mariusz Duszkiewicz, P. Małgorzata Imosa-Nogieć, Aleksander Migoń, Krzysztof
Staszkiewicz, Kacper Jaworski, Paweł Pełka, Michał Jamka
Skład: Gabriela Potempa
Nadzór: mgr Małgorzata Imosa-Nogieć
2

Zespół Szkól nr 1 w Krakowie

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
We wtorek, 1 kwietnia w Multikinie
odbyły się warsztaty dziennikarskie Junior
Media - skierowane do młodych
dziennikarzy z Małopolski. Uczestniczyła
w nich ekipa naszego RUMOR-u,
przedstawiciele Gabriela Potempa
i Aleksander Śliwiński wraz z opiekunem
redakcji P. Małgorzatą Imosa-Nogieć.
Warsztaty odbyły się w trzech blokach
wykładowych: najpierw redaktorka Elżbieta
Cegła mówiła o dziennikarstwie i tworzeniu
trzech tytułów z Małopolski – Dzienniku
Polskim, Gazecie Krakowskiej i bezpłatnym
Naszym Mieście. Następnie Grzegorz
Lenartowicz przedstawił tajniki pracy
działu marketingu i promocji Oddziału Prasy
Krakowskiej. Kolejny wykład poprowadzili
Piotr Niewolski i Arkadiusz Wesołowski
z Fundacji Orange - o bezpieczeństwie
w sieci, w szczególności o ochronie swoich
danych w internecie i zawieraniu znajomości

za pomocą portali społecznościowych. Warsztaty zakończył pokaz filmowy przygotowany
przez sieć Multikino. Filmy dotyczyły początków kina i sztuki filmowej, klasyki polskiego
filmu dziecięcego oraz związków literatury i filmu w kinie dla dzieci.
Redakcja

PODAROWALI CZĄSTKĘ SIEBIE

Dziękujemy za liczny udział w akcji krwiodawstwa, która odbyła się 21 lutego
w naszej szkole. Przez kilka godzin w auli głównej funkcjonowało kilka stanowisk, przy
których można było oddać krew – niezwykle cenny dar ratujący ludzkie życie.
W tym dniu krew oddały 24 osoby. Łącznie pobrano 10.800 ml tego bezcennego leku.
Chętnych do oddania krwi było 39 osób. Nie wszyscy jednak zostali zakwalifikowani.
Przyczyną były wysokie wymagania
zdrowotne stawiane przed potencjalnymi
krwiodawcami. Niewykluczone, że
w następnej akcji zostaną honorowymi
dawcami krwi.
Szczególne podziękowania
kierujemy do nauczycieli Pauliny Porada
i Zbigniewa Porada za zorganizowanie
akcji. Wyrazy wdzięczności także dla
wszystkich krwiodawców oraz wszystkich,
którzy przybyli do punktu krwiodawstwa,
choć nie zostali krwiodawcami. Dyrekcja
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie przesłała
wyrazy uznania za zorganizowanie tej
pięknej akcji.
Redakcja
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TECHNIK Z DUSZĄ HUMANISTY...
27 lutego odbył się konkurs teatralny klas drugich. Po obejrzeniu wszystkich
występów i jednym własnym wystąpieniu muszę powiedzieć, że jest to wspaniały pomysł,
aby organizować tego rodzaju urozmaicenia szarej szkolnej rzeczywistości, a przecież takie
akcje też uczą. Aby przygotować dobre przedstawienie należało bardzo uważnie zagłębić się
w tekst powieści, aby dobrze zrozumieć jej przesłanie, co zawsze wiąże się z głęboką
analizą i godzinami spędzonymi nad książką i nikt nie wie, czy nie jest ich więcej niż na
języku polskim!
To przedsięwzięcie pozwala również na odkrycie nowych talentów i horyzontów,
większe zintegrowanie się klasy i nauczycieli, zapewnia niezapomniane przeżycia
i wrażenia. Jednocześnie może stanowić źródło inspiracji do dalszej nauki, jak również
w wyborze kierunku przyszłego kształcenia, bo przecież przedstawienie to nie tylko gra
aktorska, ale również odpowiedni dobór scenografii, charakteryzacja postaci, dobór muzyki,
właściwe operowanie światłem i wiele innych rzeczy, do których należy mieć odpowiednie
wyksztalcenie!
Mimo wszystko uważam, że ten konkurs prezentowałby o wiele wyższy poziom,
gdyby brały w nim udział osoby, które są zainteresowane aktorstwem, teatrem. A zmuszanie
wszystkich „jak leci” jest trochę bez sensu i nie dość, że obniża poziom tego wydarzenia,
to jeszcze rodzi niechęć i podziały, ponieważ w takiej sytuacji z reguły nauczyciel wymaga
przyjęcia jakieś postaci albo samodzielny podział uczniów, co zawsze wywołuje pewne
niezadowolenie u uczestników. Dodatkowo na próbach osoby nie zainteresowane tylko
przeszkadzają, a dodatkowo w większości nie podchodzą poważnie do sprawy i najpierw
mówią, że coś przygotują. a w ostatniej chwili mówią, że się nie da i wtedy ci, którym zależy
- muszą to zrobić za nich.
Pomysł organizowania takich przedstawień według mnie jest jak najbardziej
wskazany, jednak twierdzę, że tylko zainteresowani powinni brać w nich udział.
Kacper Jaworski
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... CZYLI TEATRALIA 2014

Stres, niepokój, blask reflektorów,
muzyka, kurtyna i multum ludzi czekających
z niecierpliwością. Aktor musi zmierzyć się ze
swoją rolą, wcielić w postać kogoś innego,
pokonać swoją barierę strachu. Pokazać
perfekcyjnie uczucia i emocje, które tak
naprawdęw chwili obecnej w nim nie
uczestniczą.
Ostatnio w Technikum Komunikacyjnym
każda 2 klasa miała zmierzyć się ze stresem
i stanąć na scenie, grając w współczesnym
odzwierciedleniu różne lektury. Każdy starał się
zagrać jak najlepiej, wciągając widza w historię swojej postaci. Niektórym wyszło lepiej,
dzięki swojemu zaangażowaniu dostali nagrody. Ja razem z moją niesamowitą klasą
przedstawiliśmy „Szkarłatną Literę”. Wspólnymi siłami również zostaliśmy wyróżnieni za
najlepszy plakat, a ja za „najlepszą rolę żeńską” To wszystko dzięki wielkiemu
zaangażowaniu naszej grupy, wspólnych prób, rozmów i poświęcenia, bez tego nie udałoby
nam się. Myślę,że każdy zasłużył na nagrodę za to, że zmierzył się z takim wyzwaniem,
i dlatego każdemu należą się ogromne gratulacje.
Aktorstwo to nie tylko uczenie się roli na pamięć i zagranie jak najlepiej, ale również
pewnego rodzaju przygoda, zżycie się z ludźmi i wspólna zabawa. Na pewno każdy z nas to
przeżycie zapamięta. Takie wystąpienia na scenie uczą nas radzenia sobie ze stresem, pracy
w grupie, rozwijania swoich umiejętności. Sądzę, że powinniśmy częściej uczestniczyć
w takich przedstawieniach. Daje nam to wiarę w siebie i dodaje pewności.
Teatr to typ sztuki polegającej na prezentacji przedstawień. Teatr jest widowiskiem,
w którym grupa aktorów daje przedstawienie na żywo zgromadzonej publiczności. Mimo
tego, że mamy wszystko zaplanowane i opanowane do końca, to tak naprawdę nigdy nie
wiadomo, co zaskoczy nas jako aktorów, niekontrolowane zdarzenia.
Kto wie, jaka czeka nas przyszłość, może będziemy sławni, znane będzie nasze
nazwisko lub kogoś znajomego, dzięki odkrytemu w konkursie talentowi.
"Świat podobny jest do amatorskiego teatru, więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim
do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne. Wreszcie, każda rola jest dobra, byle grać ją
z artyzmem i nie brać jej zbyt poważnie. Bolesław Prus "
Daria Skowronek
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TEATRALIA 2014
27.02.2014 roku w naszej szkole odbył się konkurs teatralny, w którym
rywalizowały wszystkie drugie klasy technikum. Moja klasa 2 LA pod przywództwem
Rafała Szołdrowskiego wystawiła spektakl pod tytułem „Śluby Panieńskie”, w którym to
myślą przewodnią były fragmenty z książki Aleksandra Fredry, przeplatane ze szkolną
rzeczywistością. Moja osoba wcieliła się w rolę apodyktycznej nauczycielki, która
motywowała swoich uczniów do gry na scenie. To już mój drugi występ sceniczny w tym
roku szkolnym, gdyż 23września miałam przyjemność zagrać Kopciuszka w wersji
niemieckiej na Europejskim Dniu Języków Obcych, który jest coroczną atrakcją dla
wszystkich pierwszych klas. Wracając do prób naszego spektaklu „Śluby Panieńskie”: muszę
przyznać, że początki były mozolne i niezorganizowane. Po dłuższym oswajaniu się ze sceną
i kilkoma profesjonalnymi wskazówkami naszego wodza Pana Rafała Szołdrowskiego
praca stała się zabawą, dzięki której osiągnęliśmy niemały sukces. Zaangażowanie całej
klasy przyniosło zaskakujące efekty. Jednym z nich było odkrycie talentu aktorskiego
jednego z naszych kolegów, Briana Rojewskiego, który świetnie wcielił się w rolę Gustawa
i otrzymał miano najlepszego aktora owego konkursu teatralnego. Starania klasy
i cierpliwość naszego polonisty doprowadziły nas do zwycięstwa. W nagrodę za naszą
kreatywność i grę aktorską dyrekcja zafundowała całej klasie bilety do teatru oraz wolny
dzień od szkoły. Muszę przyznać, że gra na scenie to po prostu świetna zabawa i miło
spędzony czas.
Klaudia Pisiecka

