
!

#Potwierdzone_Info/
nr/2/2014/(2)/–/grudzień/2014/
!

Fot./Eryk/Caban/



#Potwierdzone_Info/ 1/

!
/ OD/REDAKCJI/

/

W/prezencie/na/Boże/Narodzenie/mamy/dla/całej/

społeczności/ Kasprzaka/ prezent/ –/ drugi/ numer/

naszej/ gazetki/ #Potwierdzone_Info./ Znajdziecie/

w/ nim/ nie/ tylko/ felietony/ i/ artykuły/ dotyczące/

życia/ szkoły/ oraz/ naszych/ różnych/

zainteresowań,/ ale/ także/ refleksje/ uczniów/

związane/ze/świętami/–/z/tym,/jak/przeżywają/je/

współcześni/ ludzie./ Nie/ zawsze/ są/ to/ myśli/

słodkie/jak/świąteczny/makowiec./

Boże/ Narodzenie/ to/ w/ założeniu/ piękny/ czas,/

kiedy/ przekraczamy/ nasz/ egoizm/ i/ myślimy/ o/

tym,/ co/może/ być/ dobre/ dla/ naszych/ bliźnich/ –/

tych/bliższych,/i/tych/dalszych./Wyrazem/tego/są/

wypowiadane/i/pisane/przez/nas/życzenia./Czego/

możemy/ życzyć/ naszym/ Czytelnikom/ z/ okazji/

Bożego/ Narodzenia,/ żeby/ życzenia/ nie/ wypadły/

blado/ i/ banalnie?/ Posłużymy/ się/ tradycyjną/

wersją/ (nieco/ inną/ od/ tej/ naprawdę/

ewangelicznej)/ pieśni,/ którą/ według/ biblijnego/

autora/ wyśpiewywały/ nad/ Betlejem/ anioły./ Nie/

jest/ istotne,/ czy/ anioły/ naprawdę/ tam/ latały/ i/

śpiewały;/ ważna/ jest/ treść/ ich/ przesłania./ A/ co/

usłyszeli/pasterze?/

Chwała& Bogu& na& wysokościach& –/ pamiętajmy,/

czyje/ urodziny/ świętujemy/ od/ ponad/ dwóch/

tysięcy/ lat./ Życzymy/ Wam/ i/ sobie,/ abyśmy/

wszyscy/mieli/możliwość/odnosić/się/w/życiu/do/

doskonałego/ Boskiego/ wzorca./ Bo/ tylko/ wtedy,/

gdy/nie/ jesteśmy/dla/siebie/ostateczną/instancją/

w/sprawach/małych/i/wielkich,/możemy/wznieść/

się/ponad/nasze/słabości/i/ograniczenia.//

…a&na&ziemi&pokój/–/życzymy/wszystkim/pokoju:/

w/Europie,/w/Polsce,/w/społeczności/Kasprzaka,/

w/ naszych/ rodzinach,/ a/ przede/ wszystkim/ w/

naszych/sercach.//

…ludziom& dobrej& woli/ –/ dobra/ wola/ to/ inaczej/
zdolność/ do/ tego,/ aby/ pragnąć/ prawdziwego/

dobra./ Życzymy/ wszystkim/ umiejętności/

dostrzegania/ tego,/ co/ dobre,/ i/ kierowania/ ku/

dobru/naszych/pragnień.//

/

/

ks.&Jan&Twardowski!
Wiersz!staroświecki/
Pomódlmy/się/w/Noc/Betlejemską,//

w/Noc/Szczęśliwego/Rozwiązania,//

by/wszystko/się/nam/rozplątało,//

węzły,/konflikty,/powikłania./

/

Oby/się/wszystkie/trudne/sprawy/

porozkręcały/jak/supełki,//

własne/ambicje/i/urazy//

zaczęły/śmieszyć/jak/kukiełki./

/

I/oby/w/nas/paskudne/jędze/

pozamieniały/się/w/owieczki,/

a/w/oczach/mądre/łzy/stanęły//

jak/na/choince/barwnej/świeczki./

/

Niech/anioł/podrze/każdy/dramat/

aż/do/rozdziału/ostatniego,//

i/niech/nastraszy/każdy/smutek,//

tak/jak/goryla/niemądrego./

/

Aby/się/wszystko/uprościło/]/

było/zwyczajne/]/proste/sobie/]/

by/szpak/pstrokaty,/zagrypiony,//

fikał/koziołki/nam/na/grobie./

/

Aby/wątpiący/się/rozpłakał,/

na/cud/czekając/w/swej/kolejce,/

a/Matka/Boska/]/cichych,/ufnych/]/

na/zawsze/wzięła/w/swoje/ręce./

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Barbara/Boniecka]Dziadzio,/Madonna
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!
/ CORAZ/BILŻEJ/ŚWIĘTA//
/

Święta/ Bożego/ Narodzenia/ –/ czas/ miłości,/

przebaczenia/ i/ ciepła/ rodzinnego./ Każdego/ roku/ z/

niecierpliwością/ oczekuję/ na/ ten/ magiczny/ czas/

pełen/ śniegu/ i/ zapachu/ choinki./ I/mimo/ że/ święta/

niezmiennie,/prawie/od/2000/lat,/są/25/grudnia,/ich/

bliski/ początek/ można/ wyczuć/ już/ w/ połowie/

listopada./ Jak/ to/ możliwe?/ Otóż/ mili/ państwo/ –/

wystarczy/ włączyć/ telewizor./ Tydzień/ po/

zakończeniu/okresu/reklamowania/tanich/zniczy/na/

pierwszego/ listopada/ stacje/ telewizyjne/

bombardują/ nas/ spotami/ o/ nowoczesnych/

zabawkach/ czy/ promocjach/ karpia/ w/ znanych/

sieciówkach./Według/długich/bloków/reklamowych/

święta/ będą/ porażką,/ gdy/ nie/ założysz/

odpowiednich/ skarpet/ na/ Wigilię/ i/ nie/ kupisz/

smartfona,/ smartpada/ oraz/ mega/ wielkiego/

telewizora./ Dla/ większej/ liczby/ przykładów/

wystarczy/wyjść/ z/domu./Wszechobecne/bilbordy,/

plakaty,/afisze,/płachty,/neony/i/tym/podobne/cuda/

techniki/nie/dają/nam/zapomnieć,/że/święta/są/już/

za,/ przykładowo,/ 39/ dni,/ 16/ godzin,/ 7/minut/ i/ 10/

sekund!/ I/ najwyższy/ czas,/ by/ zrobić/ zapasy,/ kupić/

choinkę/(najlepiej/już/ją/ubrać/w/najlepsze/bombki/

i/niech/stoi)/itd./W/pasażach/i/marketach/słychać/te/

same/zmiksowane/kolędy/mające/na/celu/wywołać/

w/ nas/ radosny/ szał/ zakupów./ Proszę/ państwa/ –/

takie/ są/ fakty./ Przyszło/ nam/ żyć/ w/ dobie/ hiper]