Dnia 27 lutego pierwszy raz od trzech lat wyszedłem na scenę - podczas szkolnego
festiwaluteatralnego uczniów klas II. Rola Rzeckiego z książki Bolesława Prusa „Lalka”
przypadła mi do gustu i powiem szczerze, jestem zadowolony z mojej gry. Moja przygoda
z teatrem zaczęła się w wieku 10 lat, kiedy to mama zapisała mnie na zajęcia teatralne do
Groteski. Wtedy, już jako młody chłopiec, bardzo polubiłem teatr. Role, które grałem były
dla mnie bardzo ważne, do każdej podchodziłem oddzielnie. Nauka tekstu, który miałem
mówić nie była zbyt trudna, z tego powodu, iż większą rolę odgrywała gra sceniczna.
Rzecki, człowiek w podeszłym wieku, dozorca kamienicy. Dla mnie osobiście
najgorszym momentem w całym przygotowywaniu roli było dobieranie stroju i ćwiczenie
zachowań, które pokazywałyby charakter i emocje, jakie moim zdaniem Rzecki odczuwał.
Dochodził do tego wszystkiego jeszcze fakt, iż byłem także reżyserem spektaklu.
Dopilnowanie kolegów, scenografii oraz oprawy muzycznej było nie lada wyzwaniem dla
takiej osoby jak ja. Jestem bardzo zadowolony z kolegów, że postarali się w przygotowaniu
przedstawienia, każdy dołożył swoją cząstkę i to nie było moje przestawienie, to było Nasze
dzieło. Zadowolony jestem także z faktu, iż wreszcie pokazaliśmy się gronu
pedagogicznemu z innej strony - wszyscy postrzegali nas od początku pierwszego roku w tej
szkole za klasę bardzo nieogarniętą, niegrzeczną. Dzięki temu przedstawieniu pokazaliśmy
możliwości i chęci klasy 2IB. Wysiłki i chęci, które zostały nagrodzone przez jurorów
w postaci wyróżnienia aktorskiego.
Wojciech Wawryszczuk
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NASI W RADZIE KRAKOWA
Szanowne Koleżanki oraz Koledzy,
Nazywam się Konrad i aktualnie uczęszczam do klasy pierwszej logistyki służb
mundurowych. Od pewnego czasu, a mianowicie od dwóch miesięcy jestem
przedstawicielem Naszej Szkoły w Młodzieżowej Radzie Krakowa (MRK). MRK jest
tworem, który ma się wzorować głównie na prawdziwej Radzie Miasta Krakowa, jednakże
spełniamy w szczególności rolę doradczą. W tym roku zostało powołanych 19 radnych
z 19-stu szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. Moim zadaniem, działając
w Młodzieżowej Radzie Krakowa, jest ponad wszystko słuchanie głosu młodzieży
w naszej szkole oraz w mieście. Los tak chciał, a w głównej mierze dzięki innym radnym
z krakowskich szkół, podczas sesji inauguracyjnej zostałem wybrany na
wiceprzewodniczącego MRK, co pozwala jeszcze bardziej i godnej reprezentować Naszą
Szkołę.
Pisząc kilka słów o mnie: jestem normalnym chłopakiem, który postawił sobie cel
i do tego dąży, przynajmniej tak mi się wydaje, że dążę. Interesuję się lotnictwem cywilnym
oraz wojskowym, astronautyką, kosmosem oraz całym wszechświatem. Jest to moje
prawdziwe hobby, dzięki któremu każdy mój dzień staje się wyjątkowy. Wystarczy, że
spojrzę w górę. Również życie Naszego miasta nie jest mi obce. Kraków jest mi bardzo
bliski. Tutaj się urodziłem, tutaj żyję i szczerze nie wyobrażam sobie życia w innym mieście.
Kraków jest wspaniałym i cudownym miastem, o wielkiej tradycji, ale także
o dynamicznym rozwoju. Ważne jest to, aby władze miasta oraz mieszkańcy zauważyli
młodzież i żeby zawsze liczyli się z jej głosem. Młodych ludzi jest coraz więcej, dlatego
w Krakowie niczego nie powinno dla Nas brakować. Młodzieżowa Rada Krakowa jest
głosem całej młodzieży żyjącej w Krakowie. Razem możemy dokonać wielkich rzeczy tak,
aby Kraków był przyjazny dla Nas, ale nie zapominając, również dla innych mieszkańców.
Jestem w każdej chwili otwarty na propozycje zmian oraz różnych pomysłów Waszych,
dotyczących działania Młodzieżowej Rady Krakowa. Zawsze znajdziecie mnie na
korytarzach podczas przerwy, albo w pokoju Rady Uczniowskiej. Zachęcam do czynnego
udziału w życiu miasta na różne sposoby, głównie dlatego, że większość nas wiąże
z Krakowem swoją przyszłość, ale także dla lepszego Młodego życia w Krakowie.
Pozdrawiam ;)
Konrad Grybel
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TO LOGISTYCZNIE ŻYĆ EKOLOGICZNIE
„To logistycznie żyć ekologicznie” - tak dumnie
brzmiało hasło seminarium ekologicznego, które odbyło
się w naszejszkole. Już po raz drugi w TK w taki sposób
został poruszony temat ochrony środowiska. Pod
przewodnictwem Pani Pauliny Rydzewskiej uczniowie
klas 2 LA, 2 LB i 3 LO organizowali całe tegoroczne
spotkanie. Nad samym przebiegiem seminarium czuwali
Konrad Pruszczeński i Kamil Wiewióra, którzy
zaskakująco przypominali parę konferansjerów z show
Mam Talent. Prowadząc między sobą luźną rozmowę
oraz żartując o temacie przewodnim umożliwili chwilę
relaksu pomiędzy kolejnymi dawkami wiedzy.
Zagadnienia ekologistyki zostały przedstawione za
pomocą ciekawych prezentacji oraz śmiesznych
wierszyków. Oprócz informacji podstawowych uczniowie
przygotowali wiele ciekawostek, które uzmysłowiły
problemy, z którymi współczesny świat musi się borykać
dbając o środowisko naturalne. Po zakończeniu części
teoretycznej konferansjerzy zrobili krótką ankietę o ich
sposoby na ekologiczne życie, była to chwila spokoju
przez zbliżającym się show. Po przepytaniu uczniów
i nauczycieli rozpoczął się pokaz mody na miarę z Top Model Zostań Modelką, który
w wielu głowach zostanie na zawsze. Z odpadów, które jedynie nadawały się do wyrzucenia,
zostały stworzone kreatywne stroje. Największym zachwytem cieszyła się sukienka
Zuzanny Gajek, która została uszyta z worków na ziemniaki, a wyglądała jak z wieszaka
jednej z sieciówek. Dzięki takim przedsięwzięciom jak to seminarium oprócz podstawowej
wiedzy dowiadujemy się wielu ciekawych informacji, które uzmysławiają, że z niektórych
odpadów można stworzyć cos cudownego i nie wszystko musi wylądować na składowisku.
Agnieszka Migdał

IDIOMATYKA

Konkurs idiomatyczny wypadł świetnie. Sam, będąc jednym z uczestników, byłem
mile zaskoczony różnorodnością zorganizowanych zadań, a także pomysłowością
organizatorów. Tutaj ukłony należy kierować w stronę i pań profesorek Małgorzaty Cichoń
i Agnieszki Chłopek. Dzięki niecodziennej atmosferze, każdy z uczestniczących uczniów
mógł wykazać się przyswojoną wcześniej wiedzą, umiejętnościami plastycznymi oraz
zaznać ogromnej dawki emocji, walki z czasem
jak i przekonać się, na czym tak naprawdę polega
praca w grupach. Uważam, iż idee konkursów
tego typu powinny być realizowane częściej,
gdyż jest to świetne połączenie przyjemnego
z pożytecznym, a mianowicie nauki języków
obcych ze zdrową rywalizacją i dobrą zabawą.
					Krzysztof Maj
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RYDLÓWKA

Dnia 21 stycznia br. klasa 3 IL pod opieką Pań profesorek Krystyny Firlej Kępy
i Małgorzaty Cichoń uczestniczyła w wycieczce programowej z języka polskiego i wiedzy
o kulturze. Był to wyjazd do bronowickiej Rydlówki. Po dogłębnym zapoznaniu się
z lekturą „Wesela” na lekcjach, uczniowie mieli okazję zwiedzić miejsce, gdzie naprawdę
odbyły się zaślubiny Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Klasa wysłuchała
interesującego wykładu przewodnika muzealnego o epoce, w której działał i tworzył
Stanisław Wyspiański, genezie „Wesela”, postaciach dramatu i ich historycznych
								
pierwowzorach.
Kacper Zaborski
Krystian Pajor

WYCIECZKA DO ZAJEZDNI

Na początku powitał nas Pan
Franciszek Osuch, jeden
z kierowników zajezdni Bieńczyce.
Pierwszym punktem naszej
wycieczki była stacja paliw dla
autobusów MPK, następnie przez
myjnię przeszliśmy do warsztatu,
gdzie mogliśmy się szczegółowo
dowiedzieć jak wyglądają
naprawy oraz przegląd okresowy
taboru. Kolejnym punktem był
magazyn części zamiennych, gdzie
dużym ,,powodzeniem” cieszyły się
kasowniki (niektóry mieli pomysł,
by odkupić od MPK kasownik
i zamontować w swoich
samochodach). Ostatnim punktem
wycieczki był budynek administracji, czyli miejsce które chyba najbardziej zaciekawiło
logistyków. Na początek odwiedziliśmy dyspozytornię, gdzie dowiedzieliśmy się jak
funkcjonuje Komunikacja Miejska w Krakowie, jak wygląda praca kierowców, jakie
dokumenty muszą posiadać w czasie jazdy (nie tylko prawo jazdy), co się dzieje, gdy
dochodzi do awarii, zatrzymań w ruchu, spóźnień autobusów lub gdy autobus nie może
wyruszyć z zajezdni. Po długiej i bardzo ciekawej rozmowie przeszliśmy do pokoju,
w którym przyjmowane są zgłoszenia do pracy, a chwilę później główny kierownik zajezdni
Pan Jerzy Siuta zaprosił nas do swojego gabinetu, gdzie opowiedział jak wygląda logistyka
w MPK Kraków. Dodatkowo, pokazał nam pewną ciekawostkę – otóż co dzieje się, gdy
kierowca oczekujący na wyjazdz zajezdni i rozpoczęcie pracy “zagada się” z innym
kierowcą, a jest już czas wyjazdu? Sam prezes, osobiście, poprzez system głosowy
przypomni mu o tym. Podczas gdy my przebywaliśmy w budynku administracji, mistrz
zajezdni zrobił nam miłą niespodziankę i zaprogramował nam na wyświetlaczu jednego
z SU12 napis ,,Technikum Komunikacyjne”, a następnie na specjalną prośbę klasy ,,III LO”.
Po zdjęciu grupowym przeszliśmy się jeszcze po placu parkingowym, a następnie wszyscy
udali się do domów na ciepłą herbatę.
Krzysztof Staszkiewicz
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POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

W dniu 25 kwietnia 2014 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego
z udziałem tegorocznych maturzystów. Dyrektor ZS 1 mgr Wiesław Mroszczyk swoje
przemówienie kierował przede wszystkim do abiturientów. Mówił o ich zasługach dla szkoły
i wkład w jej historię, udział w licznych konkursach i zawodach. Podkreślił także, że każdy
powrót do szkoły będzie szczególnym przeżyciem dla ucznia, gdzie zawsze zostanie przyjęty
jak gość. Dla wszystkich czwartoklasistów był to ostatni dzień w tej szkole. Podziękowania
dyrektora zostały skierowane do wychowawców klas czwartych oraz wszystkich nauczycieli.
Wielu z nich zostanie zapamiętanych przez maturzystów jako szczególne osoby. Punktem
kulminacyjnym były przemowy każdego z wychowawców do swoich uczniów. Nie
brakowało wzruszenia i łez, zwłaszcza wśród pań! Dziękowano za cztery lata wspólnej
nauki, dni dobrych i złych, momentów niezapomnianych. Na koniec zostały wręczone
dyplomy i nagrody dla uczniów najbardziej zasłużonych w nauce, sporcie i pracy
w Samorządzie Szkolnym.
Malwina Kiszka
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FILMOTEKA TECHNIKA
„October Baby”
Film ,,October Baby '' w reżyserii Andrew Erwina i Jona Erwina wywarł na mnie
spore wrażenie. Film został zainspirowany życiem Gianny Jessen, która przeżyła
nieudaną próbę aborcji. Film skierowany jest przeciw aborcji, ma też podłoże
chrześcijańskie. W umiejętny sposób przedstawione są tam sceny o tematyce religijnej - są
one idealnie dopasowane do całej fabuły, dlatego wyznawcy innych religii nie będą
zniesmaczeni tymi akcentami
Dzieło Erwinów ukazuje jak w jednym momencie może zmienić się całe życie
człowieka.Główna postać, czyli 19-letnia Hannah nie poddaje się i pomimo przeciwnością
losu rusza w podróż, aby poznać prawdę o swej przeszłości. Tu ukazywana jest także siła
przyjaźni między nią a Jasonem oraz częsty motyw amerykańskiego kina, czyli motyw
podróży starym gratem z bandą mocno zróżnicowanych ludzi. Po wielu przygodach
i ekscesach Hannah dowiaduje się o swojej przeszłości, która jest dość wstrząsająca, a sama
scena odkrycia prawdy może nawet wycisnąć łzy. Ale ona ma na tyle determinacji by
zobaczyć kobietę, która chciała się jej pozbyć. Mimo odrzucenia Hannah przebacza swojej
biologicznej matce.
Moim zdaniem ten film jest warty obejrzenia. Poruszane są w nim kwestie
dotyczące przyjaźni, akceptacji czy przebaczenia. Także obsada mało znanych głównych
aktorów pozwala nam lepiej odczuć tę postać w filmie, nie utożsamiając ją z innymi
postaciami w innych filmach. Wielki plus należy się też twórcom za ukazanie
chrześcijańskich wartości w sposób bardzo prosty i wymowny, szczególnie scena rozmowy
księdza z Hanną, gdzie wielebny doradza dziewczynie w wyjątkowy sposób. Myślę , że
dzięki temu filmowi ludzie inaczej spojrzą na problem aborcji.
Marcin Gęgotek