konsumpcjonizmu,/ pochłaniającego/ coraz/ więcej/

niewinnych/ ofiar./ Galerie/ handlowe/ potęgują/

wyprzedażami/ zakupową/ gorączkę/ przed/

zbliżającym/ się/ wielkimi/ krokami/ czasem/ kolęd,/

bombek,/ światełek,/ choinek/ i/ spotkań/ z/ ciociami,/

które/ w/ zwyczaju/ mają/ szczypanie/ naszych/

biednych/ policzków./ A/ jak/ przeciętna/ rodzina/

Kowalskich/może/ się/ temu/ oprzeć?/ I/ czy/w/ ogóle/

jest/ w/ stanie/ odeprzeć/ atak?/ Co/ sprawia,/ że/ ta/

konserwatywna/ rodzina/ ulega/ kapitalistycznej/

„magii/ świąt”?/ Hipnoza/ sprzedawców?/

Przyciągające/ uwagę/ tabliczki/ z/ napisem/ „sale”/w/

witrynach/ sklepowych?/ Tłum/ ludzi/ podążający/ za/

wszystkim/ co/ nowe,/ świeże/ i/ najlepiej/ świecące/

jak…?/ / Pewnie/ wszystko/ po/ trochu/ robi/ sieczkę/ z/

mózgów/ szarej/ masy./ Bo/ przecież/ nie/ można/ być/

gorszym/od/innych!/Co/kto/lubi./Jednak/może/czas/

stanąć/ i/ nie/ podążać/ za/ coraz/ szybszym/ tempem/

ówczesnego/ świata?/ W/ tej/ nowoczesnej/ wersji/

świąt/ –/ choinka/ zmarnieje/ tydzień/ przed/ Wigilią,/

super/bombki/opadną,/najnowsze/zabawki/zostaną/

rzucone/ w/ kąt,/ a/ wielka/ ciężarówka/ Coca/ –/ Coli/

utknie/w/zaspie./A/przecież/nie/o/to/chodzi./Święta/

to/ okazja/ do/ odpoczynku,/ spotkania/ z/ rodziną/ i/

zauważenia/ ich/ prawdziwej/ magii./ / I/ tego/ życzę/

wszystkim/czytelnikom/#Potwierdzone_Info./

/

Adrianna/Słowińska

/

/

/

/

/

/
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/
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!
/ PROJEKTY/SZKOLNE/–/CZY/MAJĄ/SENS?/