Reżyserem filmu „October Baby” jest Andrew Erwin. Jest to dramat amerykański,
oparty jest na faktach. Bohaterką filmu jest 19-letnia Hannah, która jest studentką z wielkim
talentem aktorskim. W pewnej chwilijej życie zostaje przewrócone do góry nogami.
Dowiaduje sie od swoich rodziców, że nie jest ich biologiczną córką, ze została
adoptowana. To co było dla niej najważniejsze w życiu, w jednej chwili straciło sens. Wraz
z przyjaciółmi postanawia wyjechać do Nowego Orleanu w poszukiwaniu swojej
biologicznej matki. Film ukazuje nam jak kruche jest życie i jak wszystko w jednej
chwili może legnąć w gruzach. Film jest bardzo wzruszający. Porusza temat, który jest dla
nas, zwykłych ludzi, tematem bardzo skomplikowanym - aborcja. Hannach urodziła się po
nieudanej aborcji. Jest dzieckiem, które w ogóle nie powinno przyjść na świat. Bardzo
polecam ten film i zachęcam do obejrzenia.
Krystian Klatt
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FILMOTEKA TECHNIKA
„Shooting Dogs”
W swoim życiu, tak jak pewnie każdy, oglądałam wiele różnych filmów, od jakiś
błahychkomedii przez horrory, aż do filmów dokumentalnych. Lecz ostatnio obejrzałam film,
który wywarł na mnie niesamowite wrażenie - był to film "Shooting Dogs" czyli "Strzelając
do psów", w reżyserii Michaela Caton-Jones’a, z 2005 r. Głównymi bohaterami tego filmu są
Joe i ksiądz Christopher. Joe jest młodym Anglikiem, który uważa, że ma w życiu wszystko
czego potrzebuje i dlatego wyjeżdża do Rwandy, by tam uczyć dzieci języka angielskiego.
Ksiądz Christopher prowadzi szkołę École Technique Officielle w Kigali, w której uczy Joe.
Życie Joe, księdza Christophera oraz Ruandyjczyków przebiega spokojnie do czasu, kiedy
w radiu zostaje przekazana informacja, że ludzie z plemienia Tutsi dokonali zamachu na
prezydenta Rwandy, który wywodził się z plemienia Hutu. Ta informacja niszczy
dotychczasowy spokój i zmienia życie Ruandyjczyków o 180 stopni. To zdarzenie
zapoczątkowało wielką rzeź plemienia Tutsi, której dokonali ludzie z plemienia Hutu.
Niektórzy uważają, że właśnie te wydarzenia, które miały miejsce w Rwandzie są
największą porażką ONZ od początku jej istnienia. Na ulice Rwandy zaczynają wychodzić
uzbrojone bojówki Hutu, które mordują wszystkich ludzi z plemienia Tutsi. Nie ma dla nich
znaczenia czy są to dzieci, kobiety, starsze osoby - oni po prostu chcą doszczętnie
wyeliminować wszystkich Tutsi i robią to bez żadnych skrupułów. Śmiertelnie przerażeni
i zdezorientowani Tutsi próbują szukać schronienia w szkole École Technique Officielle,
ponieważ stacjonują tam nieliczne oddziały ONZ. Po pewnym czasie, kiedy sytuacja robi się
naprawdę krytyczna, a oddziały ONZ się wycofują, Joe i ksiądz Christopher stoją przed
bardzo trudnym wyborem - a mianowicie muszą zadecydować, czy wyjeżdżają razem z ONZ
z Rwandy, czy zostają do końca bez żadnej pomocy z Ruandyjczykami. Joe pomimo
obietnicy, którą złożył Louis Mahoney postanawia, że jednak wyjedzie z Rwandy. Ksiądz
Christopher w ostatniej chwili zmienia zdanie i jednak postanawia zostać do końca z ludźmi
z plemienia Tutsi. Przed wyjazdem Joe pyta księdza jak mogą pomóc tym ludziom, gdyż wie
co ich czeka, gdy oddziały ONZ opuszczą Kigali. Ksiądz Christopher z bólem w sercu
i z pełną bezsilnością odpowiada tylko tak: "Te dzieci mogą umrzeć bez komunii. Zróbmy
coś z tym". Po tych słowach zaczyna odprawiać ostatnią mszę świętą. Gdy stacjonujące
oddziały ONZ opuszczają Rwandę, a ksiądz Christopher swoją ciężarówką próbuje wywieźć
dzieci Tutsi poza granice miasta dzieje się to, czego bali się wszyscy Tutsi. Bojówki Hutu
uderzają na bezbronnych Tutsi mordując wszystkich.Według mnie ten film jest naprawdę
warty obejrzenia, ponieważ ukazuje ludzką bezsilność a zarazem ludzką okrutność
i bezwzględność. Ukazuje on takie momenty, kiedy zastanawiamy się „gdzie jest Bóg?”
Kiedy nie tyle zaczyna brakować nadziei, a po prostu ona umiera. A przecież podobno
zawsze musimy mieć nadzieję i to ona ostatnia umiera w człowieku. A co jeśli nadzieja
umarła? Jak mamy żyć wiedząc, że za dzień lub dwa zostaniemy bestialsko wymordowani
przez ludzi, z którymi żyliśmy w zgodzie przez kilka a nawetkilkadziesiąt lat? Oglądając ten
film możemy spróbować wyobrazić sobie, jak może się czuć człowiek, który łamie
obietnice i czuje z tego powodu do siebie ogromny żal. Czy można się usprawiedliwić
faktem, że przecież jego życie było zagrożone i gdyby tak nie postąpił, to mógłby nie
dożyć jutra. Czy może złamanie obietnicy to po prostu nie dotrzymanie słowa bez
względu na okoliczności i sytuację w jakiej się znaleźliśmy ?Dla mnie najtrudniejsze
myślę było postawienie się w sytuacji Joe gdy wiedział, że wyjeżdża i zostawia tych ludzi
na pewną śmierć. Jestem ciekawa jakie towarzyszyło mu wtedy uczucie, mogę się domyślać,
że nie jest łatwo wyjechać z tą świadomością, że opuszczamy ludzi, którzy za chwilę zginą,
a my nie możemy z tym nic zrobić. Gra aktorska była na dobrym poziomie, scenografia była
dobra. Efekty dźwiękowe i specjalne są na bardzo wysokim poziomie. Ten film mi się bardzo
podobał, był naprawdę ciekawy. Myślę, że jeszcze wiele razy będę nad nim rozmyślać,
wracać do niego i na pewno szybko go nie zapomnę. Zachęcam wszystkich do obejrzenia.
Sylwia Zgoda
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Mamy wiosnę, coraz ładniejszą pogodę…
Idealną na wycieczki! Rozmawiałam z uczniem klasy
4LE, Aleksandrem Migoniem, miłośnikiem pojazdów
szynowych a także podróży. Tyle lat, tyle
kilometrów…
Gabriela Potempa: Olku, skąd wzięła się Twoja
podróżnicza pasja? Nie trzeba Cię znać, żeby
wiedzieć, że ją masz. Na Twoim profilu na facebooku,
instagramie, fotozajezdni… Dosłownie wszędzie
możemy podziwiać niesamowite zdjęcia Twojego
autorstwa z różnych zakątków Polski, a także
tramwajów i pociągów.
Aleksander Migoń: Widzę, że bardzo obeznana
jesteś. (śmiech) Podróżuję pociągami od zawsze i od
zawsze to lubię. Dosłownie wychowałem się na kolei.
To rodzice zakorzenili we mnie tą pasję. Dużo
jeździliśmy pociągami. Gdy byłem dzieckiem, przy
każdej możliwej okazji, zabierali mnie na dworzec.
Nawet mnie tam karmili.

GP: No, to chyba w tym miejscu musimy
podziękować rodzicom. Spisujesz gdzieś miejsca,
które odwiedziłeś, kilometry, które przejechałeś?
AM: Tak, prowadzę statystykę roczną, w której zapisuję sumę wszystkich kilometrów
przejechanych w danym rozkładzie jazdy, nie w roku. Rozkład jazdy kończy się i zaczyna
następny w połowie grudnia zawsze.
GP: Pamiętasz, ile przejechałeś najwięcej, lub w ciągu ostatniego rozkładu jazdy?
AM: Ostatni rozkład jazdy obowiązywał od 08.12.2012r. do 14.12.2013r. i przejechałem
około 29 tysięcy kilometrów. A teraz od zmiany rozkładu, czyli od 15.12.2013r. jest na moim
liczniku już 5 tysięcy 700 kilometrów.
GP: Wielkie WOW, imponujące. Zaraz matura, kiedy znajdujesz na to czas?
AM: Niektórzy się dziwią, ale często nawet uczę się i odrabiam lekcje w pociągu, bo po
prostu jestem do tego zmuszony. A czasem po prostu nie chce mi się w domu, wolę
w pociągu.
GP: No tak, za to w tramwaju pewnie nie byłoby tak fajnie, a tym rodzajem pojazdów
szynowych też się tak bardzo interesujesz?
AM: Interesuję się ogólnie pojazdami szynowymi, czyli zarówno pociągami, jak
i tramwajami. W ogóle tramwaj udało mi się prowadzić już dwukrotnie, dzięki dniom
otwartym na Śląsku, które odbywają się co roku z okazji Europejskiego Dnia Bez
Samochodu. Tak, czy inaczej – dla mnie tramwaj to tylko jeden typ. Mówię tu o sto piątce –
Konstal 105N. Jeździ na linii 4 oraz 24. Tramwaj, taki pociąg miejski… Codziennie gdzieś
nim dojeżdżamy, ale też ma swój klimat podróży, zwłaszcza ten model, o którym wcześniej
wspomniałem.
GP: Mówisz, że udało Ci się już prowadzić tramwaj. Ale też pracowałeś, miałeś praktyki na
kolei, prawda?
AM: O tak, tak, tak. W przeciągu dwóch lat już trzy razy udało mi się pracować na kolei.
Oczywiście była to praca dorywcza, nie na stałe, bo nie ukończyłem jeszcze szkoły. By kolej
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mogła mnie zatrudnić musiałbym spełniać określone wymagania, których… jeszcze nie
spełniam. Udało mi się jednak pracować badając frekwencję, czyli po prostu licząc
pasażerów na Śląsku na zlecenie tamtejszego urzędu wojewódzkiego. Druga praca, jaką
podjąłem na kolei to badanie struktury taryfowej, czyli spisywanie biletów dla PKP Intercity.
Dzięki tej pracy przez 5 lub 6 dni jeżdżę po Polsce. Wtedy kolej płaci mnie, a nie ja kolei.
GP: Twoja przyszłość będzie związana z koleją, w to nie wątpię. Ale myślisz, że podejmiesz
tam jakąś stałą pracę, z której będziesz utrzymywał siebie i być może rodzinę? Bo przecież
najważniejsze, żeby praca była również pasją, a często trudno o taką.
AM: Oczywiście, jeżeli będą na to warunki, jeżeli tylko będę miał taką możliwość. Tak to
już dzisiaj jest, albo się ma pasję i się w nią „inwestuje” i idzie się do pracy z nią związaną,
a nie trzeba na siłę szukać na nią środków.
GP: Nie nudzą Ci się niektóre trasy? Bo przecież jest wiele miejsc, które odwiedziłeś
kilkakrotnie, wiele tras…
AM: Na pewno każda podróż niesie ze sobą wielkie emocje. Było kilka takich naprawdę
wyjątkowych. Jedno jest pewne – jadąc przez 3 lata tą samą trasą, podróż nigdy nie jest taka
sama. Albo jest inny pociąg, pogoda, jakieś utrudnienia w ruchu, tory zamknięte… Ale mam
szczęście i zwykle jeżdżę planowo pociągami i nic strasznego się nie dzieje. W zeszłe
wakacje jedynie jechałem dość ciekawą trasą, z małymi anomaliami.
GP: Byłbyś w stanie opowiedzieć nam krótko o jakiejś takiej wybranej, najciekawszej?
AM: Zakupiłem bilet podróżnika – ważny cały weekend, na wszystkie pociągi
pospieszne. Upalny sierpień, piątek, około południa, wsiadłem do osobowego pociągu do
Katowic. Moim celem wtedy, póki co, była stacja Racibórz. Blisko, jednak w owym
Raciborzu miałem plan przesiąść się na nocny pociąg do Gdyni. Trasa po zmroku
przebiegała spokojnie, w Katowicach dosiadło się trochę osób. W Sosnowcu zauważyłem
czarne, burzowe chmury. Jechaliśmy planowo, aż do stacji Częstochowa. Staliśmy tam
jakieś podejrzane 10 minut. Normalna wymiana podróżnych, konduktor daje znak odjazdu.
Wyjeżdżamy w kierunku Radomska z prędkością 10km/h. Pociąg tam powinien od razu
osiągać maksymalną prędkość, a nie turlać się. Wtedy było już dość ciemno, jechaliśmy
powoli, stanęliśmy za stacją i nagle zaczęliśmy się cofać. Zmieniliśmy peron z pierwszego
na trzeci. Staliśmy tam pół godziny. Poszedłem do konduktora dowiedzieć się, o co chodzi.
Powiedział, że jedziemy przez Herby Nowe i Kłobuck, a normalnie pociąg miał jechać przez
Częstochowę, Częstochowę Aniołów, trochę na północ i skręcić w lewo na Magistral
Węglową. Jednak były tam utrudnienia związane z tą burzą. Jechaliśmy na Opole, ale
w Herbach Nowych skręciliśmy na północ i pojechaliśmy objazdem.
GP: Duże opóźnienie finalnie przez to mieliście?
AM: Wyjechaliśmy chyba z godzinnym opóźnieniem, na
szczęście maszynista miał rozeznanie. Jak już
wjechaliśmy na właściwą trasę fajnie było widać burzę,
była bardzo efektowna, dużo piorunów. Gdy tylko ktoś
otworzył okno, robiła się wielka kałuża. Jednak
jechaliśmy normalnie, w żaden sposób nam to nie
przeszkadzało. Minęliśmy Zduńską Wolę w centralnej
Polsce. Między nią a Inowrocławiem w stacji Babiak
staliśmy około godzinę czekając, aż dwa pociągi
przejadą, bo było tylko po jednym torze. Podczas tego
postoju jeden podróżny pokazał mi informację na TVN24
, dotyczącą utrudnień związanych z tą burzą. Okazało się,
że wystąpiły one nie tylko w rejonie Częstochowy, ale
przeszło przez całą Polskę. Jeden pociąg z Poznania do
Warszawy nie dojechał, olbrzymie opóźnienia, jeszcze
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kolega ze szkoły jechał z Krakowa do Gdyni innym pociągiem, też mówił, że miał
utrudnienia.
GP: Czy to nie dziwne, że przez głupią burzę takie problemy?

AM: To była jedna z poważniejszych burz ubiegłego lata. I tak ta moja przygoda nie była
wcale taka problematyczna, jak mogłaby być.
GP: Takie podróże są kosztowne, wspomniałeś o bilecie podróżnika, skąd bierzesz
informacje o wszystkich okazjach, promocjach?
AM: Każdy przewoźnik ma swoją stronę internetową i można sobie sprawdzać oferty.
GP: Celebryci… gwiazdy, no ale nawet w Polsce oni czasem muszą poruszać się
publicznymi środkami transportu. Spotkałeś kiedyś kogoś znanego, udało Ci się nawiązać
jakąś znajomość, ciekawą rozmowę?
AM: Hmm… Najczęściej celebrytów można spotkać właśnie na trasie Kraków – Warszawa.
Miesiąc temu wracałem ze stolicy pociągiem InterREGIO Matejko. Wsiadłem w Warszawie
Wschodniej, pociąg był jeszcze pusty. To była niedziela, na Centralnej cały się zapełnił.
Dosiadło się do mojego przedziału dwóch podróżnych, którzy wyglądali znajomo. Wtedy
jeszcze nie wiedziałem, kim byli. Rozmawiali na różne tematy, wymieniali poglądy
filozoficzne. Jak później sprawdziłem w internecie – okazało się, że było to dwóch aktorów,
grających w serialu „Na dobre i na złe”, ale nie nawiązywałem z nimi żadnego kontaktu.
GP: Tak na koniec – kilka miejsc w których bywasz?
AM: Przez to, że zbliża się matura jeżdżę w obrębie aglomeracji krakowskiej – do Trzebini,
Miechowa, Bochni, do mojego ukochanego Tarnowa, w którym się urodziłem. Ostatnio
w dalszej podróży byłem miesiąc temu. Polecam trasę do Zakopanego, która niestety jest
teraz zamknięta, lub Krynicy. Także do Kielc polecam pojechać.
GP: A z jakichś dalszych miejscowości?
AM: Polecam Poznań, Szczecin, niby daleko, ale piękne miasta. Kurorty nadmorskie –
Kołobrzeg, Hel, Władysławowo, Świnoujście, Międzyzdroje… No i niby takie mało znane
miasto – Ostrów Wielkopolski. Bardzo ważny węzeł kolejowy, ale także piękne miasto.
I dobra restauracja na dworcu. (śmiech)
GP: To może już naprawdę ostatnie słowo do czytelników, jakby ktoś bardzo chciał, a nie
mógł zmotywować się do podróży, szczególnie właśnie pociągiem?
AM: Zależy od podróżnego. Niektórzy myślą o trasie,
a inni o cenie. Jeśli ktoś chce przejechać się jak najtaniej,
mogę polecić kilka ofert, dzięki którym można za mniej
niż 10zł przejechać dużą część Polski. A jeśli chce wydać
więcej, ale pooglądać widoki, pozwiedzać, to polecam
trochę popatrzeć do atlasu, bo w niektóre miejsca nie da
się dojechać autem, a pociągiem jak najbardziej.
GP: Rozumiem, że służysz pomocą?
AM: Jak najbardziej.
GP: W takim razie dziękuję Ci bardzo za wyczerpującą
rozmowę.
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Rok temu w maju
miałem okazje do odbycia
3-dniowej, wspaniałej wycieczki
do Belgi, a konkretnie Brukseli.
Wyjazd był nagrodą za zajęcie
drugiego miejsca w konkursie
fotograficznym, który odbył się
w ramach projektu ,,18 cudów
Krakowa według młodzieży”.
O co chodziło w tym projekcie?
Projekt został zorganizowany
przez grupkę absolwentów
Krakowskiej Akademii
Samorządności. Pierwszą
częścią projektu było głosowanie
na najbardziej znane przez
młodzież miejsce
w poszczególnych dzielnicach.
Głosowanie wyłoniło 18 cudów
Krakowa według młodzieży.