W/BIEŻĄCYM/ROKU/SZKOLNYM/W/NASZEJ/SZKOLE/ODBYWA/SIĘ/PROJEKT/PT./„UCZEŃ/Z/CERTYFIKATEM”./JEGO/CELEM/JEST/PODNIESIENIE/

KWALIFIKACJI/ZAWODOWYCH/UCZNIÓW/SZKÓŁ/PONADGIMNAZJALNYCH/

/

Do/projektu/w/naszej/szkole/zgłosiło/się/90/osób/

(o/ dziwo,/ tyle,/ ile/ było/ miejsc),/ lecz/ część/

poświęconą/ montażowi/ układów/

elektronicznych/ ukończyły/ dwie/ grupy/ ]/ obie/

liczące/po/10/osób./Jedną/z/części/szkolenia/były/

tygodniowe/ zajęcia/ prowadzone/ przez/

edukatora/ z/ zewnętrznej/ firmy,/ dotyczące/

lutowania/ elementów/ przewlekanych/ oraz/

powierzchniowych./ Podczas/ lekcji/ były/

omawiany/ teoretyczne/ zagadnienia/ dotyczące/

pracy/ według/ standardów/ unijnych,/ których/

zresztą/ w/ ramach/ zajęć/ należało/ przestrzegać/

przez/cały/tydzień./Dokładne/wytyczne/dotyczyły/

np./ilości/kabla/na/nóżkach/elementów,/długości/

wystających/nóżek/elementów/przewlekanych/ z/

układów,/ilości/zastosowanego/przez/nas/spoiwa/

lutowniczego/ oraz/ wielu/ innych/ ważnych/

czynników./ Szkolenia/ były/ bardzo/ ciekawym/

doświadczeniem,/albowiem/mogliśmy/pracować/

na/ wysokiej/ klasy/ sprzęcie/ oraz/ nikt/ nas/ nie/

poganiał/–/każdy/pracował/we/własnym/tempie,/

tak/ by/ wszystko/ wychodziło/ jak/ najlepiej./ Żeby/

zaliczyć/szkolenie/z/lutowania,/należało/wykonać/

płytkę/ z/ elementami/ powierzchniowymi/ oraz/

przewlekanymi/ w/ minimum/ 70%/ według/

standardów/ unijnych,/ a/ płytka/ była/ oceniana/

przez/ wykładowcę./ Do/ tej/ pory,/ pomimo/

drobnych/ pomyłek,/ w/ obu/ grupach/ wszyscy/

zaliczyli/ tę/ część/ szkolenia./ Ważnym/ punktem/

tego/projektu/ są/obiady/przygotowywane/przez/

panią/ Jolantę/ w/ naszym/ szkolnym/ bufecie./

Posiłki/były/zawsze/smaczne,/zdrowe/i/pożywne.//

Poza/ tygodniem/ spędzonym/ z/ montażem/

układów/ elektronicznych/ uczniów/ czekają/

jeszcze/zajęcia/wyrównawcze/z/języka/polskiego,/

angielskiego/ oraz/ matematyki/ a/ także/ zajęcia/ z/

doradztwa/ zawodowego./ Uczestnicy/ po/

zakończonym/ całym/ szkoleniu/ dostaną/

certyfikaty/ potwierdzające/ ukończony/ kurs/

lutowania/elementów/elektronicznych.//

/

Czy/ jest/ sens/ uczestniczenia/ w/ tym/ projekcie/

oraz/w/wielu/ innych,/które/odbędą/się/w/naszej/

szkole?/ Uważam,/ że/ nawet/ jeżeli/ komuś/ nie/

zależy/na/certyfikacie/unijnym,/to/warto/było/się/

zapisać/na/ten/projekt/ze/względu/na/możliwość/

pracy/ na/ odpowiednim/ sprzęcie,/ którego/ w/

naszych/pracowniach/wciąż/brakuje./

/

Grzegorz/Wójcik/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

.
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!
/ MATURA/TO/BZDURA?/

!
W/ dniach/ 25/ i/ 26/ listopada/ w/ naszej/ szkole/

odbyły/ się/próbne/egzaminy/maturalne/z/ języka/

polskiego/ i/ matematyki./ Wszyscy/ uczniowie/

czwartych/ klas/ przybyli/ punktualnie/ o/ 8.15/ do/

wyznaczonych/wcześniej/ klas,/wylosowali/ swoje/

miejsca/ i/ równo/o/9.00/nastała/cisza./Uczniowie/

niepewnie/ rozchylili/ pierwsze/ strony/ arkuszy/ ,/

pobieżnie/ przewertowali/ treści/ zadań/ i…/ No/

właśnie./ Jakie/ są/ odczucia/ maturzystów/ po/

napisaniu/próbnych/matur?/Czy/są/zadowoleni/z/

uzyskanych/ wyników?/ Czy/ przygotowane/ dla/

nich/ „zagadki”/ okazały/ się/ zbyt/ trudne?/Na/ te/ i/

inne/pytania/postaram/się/odpowiedzieć./

/

Jak/ usłyszeliśmy/ w/ informacji/ podanej/ przez/

Panią/Dyrektor,/ uczniowie/naszej/ szkoły/ piszący/

maturę/ próbną,/ nie/ spełnili/ oczekiwań/

nauczycieli/ ani/ własnych,/ uzyskując/ zbyt/ słabe/

wyniki./ Jednak/ to/ tylko/procenty./Często/ zdarza/

się,/ że/ osoba/ błyskotliwa,/ inteligentna,/ osiąga/

słaby/ jak/ na/ jej/możliwości/wynik./ Czym/ to/ jest/

spowodowane?/ Postanowiłem/ o/ to/ zapytać/

Kasprzaków./ Uczniowie,/ prawie/ jednogłośnie,/

stwierdzili,/ że/ przyczyną/ słabych/ wyników/ jest/

stres,/ jakiego/ doświadczamy/ przed/ pisaniem/

egzaminów,/ w/ trakcie/ pisania,/ ale/ także/ po/

napisaniu,/ oczekując/ na/ wyniki./ Stres/ to/

nieodłączny/ element/ naszego/ życia./ Gdy/ się/

stresujemy,/oznacza/to,/że/na/czymś/nam/zależy./

Pozostała/część/uczniów/przyznała,/ że/czeka/ ich/

jeszcze/ wiele/ pracy/ i/ przygotowań/ do/ tego/

majowego,/już/oficjalnego/egzaminu.//

/

Uczniowie,/ z/ którymi/ rozmawiałem,/ w/

większości/byli/ /zadowoleni/ze/swoich/wyników,/

a/ część/ z/ nich/ stwierdziła/ nawet,/ że/ uzyskali/

lepszy/ wynik/ niż/ się/ spodziewali./ Zatem/ to,/ co/

dla/ Pani/ Dyrektor/ jest/ słabym/ wynikiem,/ dla/

innych/jest/w/zupełności/wystarczające.//

/

/

/

Zapytałem/Kasprzaków,/czy/zadania/były/trudne./

Często/odpowiadali,/że/zadania/nie/sprawiały/im/

większego/ problemu,/ lecz/ właśnie/ z/ tego/

powodu/ popełniali/ „głupie”/ błędy,/

spowodowane/nieuwagą/i/brakiem/dokładności./

Pani/ Dyrektor,/ organizując/ próbne/ egzaminy/

maturalne/ w/ naszej/ szkole,/ chciała/ sprawdzić/

poziom/ wiedzy/ maturzystów,/ ale/ przede/

wszystkim/ chciała/ przygotować/ nas/ psychicznie/

do/ prawdziwej/matury/ w/maju./Mam/ nadzieję,/

że/ słabe/ wyniki/ zmotywowały/ niektórych/ do/

pracy/ nad/ sobą./ Myślę,/ że/ takiego/ rodzaju/

sprawdzenie/ samego/ siebie/ było/ potrzebne,/

szkoda/tylko,/że/jedynie/z/dwóch/przedmiotów./

!
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/

WYWIAD/Z/NAUCZYCIELEM/KASPRZAKA/

Z/PANEM/ADRIANEM/OPIŁOWSKIM,/NAUCZYCIELEM/JĘZYKA/ANGIELSKIEGO,/ROZMAWIAJĄ/JAKUB/SYTA,/MATEUSZ/WIŚNIEWSKI,/PIOTR/
PONDO/

/

/
Rys./Sebastian/Grochowski/

/
/!Z!jakiego!powodu!został!Pan!nauczycielem?!
]/Zostałem/nim,/gdyż/skończyłem/studia/na/kierunku/
filologia/angielska./
!
/!Skąd!wzięło!się!u!Pana!zainteresowanie!językiem!
angielskim?!
]/Wiążę/się/to/z/oglądaniem/bajek/na//„Cartoon/
Network”./Od/lat/fascynowały/mnie/bajki/typu/
Scooby]Doo,/Tom/i/Jerry/oraz/Bolek/i/Lolek,/ale/ta/
ostatnia/akurat/nie/jest/związana/z/tematem./
!

/!Rozumiem.!Miał!Pan!jednak!w!życiu!jakiś!plan!B,!w!
razie,!gdyby!praca!nauczyciela!nie!wypaliła?!
]/Tak,/był/to/taki/plan/związany/z/obecną/sytuacją/na/
rynku/pracy,/czyli/wyjazd/do/Anglii/i/zaczynanie/pracy/
od/przysłowiowego/„zmywaka”,/a/później/awans/
dalej./Może/wyjechałbym/do/Niemiec…/na/truskawki,/
a/potem/może/wróciłbym/do/Polski./
!

/!Jakie!ma!Pan!plany!na!zbliżające!się!Boże!
Narodzenie!i!sylwestra!?!
]/Myślę,/że/bardzo/typowe/dla/każdego/człowieka,/
Polaka./Święta/spędzę/z/rodziną,/sylwestra/również,/a/
w/Nowy/Rok/–/przygoda!/
!

/!Lubi!Pan!imprezy?!Imprezować?!
]/W/zasadzie/to/czemu/nie…/
!

/!Czy!Pana!zdaniem!imprezowanie!jest!dobrym!
sposobem!spędzania!wolnego!czasu,!czy!może!

lepiej!czas!przeznaczyć!na!naukę!bądź!też!na!
szlifowanie!swoich!zdolności?!
]/Według/mnie/to,/co/miałem/wyszlifować,/to/już/
wyszlifowałem,/teraz/mogę/jeszcze/pewne/rzeczy/
dopracowywać,/ale/musi/być/czas/zarówno/na/naukę,/
jak/i/na/zabawę.//
!

/!Jakie!ma!Pan!poglądy!na!temat!używek?!!
]/Uważam,/że/używki/są/bardzo/nieodpowiednią/
formą/poprawiania/sobie/humoru./Powinno/się/ich/
unikać,/a/zwłaszcza/przestrzegać/osoby/trzecie/przed/
ich/stosowaniem./
!
/!Już!wiemy,!że!lubi!Pan!imprezować,!a!ma!Pan!
może!poza!angielskim!i!imprezami!jakieś!inne!
hobby?!
]/Tak,/uprawiam/sport./Zwłaszcza/bieganie,/chociaż/
ostatnio/niestety/się/zaniedbałem./W/przeszłości/
grałem/w/piłkę/nożną,/teraz/pozostało/mi/jej/
oglądanie./Natomiast/jeżeli/chodzi/o/czynne/sporty,/
które/nadal/uprawiam,/to/są/to/koszykówka,/
siatkówka/oraz/tenis./Po/inne/formy/rozrywki/sięgam,/
gdy/już/naprawdę/bardzo/się/nudzę;/bawię/się/wtedy/
„rumuńską/zabawką”/(śmiech)./
!
/!Czy!uważa!Pan,!że!po!szkole!średniej!z!dobrą!
znajomością!angielskiego!można!znaleźć!dobrą!
pracę?!
]/Jeżeli/chodzi/o/polski/rynek/pracy,/to/takie/
kwalifikacje/są/niewystarczające./Bardzo/często/
nawet/nasi/uczniowie/narzekają/na/to,/że/wszędzie/
jest/wymagane/doświadczenie./Tak/więc/myślę,/że/
sam/angielski/nie/wystarczy./
!

/!Czy!myśli!Pan,!że!na!zawód!informatyka!jest!teraz!
popyt?!
]/Jest,/ale/pracodawcy/wymagają/wiedzy/i/
doświadczenia./
!

/!Znajomość!angielskiego!w!pracy!informatyka!jest!
niezbędna.!Co!mógłby!Pan!powiedzieć!swoim!
uczniom,!żeby!ich!zmotywować!do!uczenia!się!tego!
języka?!
]/Na/pewno/zacząłbym/od/mocnych/słów,/takich/jak///
„/konfucjusz”./Dalej/powiedziałbym,/żeby/starali/się/
na/swoją/rękę/uczyć/się/przedmiotów/zawodowych/
oraz/angielskiego./
!