Drugą częścią był konkurs fotograficzny i dziennikarski na najlepsze przedstawienie danego
cudu. Zwieńczeniem projektu było wydanie książki z opisami i zdjęciami biorącymi udział
w konkursie. A wracając do wycieczki, z projektu prócz mnie pojechały jeszcze dwie
dziewczyny, Paulina, która zajęła drugie miejsce w konkursie dziennikarskim oraz nasza
opiekunka Angelika. W sumie 12 maja około godziny 18 pod Halą Wisły zebrało się 40
uczestników wyjazdu, zebranych z różnych projektów. Nieco spóźnieni ruszyliśmy w około
siedemnastogodzinną podróż, podczas której wszyscy się poznawaliśmy, nie przejmując się
zbytnio faktem nocy.
Około godziny 11 w końcu dojechaliśmy do miasta, które zawsze chciałem zobaczyć,
do Brukseli, gdzie powitała nas typowa pogoda, czyli deszcz, który towarzyszył nam prawie
cały wyjazd.Na dobry początek, jeszcze nim dojechaliśmy do hotelu, zatrzymaliśmy się przy
Atomium, czyli modelu kryształu żelaza, powiększonego 165mln razy. Atomium już
z daleka wyglądało imponująco, ale nic nie odda wrażenia, gdy jest się tuż koło niego. Po
paru minutach zdjęć w deszczu, stwierdziliśmy, że ze względu na brzydką pogodę
odpuścimy sobie zwiedzanie Atomium, a konkretnie wyjechanie na taras widokowy
i pojedziemy do hotelu.
Zakwaterowanie mieliśmy w pięknym, przytulnym hotelu Izan Avenue Louise na
granicy centrum Brukseli. Po zakwaterowaniu w hotelu i chwili przerwy (podczas której
większość uczestników zrobiła drzemkę po nieprzespanej nocy) ruszyliśmy na zwiedzanie
centrum Brukseli, gdzie zdecydowanie największe wrażenie zrobiła na mnie monumentalna
gotycka Katedra św. Michała i św. Guduli. Po dojściu do Grand Place oraz zobaczeniu
Mannekn Pis, czyli figurki siusiającego chłopca mieliśmy około 2h na samodzielne
spacerowanie po mieście. Nasza trójka stwierdziła, że idziemy się jeszcze przejść po
ścisłym centrum zahaczając o parę punktów, które polecali nam przewodnicy, był to bar,
gdzie mieliśmy okazję spróbować prawdziwych Belgijskich frytek i Belgijskich gofrów,
w obu przypadkach, mało w smaku przypominają te z Polski. Jako, że Belgia to kraj słynny
z czekolad i żelek, nie mogliśmy również przegapić tego punktu. Z tym, że później przez
kilka tygodni polska czekolada niechętnie przechodziła mi przez przełyk… Na sam koniec
niemal na wariata poszliśmy do figurki Jeanneke Pis, czyli siusiającej dziewczynki. Z tym,
że sama figurka nas nie interesowała, interesował nas Pub naprzeciwko. Pub Delirum Cafe,
coś niesamowitego, świetna atmosfera, jeżeli ktoś chce skosztować najlepszego piwa na
świecie Delirium Tremens to musi koniecznie tam się wybrać. No i cóż właśnie tam
spotkaliśmy wszystkich Polaków z naszej wycieczki..
Po ,,uczcie” ruszyliśmy z powrotem na Grand Place, gdzie spotkaliśmy naszych
przewodników i wraz z nimi udaliśmy się do restauracji Chez Leon na kolację z Europosłem
Bogusławem Sonikiem. Kolacja była wspaniała, poseł znalazł czas, aby porozmawiać
z każdą grupką osobno, przy okazji była to również okazja na dalszą ,,integrację”
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z uczestnikami wycieczki. A co do kolacji, po zjedzeniu przystawki, która sama w sobie była
trochę syta (a może to fakt, że wcześniej też się jadło), dania głównego, po którym już lewo
się ruszaliśmy i deseru po którym ,,podłoga się pod nami łamała” było już dobrze po
godzinie 22 (choć to nie przebije pizzy w Neapolu o północy, ale to inna bajka) i wiadome
było, że trzeba dzwonić po autokar, bo mało kto miał ochotę iść na nogach kolejne ok 40
minut , a tym bardziej, że ,,przebojowe babcie” po zaśpiewaniu ,,Sto lat” posłowi,
rozśpiewali się na całego i szkoda by było, żeby już pierwszego dnia interesowała się nami
Policja.
Zaraz po powrocie do hotelu wszyscy jak jeden mąż padliśmy na łóżka... Następnego
dnia, ku ogólnemu niezadowoleniu (ciekawe czemu?) musieliśmy się obudzić max o 8, by
zdążyć na śniadanie, które trwało od 7:00 do 9:00. Nie trzebachyba pisać, że wszyscy
przyszli tak mniej więcej o 8:30. Śniadanie w formie szwedzkiego stołu skutecznie obudziło
nas wszystkich i dobrze, bo zaraz mieliśmy ruszać do Parlamentu Europejskiego na kolejne
spotkanie z Bogusławem Sonikiem.
Niestety zaraz po wejściu do autokaru, przewodnicy z uśmiechem zakomunikowali, że
idziemy tam pieszo, nie poderwało nas to z siedzeń, do czasu aż usłyszeliśmy, że będziemy
przechodzili przez galerię handlową. Po dojściu do Parlamentu Europejskiego, zostaliśmy
zaproszeni na krótki wykład o UE, a następnie Bogusław Sonik opowiedział trochę o sobie,
o swoich działaniach jako europosła, oraz o dalszych planach związanych z byciem
europosłem. Po spotkaniu zaczęły się wspólne zdjęcia z Bogusławem Sonikiem, a następnie
udaliśmy się do sali obrad, do której nie trafiliśmy, by była w remoncie…
Wróciliśmy do hotelu, na szczęście autokarem, po czym po niecałej 1h przerwy
ruszyliśmy do przepięknego miasta – Brugia. Korzystając z faktu, że dojazd z Brukseli trwał
prawie 2,5h (w tym 1h w korkach w Brukseli, które są dużo większe niż w Krakowie) wiele
osób poszło spać, a ,,przebojowe babcie z Wolbromia” dalej śpiewały, tym razem zmieniły
płytę na disco polo. Brugia powitała nas pięknymi... opadami deszczu, co nie przeszkodziło
nam w spacerze po starówce (wtedy też pogoda się zlitowała). Uważam, że żadna inna
starówka w Europie, jak i pewnie na świecie, nie jest w stanie równać się z tą w Brugii,
piękny park na wejściu, piękne budynki, harmonia, no coś pięknego.
Po krótkim przejściu przez starówkę pojawiliśmy się na Burg Square, gdzie mieliśmy
ok. 2h dla siebie, a ze względu na to, że tam jest dużo sklepików, a w mojej grupce były dwie
dziewczyny... no więc 2h przechodziłem po sklepach z nimi. Po powrocie do hotelu padnięty
zasnąłem momentalnie.
Trzeci dzień był ostatnim dniem, z rana wrzuciliśmy bagaże do autokaru i przeszliśmy
(albo też przejechaliśmy, nie pamiętam byłem ledwo żywy) do Parlamentarium. Co to
takiego? Jest to coś rodzaju muzeum, gdzie w formie interaktywnej można się dowiedzieć
o historii UE, o gospodarce krajów członkowskich. Zaraz po tym mieliśmy chwilę na
zakupy (tzn. głównie
czekolady). Ostatnim punktem
wycieczki był pyszny obiad, po
którym z bólem
serca pożegnaliśmy się
z Brukselą i ruszyliśmy do
Krakowa. W czwartek koło
godziny 3 w nocy
wjechaliśmy do Polski, co było
bardzo mocno odczuwalne po
dziurach w drodze, a już o 8
byliśmy w Krakwie i w końcu
nadszedł ten dzień piątek,
w którym się wyspałem.
Krzysztof Staszkiewicz
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Dnia 13 marca klasa 2LB miała okazję uczestniczyć w szkolnej wycieczce
zorganizowanej do Patronackiej Jednostki Wojskowej. Po dotarciu na miejsce zostaliśmy
powitani przez tamtejszego kierownika klubu żołnierskiego, który wtajemniczył nas w plan
naszegopobytu. Rozpoczęliśmy od prelekcji na temat patrona jednostki płk. pil. Stanisława
Jakuba Skarżyńskiego poprzez historię istnienia samego obiektu. Następnie z Sali Tradycji