/!Dziękujemy!Panu!za!rozmowę.!
]/Dziękuję/również.!
/



#Potwierdzone_Info/ 6/

!
/ WYWIAD/Z/JACKIEM/PÓŁTORAKIEM/

PO/WIELU/TYGODNIACH/UDAŁO/MI/SIĘ/WRESZCIE/NAMÓWIĆ/SZKOLNĄ/GWIAZDĘ/ROCKA/DO/UDZIELENIA/MI/ODPOWIEDZI/NA/KILKA/PYTAŃ./
ZAPRASZAM/DO/ZAPOZNANIA/SIĘ/Z/CIEKAWOSTKAMI,/KTÓRE/ZDRADZIŁ/NAM/JACEK/PÓŁTORAK/Z/KLASY/4

/!Dlaczego!po!trzech!latach!rozwiązałeś!zespół!
Rifftwalk?!
]/Bo/zauważyliśmy,/że/im/dłużej/razem/gramy,/
tym/bardziej/każdy/z/nas/pokazuje/swoje/
indywidualne/preferencje/muzyczne,/nie/
mogliśmy/dojść/do/porozumienia,/więc/
rozwiązaliśmy/zespół./Wciąż/gram/z/perkusistą/z/
Rifftwalka/Kasprem./
!
/!Czy!możesz!wymienić!swoją!kolekcję!gitar?!
]/Gibson/Les/Paul,/Ibanez/Prestige,/Takamine/
Elektroakustyk./Aktualnie/nie/mam/nic/więcej,/
skupiam/się/teraz/na/kreowaniu/idealnego/
brzmienia,/więc/inwestuję/w/efekty/modulacyjne/
i/dobrą/"lampę"./
!
/!Na!której!z!nich!gra!ci!się!najlepiej?!
]/Nie/da/się/jednoznacznie/odpowiedzieć/na/to/
pytanie/]/każda/gitara/jest/inna,/inaczej/leży/w/
dłoni/i/przede/wszystkim/inaczej/brzmi./Pozwolę/
sobie/nie/odpowiedzieć/na/to/pytanie,/bo/trudno/
mi/się/zdecydować./
!
/!Jakie!gitary!polecasz!dla!początkujących?!
]/Polecam/poszukać/dobrego/Epiphone,/można/
trafić/na/wybiórcze/modele,/które/zagrają/
całkiem/ładnie,/już/za/kilkaset/złotych./Fajnie/
brzmią/też/Squiery/z/lat/90,/ale/swoje/też/
potrafią/kosztować./Ibanezy/RG/modele/powyżej/
420/też/są/całkiem/grywalne./Z/akustycznych/
polecam/japońskie/Takamine,/naprawdę/dobre/
gitary/za/śmieszne/pieniądze./
!
/!Chodziłeś!na!jakieś!lekcje!gry!na!gitarze?!
]/Pamiętam,/że/około/rok/po/tym,/jak/wziąłem/
gitarę/do/ręki,/znalazłem/sobie/nauczyciela,/
który/pokazał/mi/podstawy/improwizacji/i/kilka/
przydatnych/rzeczy./Spotkałem/się/z/nim/z/sześć/

lub/siedem/razy./Lekcje/trwały/godzinę/czy/dwie./
Potem/wiedziałem/już,/co/powinienem/potrafić/i/
co/przyda/się/w/dalszym/rozwoju./Starałem/się/to/
uskuteczniać/we/własnym/zakresie./Co/z/tego/
wyszło?/Nie/mnie/oceniać./
!
/!Czy!zdarzają!ci!się!momenty,!kiedy!słuchasz!
jakiegoś!utworu!i!wiesz,!że!nie!dałbyś!rady!go!
zagrać?!
/
]/Oczywiście,/że/się/zdarzają./Na/świecie/istnieje/
wielu/znakomitych/technicznie/gitarzystów,/
którzy/znają/świetnie/wszelkiego/rodzaju/
techniczne/metody/gry/na/gitarze./Nigdy/nawet/
nie/aspirowałem/do/tego,/żeby/im/dorównywać/]/
kiedy/gram,/bardziej/stawiam/na/feeling/niż/na/
bardzo/skomplikowane/techniczne/zagrywki./Dla/
mnie/muzyka/jest/sztuką,/a/nie/matematyką/czy/
inną/nauką/ścisłą,/w/której/liczy/się/precyzja/i/
wydajność./Oczywiście/efektywność/gry/jest/
bardzo/mile/widziana,/lecz/niekoniecznie/musi/
wiązać/się/z/szybką/grą/i/operowaniem/
wszelkiego/rodzaju/dziwnymi/skalami/w/każdej/
możliwej/pozycji/na/gryfie./
!
/!Jaka!była!największa!liczba!ludzi!na!twoim!
koncercie?!
]/Ostatni/koncert/z/Rifftwalkiem/graliśmy/w/
Liceum/im./Reymonta,/które/jest/połączone/z/
Technikum./Nie/pamiętam/jakim,/ale/mniejsza/o//
to./Koncert/odbył/się/na/dużej/sali/
gimnastycznej,/podobnej/do/kasprzakowej,/z/
tym,/że/sala/była/wypełniona/po/brzegi/ludźmi,/
łącznie/około/800/]/1000/osób./
!
!
!
!

c
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!
!
/!Kiedy!założysz!nowy!zespół?!
]/Już/założyłem,/aktualnie/spotykamy/się/z/

bardzo/utalentowanym/wokalistą./Czas/pokaże,/

co/z/tego/wyjdzie./

/

/Jaką!muzykę!gracie?!
]Trudno/mi/określić./Aktualnie/gramy/klimaty//

oscylujące/wokół/stoner/rocka/z/elementami/

alternatywy./

!
/Dlaczego!nie!grasz!w!szkolnym!zespole?!
Szkolny/zespół/mógłby/być/bardziej/kreatywny./

Nie/gra/nic/swojego,/to/tylko/odtwórcze/granie/

"coverów"./Próbowałem/zmobilizować/ich/do/

stworzenia/czegoś/swojego,/ale/sie/nie/udało./

!
/Przejdźmy!teraz!do!pytań!dotyczących!bliskich!
już!świąt.!Czy!lubisz!spędzać!czas!z!kolegami!na!
wigilii!klasowej?!
]Lubię/spędzać/czas/z/kolegami/z/klasy,/czy/to/na/

wigilii/klasowej,/czy/na/co/dzień./Mam/całkiem/

zgraną/klasę/i/poza/paroma/wyjątkami/

dogadujemy/się/bardzo/dobrze./

!
/Zamierzasz!przynieść!jakiś!posiłek?!
]Może/śledzie/albo/sałatkę,/nie/wiem/jeszcze,/coś/

wymyślę./

!
/!Lubisz!śpiewać!kolędy!na!wigilii!klasowej?!
]/Wspólne/kolędowanie/jest/fajne!/Liczę,/że/pan/

profesor/Jacek/Łapko/zawita/do/naszej/klasy/i/w/

tym/roku,/aby/wspólnie/pośpiewać./

!
/!Czy!będąc!dzieckiem!zostawiałeś!ciastka!i!
mleko!dla!Świętego!Mikołaja?!
]Zostawiałem/ciastka./Mleka/nie,/bo/miałem/

kota,/który/całe/wypijał./

/

/

/

/

/

/!Jaki!prezent!gwiazdkowy,!który!dostałeś,!
wspominasz!jako!najlepszy?!
]Z/tego/co/pamiętam,/była/to/gitara/

elektroakustyczna./Była/najlepszym/prezentem,/

bo/stanowiła/wówczas/moje/marzenie./Bardzo/

miło/było/dostać/ją/pod/choinkę./

&
Dzięki!za!rozmowę.!
Rozmawiał!Kamil!Nguyen!
!