naszawizyta obrała kierunek na płytę lotniska. W trakcie pokonywania długiego odcinka
trasy, mogliśmy doświadczyć, jakie uczucia towarzyszyły kiedyś polskim spadochroniarzom,
zwiedzając samolot An-26. Ponadto mogliśmy wejść i zobaczyć zarówno wygląd
zewnętrznyjak i wewnętrzny samolotu An-2. W obu maszynach mieliśmy okazję usiąść za
ich sterami. Przemieszczając się dalej zapoznawaliśmy się z samym rozlokowaniem
jednostki tzn. jakfunkcjonują poszczególne punkty z pozostałymi oddziałami.Co więcej,
mogliśmy choć trochę poznać jak wygląda życie prawdziwych żołnierzy w jednostce. Po
dotarciu na płytę lotniska swoje kroki skierowaliśmy do hangaru, gdzie naprawom
mechanicznym i przeglądom poddawane były samoloty m.in.: samolot CASA-C295. Oprócz
zwiedzania mogliśmy zaobserwować dokładność pracy, jaka konieczna jest w zawodzie
grup naprawczych. Ostatnim punktem naszej wycieczki przed powrotem do bram jednostki
była możliwość obserwacji z bliska startów, kołowań i lądowań statków powietrznych, co
bez wątpienia było wisienką na torcie dla uczestników.Podsumowując myślę, że wycieczka
będąca tak naprawdę pierwszym zapoznaniemz jednostką wypadła bardzo pozytywnie.
Przyswojoną wiedzę mogliśmy połączyć z praktycznym zwiedzaniem zarówno samej
jednostki jak i jej wyposażenia. Mam nadzieję, że wycieczki tego typu będą realizowane
coraz częściej (szczególnie dla klas mundurowych), co na pewno wpłynie korzystnie na
wykorzystanie praktyczne wiedzy wojskowej uczniów a także zwiększenie jej zakresu.
Krzysztof Maj
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Wraz z klasa I LD byliśmy w ramach wycieczki zwiedzać 8 Bazę Lotniczą
w Balicach. Powstała ona 1 stycznia 2001 roku. W 2007 r. otrzymała sztandar ufundowany
przez społeczność Krakowa. Zwiedzaliśmy wieżę kontroli lotów, mogliśmy bliżej przyjrzeć
sie pracy kontrolerów lotniczych i poznać na czym polega ta praca. Oglądaliśmy również
najnowsze wozy strażackie dostarczone dla lotniska. Byliśmy też na pokładzie samolotu
wojskowego CASY C-295.Mogliśmy z bliska zobaczyć wnętrze i przyrządy, które sie tam
znajdują. Niektórych przyprawiały o zawrót głowy. Było to jednocześnie spełnienie marzeń
- siedząc w środku takiej maszyny. Miejsce to okazało sie niezwykle, widzieliśmy z bliska
lądujące, startujące i kołujące samoloty. Największym wydarzeniem tej wycieczki był
przylot premiera Donalda Tuska i przejazd konwoju 8 samochodów tuz obok nas.
Zwiedziliśmy również hangar, w którym serwisowane są samoloty przez służby techniczne.
Wycieczka była udana i niejednego skłoniła do refleksji nad wyborem zawodu.
Krystian Klatt
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Nagroda Nobla - jest to nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia literackie
i naukowe oraz zazasługi dla społeczeństwa. Nagroda Nobla jest przyznawana dzięki
szwedzkiemu wynalazcy dynamitu (Alfred Nobel), który w swojej ostatniej woli pragnął,
aby wybitni ludzie byli honorowo traktowani. Nagroda ta jest przyznawana od 1901 roku
w dziedzinach: fizyki, chemii, medycyny lub fizjologii, literatury i ekonomii (od 1968 r.)
Istnieje również Pokojowa Nagroda Nobla.
Polscy Nobliści w dziedzinie literatury:
a) Henryk Sienkiewicz – 1905r. – „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu”;
b) Władysław Reymont – 1924r. - „za wybitny epos narodowy, powieść Chłopi”;
c) Isaac Bashevis Singer (ur. pod zaborem rosyjskim, w Leoncinie) – 1978r. - „za pełną
uczucia sztukę prozatorską, która wyrastając z polsko-żydowskich tradycji kulturowych
porusza jednocześnie odwieczne problemy”;
d) Czesław Miłosz – 1980r. - „za całokształt twórczości”;
Czesław Miłosz – ur. w 1911r. , zmarł 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie. Miłosz był
prawnikiem, historykiem literatury, tłumaczem, a przede wszystkim poetą. Tematyka jego
utworów jest niezwykle zróżnicowana i dotyczy kwestii religijnych, emigracyjnych, itp.
Przykładowo w wierszu „Który skrzywdziłeś” podmiot liryczny zarzuca systemowi
totalitarnemu, że krzywdzi bezbronnych ludzi. „Gromadą błaznów” nazywa rządzących.
Podmiot liryczny może być utożsamiany z poetą, ze względu na słowa: Poeta pamięta
Możesz go zabić - narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy.” Z kolei w utworze
„Wyznanie” Czesław Miłosz dotyka problemu emigracji. W wierszu można odnaleźć
nawiązania do Konrada, z III części „Dziadów”. Tu jednak podmiot liryczny poniża się
wobec Boga, mówiąc: „Jakiż więc ze mnie prorok? Skąd by duch miał nawiedzać takiego?
Tylu innych Słusznie było wybranych, wiarygodnych”. Jest to zupełne przeciwieństwo
w stosunku do bohatera utworu Adama Mickiewicza, gdyż jak pamiętamy, tam Konrad
próbuje dorównać Bogu. W utworze „Piosenka o końcu świata”, Czesław Miłosz w bardzo
prosty sposób stara się ukazać problematykę końca świata. Koniec, który kojarzy się ze
smutnym wydarzeniem, jest opisany jako coś, co spotka każdego w czasie jego normalnych
zajęć. Podmiot liryczny nie zgadza się z opisem biblijnym, w którym to na niebie mają
pojawiać się różnego rodzaju znaki. Już sam tytuł zawiera w sobie kontrast. Słowo
„piosenka” bowiem kojarzy się z czymś radosnym, a „koniec świata” wywołuje zupełnie
przeciwne uczucie – smutek.
e) Wisława Szymborska – 1996r. - „za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala
historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej
rzeczywistości”;
Wisława Szymborska – ur. w 1923 r., zmarła 1 lutego 2012 r. w Krakowie. Była
poetką, tłumaczem oraz krytykiem literackim. W 1945 roku debiutowała na łamach
„Dziennika Polskiego” wierszem: „Szukam słowa”. Tematyka jej utworów jest na pozór
prosta, ale tak naprawdę kryjew sobie życiowe tematy i problemy społeczeństwa. Jej utwór
„Fotografia z 11 września”, stanowi doskonały przykład prostoty jej utworów. Wiersz
przedstawia ostatnie sekundy z życia ludzi, którzy dotknięci zostali tragedią podczas ataku
na World Trade Center. Ludzie wyskakują z okien, panuje chaos i zamieszanie. Autorka
w bardzo krótki sposób podsumowała to wydarzenie, używającmetafory „nie będę
dodawała ostatniego zdania”. Ostatnim zdaniem w utworze jest: „Tylko dwie rzeczy mogę
dla nich zrobić - opisać ten lot i nie dodawać ostatniego zdania.” Ostatnim utworem
Wisławy Szymborskiej, który chciałbym zaprezentować jest utwór „Obmyślam świat”.
Podmiot liryczny może być utożsamiany z poetą, ze względu na kreowanie nowego
świata, które odbywa się na kartkach papieru. Jest to „wydanie drugie, poprawione”, co
można rozumieć jakoby osoba pisząca pragnęła innego świata. Jak sama określa, świata bez
„bólu, śmierci, starości”… W taki prosty sposób Szymborska tworzyła przepiękne utwory,
które podobnie jak w przypadku Czesława Miłosza zostały docenione i uhonorowane
Nagrodą Nobla.
Wszyscy Polacy powinni być dumni, że Polska miała tak wspaniałych pisarzy!
Michał Jamka
Rozmaitości Uczniowskie Magazyn Oświatowo-Rozrywkowy. Wydanie wiosenne, Kraków 2014 21