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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!
KOMNATA/ZADUMY/

W/ Muzeum/ Narodowym/ w/ Warszawie/ do/ 11/

stycznia/ 2015/ roku/ możemy/ oglądać/ wystawę/

poświęconą/ polskiej/ masonerii./ Jeżeli/ macie/

ochotę/ pójść/ do/ muzeum/ samotnie,/ polecam/

przeczytać/ podstawowe/ informacje/ na/ temat/

wolnomularstwa,/a/następnie/obejrzeć/wystawę,/

lecz/ jeżeli/ zamierzacie/wynająć/przewodnika,/ to/

życzę/ wam/ szczęścia./ Ja/ niestety/ nie/ miałem/

szczęścia,/aby/trafić/na/kogoś,/kto/ma/wiedzę/na/

ten/temat./

/

Wolnomularstwo./Masoneria./ Terminy/ te/wciąż/

są/ spowite/ mgłą/ tajemnicy,/ która/ wielu/ ludzi/

przeraża/ lub/zniechęca/do/poznawania/tajemnic/

tego/ stowarzyszenia./ Postaram/ się/ przybliżyć/

jedną/z/ich/„mrocznych/tajemnic”.//

/

Na/ sam/ początek/ wyjaśnię/ czym/ jest/

wolnomularstwo./ Jest/ to/ bractwo,/ które/ma/ na/

celu/ duchowe/ samodoskonalenie/ oraz/ łączy/

ludzi/ o/ różnych/ poglądach,/ wierzeniach/ i/

narodowościach./Ciekawym/faktem/jest/to,/że/w/

lożach/masońskich/zakazuje/ się/ rozmawiania/na/

temat/ religii./ Dzięki/ temu/ masoni/ unikają/

wszelkich/ nieścisłości/ oraz/ kłótni,/ a/ istotę/

wszechmocną,/ w/ którą/ wierzą,/ nazywają/

„Najwyższą/ istotą”/ lub/ „Wielkim/ Budowniczym/

Wszechświata”./ Kiedy/ spytałem/ masona,/ czym/

jest/ wolnomularstwo,/ odpowiedział,/ że/

„Wolnomularstwo/ to/ system/moralny/ ukryty/ za/

zasłoną/ alegorii/ i/ dostarczający/przykładów/pod/

postacią/ symboli”./ Czy/ jest/ to/ prawda?/

Pozostawiam/to/do/waszej/oceny./

/

Komnata/ Zadumy/ –/ taki/ tytuł/ nosi/ ten/ artykuł./

Chłodne,/ surowe/ pomieszczenie,/ w/ którym/

znajduje/ się/ jeden/ mebel./ Stół,/ a/ na/ nim/

ustawione/ odpowiednie/ symboliczne/

przedmioty./ Na/ ścianie/ widnieje/ tajemniczy/

napis/VITRIOL,/którym/zajmiemy/się/za/jakiś/czas./

Komnata/ zadumy/ służyła/ masonom/ do/

medytacji/ i/ rozmyślania/ nad/ nieuchronnością/

śmierci/ oraz/ ulotną/ i/ przemijającą/ naturą/ życia./

Na/stole/leżą:/ludzka/czaszka,/skrzyżowane/kości,/

kosa,/ klepsydra,/ siarka,/ sól,/ biały/ pieprz/ oraz/

świeczka./Wszystkie/te/znaki/skłaniają/masonów/

do/rozmyślań/nad/tym,/ jak/należy/wieść/ziemski/

żywot./Przy/pierwszym/kontakcie/pomieszczenie/

to/jest/dosyć/przerażające,/prawda?/Nie/lękajcie/

się,/ drodzy/ przyjaciele,/ spieszę/ z/ pomocą/ w/

wyjaśnieniu,/ co/ oznacza/ każdy/ z/ tych/ symboli,/

aby/ rozwiać/ otoczkę/ mroku,/ strachu/ oraz/

tajemniczości./

/

Ludzka/ czaszka/ –/ Caput, mortuum,/ symbolizuje/

ostateczną/ przemianę/ człowieka/ w/ wyniku/

rozpadu/ ciała./ Jest/ ona/ przypomnieniem,/ że/

pewnego/ dnia/ wszyscy/ zrzucimy/ śmiertelną/

powłokę./

Siarka/ i/ sól/ –/ są/ to/ alchemiczne/ substancje/

przyspieszające/transformację./

Klepsydra/ –/ symbolizuje/ moc/ czasu,/ który/

prowadzi/do/przemiany/wszystkiego./

Świeczka/ –/ jest/ symbolem/ stwórczego/ ognia/ i/

przebudzenia/ człowieka/ ze/ snu/ niewiedzy,/

przemIany/dokonującej/się/poprzez/oświecenie./

Kosa/–/wielu/ ludzi/uważa,/ iż/ jest/ona/symbolem/

śmierci/ i/ atrybutem/ kostuchy,/ która/ przychodzi/

po/ każdego/ niezależnie,/ kim/ był./ Dla/ masonów/

jest/ona/jednak/symbolem/transformującej/mocy/

pokarmu,/ którego/ dostarcza/ przyroda./

Symbolem/ zbierania/ darów/ natury/ (tak/ wiem,/

dla/mnie/też/bardzo/dziwacznie/to/brzmi.)/

/

Wróćmy/do/ tajemniczego/napisu/VITRIOL,/ który/

widnieje/ na/ ścianie./ Jest/ to/ akronim,/ skrócona/

wersja/masońskiej/formuły/powtarzanej/podczas/

medytacji./Oznacza/on:/Visita,interiora,terrae,,,
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,

,

rectificando, invenies, occultum, lapidem./ Nadal/

nic/ wam/ to/ nie/ mówi?/ Pozwólcie,/ że/

przetłumaczę:/ „Odwiedź, głębię, ziemi,, a, dzięki,

oczyszczeniu,znajdziesz,tam,ukryty,kamień”./

/

Interpretacja/słów/Occultum,lapidem/zmienia/się/

wraz/ z/ każdą/ ezoteryczną/ tradycją./ Dla/

przykładu:/ fascynaci/ piramidą/ masońską/ (o/

której/mogę/napisać/w/innym/artykule,/jeżeli/ten/

przypadnie/do/gustu)/powiedzieliby,/że/słowa/te/

odnoszą/ się/ do/ kamiennej/ piramidy./ Inni/

twierdziliby,/ że/ to/ aluzja/ do/ kamienia/

filozoficznego./ Kolejni/ uznaliby,/ iż/ jest/ to/

nawiązanie/ do/ Świętego/ Świętych,/ ukrytej/

kamiennej/ komnaty/ pośrodku/ żydowskiej/

świątyni./Są/również/badacze,/którzy/utrzymują,/

że/jest/to/odniesienie/do/ukrytych/nauk/świętego/

Piotra,/ którego/ imię/ znaczy/ „skała”./ Jak/ widać/

każda/ religia,/ każde/wierzenie/ma/ swoją/ teorię,/

lecz/Occultum,lapidem/jest/niezmiennie/źródłem/

mocy/i/oświecenia,/co/łączy/wszystkie/te/teorie./

Mam/ nadzieję,/ że/ tym/ artykułem/ rozwiałem/

choć/ trochę/ tajemnice/ spowijające/ praktyki/

masonów/ i/ zachęciłem/ was/ do/ pogłębiania/

wiedzy/ na/ ten/ temat./ Na/ koniec/ pragnę/ dodać/

cytat,/ który/ tyczy/ się/wszystkiego,/ co/ nowe/ lub/

czego/ nie/ znamy:/ „Otwórzcie/ umysły/ drodzy/

przyjaciele./ Wszyscy/ boimy/ się/ tego,/ czego/ nie/

rozumiemy”./

Krystian/Gawroński/

/

KOMENTARZ:/

Wystawa/ w/ Muzeum/ Narodowym/ poświęcona/

masonerii/jest/niezwykle/ciekawa/pod/względem/

treści/ historycznych/ i/ kulturowych,/ jednak/

według/ publicysty/ Grzegorza/ Górnego/ nie/

ukazuje/pełnego/i/obiektywnego/obrazu/roli//

/

/

/

/

/

/

masonerii/w/dziejach/Polski/i/innych/krajów/(zob./

„W/ Sieci”/ nr/ 39/2014/ (95))./ Autorzy/ wystawy/

pominęli/ m.in./ kwestię/ antysemickiej/ i/

antychrześcijańskiej/ wymowy/ niektórych/

dawnych/ dzieł/masońskich,/ np./ prac/ Stanisława/

Kostki/Potockiego./Warto/pamiętać/także/o/tym,/

że/ masoneria/ jest/ potężną,/ wpływową/

międzynarodową/ organizacją,/ zapewne/

dysponującą/ dużymi/ środkami/ finansowymi,/

jednak/ze/względu/na/tajny/charakter/masonerii/

nie/ mamy/ możliwości/ poznać/ zakresu/ jej/

oddziaływania/ na/ współczesny/ świat/ –/ czyż/ nie/

kłóci/ się/ to/ z/ zasadami/ najwyżej/ cenionego/

współcześnie/ systemu/ polityczno]społecznego,/

jakim/ jest/ demokracja?/ Na/ pewno/ warto/

poszerzać/ swoją/ wiedzę/ na/ temat/ masonów,/

poznając/ różne/ aspekty/ ich/ działalności/ –/ nie/

tylko/ te/ związane/ z/obrzędami/ i/ symbolami,/ ale/

również/te/kontrowersyjne.//

(MG)/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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/ /

CZEKAJĄC/NA/ŚWIĘTA/
/

Wszyscy/ lubimy/ święta./ Nie/ ma/ znaczenia,/ czy/

jesteś/ wierzący,/ czy/ nie./ Nie/ chodzi/ też/ o/

prezenty./ Mówi/ się/ „magia/ świąt”,/ tylko/ co/ w/

nich/ takiego/ magicznego?/ Czy/ ten/ dzień/ czymś/

się/różni/od/innych?/Ziemia/przestaje/się/kręcić?/

Słonce/ przygasa?/ Dlaczego/ to/ taki/ niezwykły/

dzień?/

/

Wstajemy/ rano/ i/ już/wiemy,/ że/ to/będzie/dobry/

dzień./Nie/ma/ku/temu/większych/przesłanek,/ale/

wyczuwamy/ to./ Niby/ nic/ się/ nie/ dzieje/ –/

przygotowujemy/ potrawy,/ sprzątamy/

mieszkanie,/ wszyscy/ zabiegani,/ nikt/ nie/ ma/

czasu,/a/jednak/nie/odczuwa/się/tego/pośpiechu./

Śpieszymy/ się,/ ale/ jakoś/ tak/ powoli,/ spokojnie./

Nagle/ zupełnie/ niezapowiedziana/ pojawia/ się/

pierwsza/gwiazdka/i/wszyscy/siadamy/do/stołów./

Czekamy/na/ten/moment/cały/rok/i/nagle/jest./W/

domu/spokój,/ za/oknem/spokój,/niby/nic/się/nie/

dzieje,/ale/coś/jednak/się/zmieniło./Postrzegamy/

wszystko/inaczej,/śnieg/jest/jakby/bielszy,/światło/

cieplejsze,/no/i/ten/zapach/mandarynek…//

/

Święta/ są/ magiczne,/ nie/ mam/ co/ do/ tego/

wątpliwości./ Jednak/ ich/magiczność/nie/płynie/z/

niezwykłości/ tego/ dnia./ Dzień/ jak/ co/ dzień,/

jedyne/ co/ się/ zmienia,/ to/ nasze/ nastawienie./

Postrzegamy/ inaczej./ Nie/ myślimy/ tego/ dnia/ o/

obowiązkach,/ nie/ trapimy/ się/ przeszłością,/ to/

wszystko/przyjdzie/ jutro./Dziś/ jest/Wigilia,/ teraz/

mogę/odpocząć,/być/ z/ rodziną,/ cieszyć/ się/nimi,/

docenić/smak/potraw/–/w/końcu/są/świąteczne,/

są/ niezwykłe,/ przygotowane/ specjalnie/ na/ tę/

chwilę,/z/pełną/uwagą,/muszą/być/jak/najlepsze./

Wszystko/ tego/ dnia/ robimy/ najlepiej,/ jak/

umiemy./ Gotujemy,/ sprzątamy/ i/ ubieramy/ się./

Tego/dnia/jesteśmy./Tak/po/prostu/jesteśmy,/nic/

więcej/się/nie/liczy./

/

/

Pamiętam,/ że/ gdy/byłem/młodszy,/ niecierpliwie/

czekałem/na/prezenty./Przez/cały/dzień/chciałem/

je/otworzyć,/ale/gdy/ siadaliśmy/ razem/do/stołu,/

nawet/ to/ zniecierpliwienie/ mijało./ Gdzieś/ na/

nieosiągalnych/ poziomach/ świadomości/

wiedziałem,/ że/ jestem/ tu,/ gdzie/ być/

powinienem,/ że/ wszystko/ jest/ dobrze./ To/

właśnie/ jest/ magia/ świąt./ Ten/ moment,/ w/

którym/jesteśmy/w/pełni/tu/i/teraz,/gdy/powraca//

do/ nas/ wiara,/ że/ wszystko/ będzie/ dobrze/ i/ po/

prostu/zaczynamy/ufać./

A/prezenty/–/co/z/nimi?//

/

A/ co/ ma/ być?/ Nic,/ one/ też/ są/ tam,/ gdzie/ być/

powinny/–/pod/choinką./Przyjdzie/chwila,/gdy/je/

otworzę,/ teraz/ to/ nieistotne,/ teraz/ jestem/ tu,/ z/

rodziną,/czego/więcej/mam/chcieć?/

/

Paweł//Sędek/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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/