BIBLIOTEKA POLECA
„Gra Endera”
Orson Scott Card

„Gra Endera” to historia młodego geniusza
kształtowanego na dowódcę, który ma poprowadzić wojsko
w następnej wojnie z robalami, czyli obcymi chcącymi zająć
Ziemię. Powodami, które skłoniły mnie po sięgnięcia po
pozycję z gatunku science fiction i obejrzałam jej kinową
ekranizację są opinie ludzi i zapowiedź filmu. Pierwszy raz
z owym tytułem spotkałam się w kinie pomiędzy trwającymi
dłużej niż film reklamami. Krótki trailer spełnił swoje zadanie,
czyli po niecałych dwóch minutach stwierdziłam, że muszę
obejrzeć ten film, który jest ekranizacją powieści Orsona Scotta
Carda.
Sam autor jest mormonem, czyli członkiem Kościoła
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i wykładowcą
na Uniwersytecie Południowej Wirginii. Jest mężem i ojcem
piątki dzieci: Michael Geoffrey (który podobnie jak ojciec
został pisarzem), Emily Janice, Charlie Ben, Zina Margaret,
oraz Erin Louisa. Ich imiona pochodzą od imion znanych
pisarzy, niestety dwoje z nich już nie żyje.
“Gra Endrera” jest pierwszą częścią serii o Andrewie
Wiggin, którego narzuconym celem życia jest zostanie dowódcą wojsk w wojnie z istotami
spoza układu słonecznego. Jest Trzecim, czyli kolejnym dzieckiem, na którego zgodził się
rząd, który ograniczył rodziny do posiadania dwójki dzieci. Ludzie wiedzą jak wielkim
zagrożeniem są robale, które chcą zdobyć Ziemie. Strach przed kolejną inwazją powoduje,
że władze zgodziły się na kolejne dziecko państwa Wiggin, ponieważ liczyły, że będzie
połączeniem charakterów swojego rodzeństwa, czyli bardzo opiekuńczej i empatycznej Val
oraz brutalnego i obdarzonego zdolnościami przywódczymi Petera. Potencjał jaki drzemie
w Enderze powoduje, że jest kandydatem na dowódcę, który może pokierować ziemskimi
siłami kosmicznymi w rozgrywce o śmierć i życie, ale przed tym musi się sporo nauczyć
i przeżyć dużo trudnych jak na dziecko sytuacji.
Czytając każdą kolejną stronę byłam przerażona, a zarazem ciekawa, jak potoczy
się historia młodego chłopca. Podobało mi się, ze autor opisując jego rozwój fizyczny oraz
intelektualny w kolejnych etapach szkolenia nie zapomina o przekazaniu emocji Endera.
Dyscyplina i wymagania nauczycieli wywołują w chłopcu niemały stres, który powoduje, że
10-latek nie zachowuje się, nie myśli, a nawet nie czuje jak dziecko. Na pewno czytając tę
książkę trzeba skupić się na szczegółach, które powodują, że fabuła staje się dużo ciekawsza.
Oczywiście książka oddaje więcej emocji i szerszy obraz rzeczywistości niż kilkaset
klatek filmu. Po przeczytaniu książki i wiedząc jak potoczą się losy Trzeciego skupiłam
swoją uwagę bardziej na kadrach w filmie niż fabule. Kinową ekranizację “Gry Endera”
porównuję do dobrego przedstawienia z świetną scenografią. Efekty specjalne
i odzwierciedlenie świata przez reżysera, Gavina Hooda, powoduje dobrą zabawę na całe 2
godziny filmu.
Agnieszka Migdał
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WSZYSTKO JEST POEZJĄ

„Remedium”

(…) Wsiąść do pociągu byle jakiego,
Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet,
Ściskając w ręku kamyk zielony,
Patrzeć jak wszystko zostaje w tyle
W taką podróż chcę wyruszyć,
Gdy podły nastrój i pogoda
Zostawić łóżko, ciebie, szafę,
Niczego mi nie będzie szkoda.
Zegary staną niepotrzebne,
Pogubię wszystkie kalendarze.
W taką podróż chcę wyruszyć,
tylko czy kiedyś się odważę
/Maryla Rodowicz, tekst Magdalena Czapińska/

Dziękujemy za wszelkie życzliwe uwagi na temat naszej pracy w ciągu roku.
Życzymy wszystkim naszym czytelnikom wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,
obejrzenia wielu przepięknych zakątków, niezwykłych przygód, podróży równie ciekawych
jak opisane w tym numerze.
Do zobaczenia ponownie we wrześniu!
Redakcja
Rozmaitości Uczniowskie Magazyn Oświatowo-Rozrywkowy. Wydanie wiosenne, Kraków 2014 23

KRZYŻÓWKA

Poziomo:
1. Krój czcionki wzorowany na piśmie łacińskim.
4. Autor Czekając na Godota (Samuel, pisarz francuski).
8. Autor Bohatera naszych czasów (Michaił, pisarz rosyjski).
9. Ernest, poeta polski, autor m.in. wierszy Kolęda-nocka, Wieczernik.
11. Piosenkarka nazywana Czarnym Aniołem Polskiej Piosenki,
brawurowa wykonawczyni Karuzeli z madonnami.
12. Dobra – lepsza od złota.
13. Technika rzeźbiarska polegająca na modelowaniu w wilgotnej
zaprawie; stosowana.
od XVIII w. (lub – doliczany do ceny).
14. Dawid, reżyser, zdobywca 7 Oscarów: m.in. za filmy Most na rzece
Kwai i Doktor Żywago.
17. Jan, wyreżyserował Chłopów.
20. Polak z Oscarem, reżyser filmów Pan Tadeusz, Katyń, Człowiek
z żelaza.
23. Filozof i mędrzec to inaczej … .
25. Jeden z synów Adama i Ewy, brat Kaina i Abla.
26. Justyna z Nad Niemnem.
27. Z angielska koniec, kres, finał.
28. Lew, pisarz rosyjski, autor powieści Wojna i pokój, Anna Karenina.
29. Humorystyczny, czasem absurdalny wierszyk, igraszka słowna.
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Pionowo:
1. Szybkie, żwawe tempo
w muzyce (lub popularny
internetowy serwis
aukcyjny).
2. Główny „bohater” filmu
Twister.
3. Ozdoba karty tytułowej.
5. Niezbędne do pasjansa.
6. Nazwisko autora Władcy
pierścieni i Hobbita.
7. Rafał, polski poeta,
zaliczany do grona poetów
wyklętych.
10. Sir Walter, autor
Ivanhoe, lub Ridley, reżyser
Gladiatora.
14. Siostra Racheli,
pierwsza żona Jakuba.
15. Syn Gery z pokolenia
Beniamina, zamordował
Eglona i uwolnił Izraelitów.
16. Druk okolicznościowy,
ulotny.
17. Nazwisko autora
Chłopów.
18. Herbert George, pisarz
angielski, autor książki
Wehikuł czasu.
19. Miasto w Hiszpanii, we
wspólnocie autonomicznej
Walencja.
20. Imię Szekspira.
21. Poeta, przyjaciel
Wiedźmina lub żółty kwiat
polny.
22. Reżyser Nocy i dni oraz
filmu Chopin. Pragnienie
miłości.
24. Kruczkowskiego
Kordian i… (lub jeden
z synów Noego, także
człowiek ordynarny,
nieokrzesany).