JESTEM/NIKIM/Z//WYBORU,/LECZ/WIELKĄ/LITERĄ/
/

Pogrążeni/w/formach,/przelewani/nieustannie/z/

jednej/w/drugą,/patrzący/przez/szklany/pryzmat/

określeń,/w/których/trwamy./Nieustanni/

pryzmatowidze,/szukający/nazwy/na/samych/

siebie,/dążący/do/spójności/nazwy/z/

rzeczywistością./Prędzej/zmieniający/nazwę/niż/

rzeczywistość./Boją/się/być/___________./

Pustka/samonieokreślania/się/przeraża/ich./

Szukają/relacji/z/innymi,/by/się/ustabilizować./

"Jestem/uczniem,/bo/ona/jest/nauczycielką,/OK.,/

już/lepiej/nie/spadam/w/nicość,/mogę/się/tego/

przytrzymać."/Później/robi/się/łatwiej:/"jestem/

Synem?/Bratem?/Siostrą?/Mężczyzną?/Kobietą?/

Katolikiem?/Żydem?/Muzykiem?/Naukowcem?/

Mam/]naście/czy/tam/]dzieścia/lat./Uffff,/od/razu/

lepiej/–/wiem,/kim/jestem./Hmm,/a/gdzie/

jestem?/Achch/tak,/tam/jest/podłoga,/tu/ściana,/a/

tam/okna,/O!/a/pod/tyłkiem/mam/krzesło,/

niesamowite,/gdybym/tego/nie/określił,/jak/nic/

spadłbym/z/krzesła./Co/za/debil/w/ogóle/

wymyślił,/iż/można/istnieć/bez/określeń/i/

nieustającego/strumienia/świadomości./

Wyłączyć/się/z/tego,/brrrrrr,/nigdy."/

Gombrowiczowski/strach/przed/byciem/nikim/to/

jedynie/żałosna/idea/wpajana/nam/od/dzieciaka./

"Bycie/nikim/to/coś/przerażającego"/–/dacie/

wiarę,/że/tak/uczą/w/szkołach?/Wbijają/nam/do/

głowy,/że/musimy/trwać/w/formach,/zamiast/się/

z/nich/wyzwalać./Powiedziałbym,/że/bycie/nikim/

to/nie/rzucenie/szkoły/i/spanie/pod/mostem,/

wręcz/przeciwnie,/rozwinąłbym,/wyjaśnił,/ale/z/

założenia/zaprzeczyłbym/idei/nieokreślania./

Chciałbym/wam/wytłumaczyć,/nie/powodując/

jednocześnie/przyjęcia/mojego/spojrzenia./Nie/

mogę/uwolnić/was/od/form/i/idei,/nie/wpajając/

wam/kolejnych./To/błędne/koło./

Jestem/Nikim/wielką/literą,/inaczej/się/nie/da./Nie/

ma/całkowitej/ucieczki/od/określeń/i/form./

Dlatego/zawsze/jednak/pozostanie/to/ciche/

poczucie/"Ja"/gdzieś/pod/skórą./To/małe/coś,/

które/połaskocze/mnie/dumą/i/miłością/własną,/

każe/mi/być/"Nikim",/a/więc/nikim/w/jakiejś/

formie./A/przecież/pustka/określona/formą/

przestaje/być/pusta./Nawet/gdy/zagłuszę/tego/

pasożyta,/to/i/tak/będę/jednak/Kimś,/zamiast/po/

prostu/kimś,/i/to/jest/wasza/wina./(Tak,/twoja/

też)./To/wy/określiliście/mnie/jakimś/mianem,/a/

więc/będę/tu/siedzieć/na/koślawym/taborecie,/a/

wasze/określenia/przycisną/mi/tyłek/do/tego/

taborka/nieszczęsnego,/bym/nie/daj/Boże/nie/

spadł/w/nicość/niebycia,/w/błogość/nieistnienia/

w/formach/wewnętrznych/ani/żadnych/innych./

Określicie/mi/jasno/granice,/bym/nie/spadł./Siedź/

wygodnie/]/powiecie,/będzie/ci/tu/dobrze/w/śród/

nas,/wśród/twoich/myśli/przez/nas/określonych,/

w/formę/logiczną/poukładanych./Po/co/masz/się/

odrywać,/uciekać/w/jedność/i/mrok/

nieprzenikniony/pustki/we/własnej/głowie?/Po/co/

chcesz/łączyć/i/ujednolicać/to,/co/z/takim/trudem/

poddane/zostało/podziałom/przez/tyle/pokoleń/i/

lat/ewolucji?/

Powiecie:/pustka/jest/przecież/taka/straszna!/Nie/

wiedzieć,/gdzie/się/siedzi,/to/równoznaczne/ze/

spadaniem./Lecz/ja/pytam!/Co/złego/w/spadaniu?/

Spadać/nieczule/jak/ten/tynk/ze/szkolnych/

odrapanych/ścian,/co/odpada/od/formy/utartej,/

sprzeciw/jakiś/sobą/głosi/w/tym/spadaniu/swoim./

Nie/ma/on/punktu/zaczepienia,/a/i/o/podłodze/

nie/myśli,/nie/określa/położenia,/więc/nie/wie,/że/

za/chwilę/rozpadnie/się/na/drobiny/w/zderzeniu/z/

podłogą,/lecz/zaprawdę/piękny/to/musi/być/lot,/

w/którym/nie/ma/odległości,/nie/ma/odliczania/

czasu/do/katastrofy,/bo/i/pojęcie/katastrofy/nie/

istnieje,/nie/ma/określenia/"ja/tynk,/oderwałem/

się/i/spadam"./Nie/ma/założeń/ideowych,/

wyznaniowych,/nie/ma/takich/pojęć,/nie/ma/więc/

i/formy,/a/i/w/tym/spadaniu/śpieszyć/się/nie/

trzeba,/bo/całości/też/nie/ma/co/dzielić/na/60./Po//
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/

/

co/mi/się/dzielić/na/brata,/syna,/ucznia,/gdy/mogę/

być/wszystkimi/na/raz/i/żadnym/jednocześnie./I/

co/by/to/komu/szkodziło,/gdybym/myślom/moim/

kazał/zniknąć,/i/odpadłbym/jak/ten/tynk/od/

ściany/już/mu/obmierzłej,/mimo/iż/dopiero/co/go/

Arnoldowski/strażnik/formy/wszelkiej/na/swoje/

miejsce/przykleił./Czemu/z/taką/ochotą/

zdrapujecie/tynk/ze/szkolnych/ścian,/a/na/moją/

bezforemność/formy/swoje/nakładacie?/Czemu/

nauczyciele,/rodzice,/czemu/wy/wszyscy/

wychowywać/nas/chcecie,/formy/nam/wpajać,/

idee/jakieś,/wierzeniami/wolność/myślenia/

ograniczając?/Czy/myślicie,/że/naprawdę/chcemy/

wiedzieć,/gdzie/sufit,/gdzie/podłoga/i/że/ten/

taboret/nieszczęsny/pod/naszym/tyłkiem.../Dajcie/

już/spokój,/wolności/trzeba/naszym/formom,/by/

poszły/tam/gdzie/nie]chcą./A/co/się/Gombrowicza/

tyczy,/czemu/nikt/z/przyjaciół/pisarzy/i/ludzi/

mądrych/nie/raczył/mu/powiedzieć:/"Witek,/co/

się/boisz/bycia/Nikim,/to/błogosławieństwo,/to/

wolność,/oderwij/się/od/ściany,/bądź/Nikim,/ale/

bez/przesady,/nikim/z/wielkiej/litery,/byś/mieścił/

się/w/naszym/zakresie/postrzegania,/bo/my/

pryzmatowidzowie,/zamazane/mamy/umysły./

Słabo/widzimy./Bądź/więc,/Witek,/Nikim/z/

wyboru,/jeśli/taka/twoja/wola,/ale/na/miłość/

boską:/wielką/literą!"/A,tak,macie,mądrale,

"Ferdydurke",i,zapychajcie,głowy,jakimiś,ideami,

o,formach,,o,pustkach,,jak,by,to,naprawdę,

miało,znaczenie.../

/

Paweł/Sędek/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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/
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/
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/ RECENZJA/]/JERICHO/
/

!

Jericho! –/ amerykański/ serial/ o/ postnuklearnej/

rzeczywistości/ z/ 2006r./ Pierwszy/ sezon/ był/

emitowany/ na/ kanale/ AXN/ 10/ grudnia/ owego/

roku,/a/ jego/kontynuacja/na/TV4/od/21/marca/2/

lata/później./Dzieli/się/on/na/2/sezony/(łącznie/29/

odcinków/po/45/min).// /////////////////////////////

Akcja/serialu/toczy/się/w/Stanach/Zjednoczonych,/

a/ konkretnie/ w/ tytułowym/ mieście/ Jericho/ w/

stanie/ Kansas./ Serial/ opowiada/ o/ zmaganiach/

mieszkańców,/ którzy/ będą/musieli/ się/ odnaleźć/

po/ wybuchu/ głowic/ atomowych/ szerzących/

chaos/wśród/ludzi/spokojnego/dotąd/miasteczka./

Problemy/ wiążące/ się/ z/ utratą/ łączności,/

zasilania,/czy/też/z/brakiem/żywności/mogłyby/się/

wydawać/ banalne/ w/ porównaniu/ do/ tym,/ co/

dopiero/ nadejdzie./ Bohaterom/ przyjdzie/

zmierzyć/ się/ z/ bandytami,/ wrogo/ nastawionym/

miastem,/ czy/ z/ prywatnym/ wojskiem/

"Ravenwood"/ wynajętym/ przez/ rząd./ Także/

powrót/ do/ życia/ codziennego/ nie/ będzie/ taki/

prosty./ Chaos/ niczego/ nie/ upraszcza,/ a/ na/

przywódców/spada/ fala/problemów./Nie/można/

powiedzieć,/ iż/ w/ serialu/ nic/ się/ nie/ dzieje./

Trzyma/ on/ nas/ w/ napięciu,/ a/ każda/ następna/

zagadka/ sprawia,/ że/ łatwo/ o/ syndrom/ "jeszcze/

jeden/odcinek"/w/celu/rozwiązania/tajemnicy.//

Poza/ aktualnie/ dziejącymi/ się/ wydarzeniami/

doświadczymy/różnych/retrospekcji/ukazujących/

wcześniejsze/ losy/ bohaterów./ Ci/ z/ kolei/ po/

prostu/"są"./Nie/mówię/o/słabej/grze/aktorskiej,/

czy/też/jakiś/słabych/dialogach,/po/prostu/trudno/

się/ z/ nimi/ utożsamić./ Jedynie/ postać/ głównego/

bohatera/ Jake'a/ granego/ przez/ Skeet'a/ Ulrich'a/

oraz/ Hawkins'a,/ w/ którego/ wcielił/ się/ Lennie/

Jamek,/ dają/ się/ lubić./ Właśnie/ tej/ dwójce/

bohaterów/kibicowałem/od/początku/do/serialu./

Warto/ wspomnieć/ również/ o/ złym/ charakterze/

Goetz'u,/ granym/ przez/ D.B./ Sweeney'a,/ który/

dawno/nie/wywołał/u/mnie/takiej/fali/nienawiści/

wobec/filmowej/postaci./

Podsumowując,/ serial/ wywarł/ na/ mnie/ dość/

duże/ wrażenie,/ a/ zaznaczyć/ by/ należało,/ że/ nie/

zaliczam/ się/ do/ osób/ trwoniących/ zbyt/ dużo/

czasu/na/telewizję./Dlatego/szukałem/czegoś,/co/

mogłoby/mi/się/spodobać/i/żeby/nie/wiązało/się/z/

setkami/ godzin/ spędzonych/ przed/ ekranem./

Każdemu,/kto/nie/oglądał/i/narzeka/na/względną/

nudę,/ polecam./ Serial/ jest/ dostępny/ w/ sieci/ za/

darmo/ na/ różnych/ serwisach/ zajmujących/ się/

filmami,/ czy/ serialami/ "online"./ Jak/ ktoś/ lubi/

stawiać/ pudełka/ na/ półkę,/ to/ istnieje/ również/

możliwość/ zakupienia/ wersji/ pudełkowej/ na/

różnych/portalach,/np./allegro./

Cezary/Lutomierski/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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/ RECENZJA//]/KEVIN/SAM/W/DOMU/
/

/

/

Tydzień/temu/razem/z/rodziną/zamierzaliśmy/

wybrać/się/do/kina/na/historię/o/Mikołaju,/

reniferach/lub/Śnieżynkach./Święta/tuż/tuż,/a/w/

kinach/ani/jednego/filmu/świątecznego?//Co/też/

się/stało,/że/producenci/nie/zrobili/corocznego/

"skoku/na/kasę"/niewinnych/konsumentów/

spragnionych/odrobiny/świątecznego/klimatu?/

Zdesperowani/brakiem/alternatywy/po/raz/

kolejny/obejrzeliśmy/w/telewizji/amerykańską/

komedię/familijną/Chrisa/Columbusa/pt./"Kevin/

sam/w/domu"./Obecnie/jest/to/już/kultowa/

produkcja/trwale/wpisana/w/okres/świąteczny./

Mimo/że/film/ten/powstał/25/lat/temu,/nadal/jest/

światowym/hitem,/a/jego/wydawcy/do/tej/pory/

zarobili/na/nim/prawie/pół/miliarda/dolarów!//

/

Autorem/scenariusza/jest/John/Hughes,/który/

sławę/zawdzięcza/właśnie/tej/produkcji//oraz/

równie/udanemu/filmowi/"101/

dalmatyńczyków"./Główną/postać/Kevina/

McCallistera/zagrał/Macaulay/Culkin,/w/jego/

filmowych/rodziców/Kate/i/Petera,/wcielili/się/

Catherine/O'Hara/oraz/John/Heard./Złoczyńców/

Harrego/i/Marva/odtworzyli/Joe/Pesci/i/Daniel/

Stern.//

/

Fabuła/filmu/jest/bardzo/prosta./Rodzina/

McCallisterów/wyjeżdża/na/święta/Bożego/

Narodzenia/do/Francji./Podczas/

przedwyjazdowego/zamieszania/rodzina/

zapomina/tylko/o/jednym/–/o/Kevinie./Chłopak/

budzi/się/sam/w/domu/i/musi/stawić/czoła/

bandytom:/Harremu/i/Marviemu,/którzy/chcą/

obrabować/dom/McCallisterów./Aby/zapobiec/

kradzieży,/chłopiec/wykazuje/się/opanowaniem/

oraz/umiejętnościami/technicznymi,/budując/

przeróżne/pułapki/czyhające/na/nieproszonych/

gości.//

/

Gra/aktorska/stoi/na/znakomitym/poziomie,/a/

aktorzy/są/dobrze/dobrani./Największym/atutem/

tej/produkcji/jest/świetny/humor,/szczególnie/

widoczny/w/zabawnych/dialogach/oraz/scenach/z/

udziałem/nieudolnych/rabusiów./Ogromnym/

atutem/jest/tu/ciepła,/rodzinna/atmosfera/

idealnie/pasująca/do/Świąt/Bożego/Narodzenia./

Największą/wadę/zaś/stanowi/banalne/tło/

fabularne/(kto/przy/zdrowych/zmysłach/zabiera/

ze/sobą/na/wyjazd/wszystko/oprócz/własnego/

dziecka!!!),/które/jednak/nie/przeszkadza/w/

pozytywnym/odbiorze/produkcji.//

/

Podsumowując,/"Kevin/sam/w/domu"/nie/bez/

przyczyny/jest/tak/chętnie/oglądany/w/okresie/

świątecznym./Jest/wybitnym/filmem/w/

zapomnianej/obecnie/konwencji/klasycznego/

kina/familijnego./Ja/po/raz/kolejny/bawiłem/się/

przy/nim/znakomicie,/czego/i/Wam,/drodzy/

Czytelnicy,/serdecznie/życzę/w/te/Święta./

/

Łukasz/Zwierzchowski/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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/ MUZYCZNE/PODSUMOWANIE/ROKU/2014/
TROSZKĘ/POSZPERAŁEM,/ŻEBY/STWORZYĆ/TEGOROCZNE/MUZYCZNE/#MYTOP2014/I/STWIERDZAM,/ŻE/TEN/ROK/DLA/MNIE/BYŁ/WYBITNIE/

SŁABY/]/WYBRAŁEM/W/SUMIE/ZALEDWIE/10/UTWORÓW,/KTÓRE/W/JAKIŚ/SPOSÓB/BYŁY/DLA/MNIE/WYJĄTKOWE

!
10.!Blady!Kris!/!Beatbox!Rocker!(Fonai!Remix)/
Aloha/Entertainment/mnie/zaskoczyła/i/w/pewnym/

momencie/na/fb/wyskoczył/mi/ten/numer/]/

rewelacja!/Obowiązkowa/pozycja/dla/wielbicieli/Daft/

Punk/

/

9.!Laidback!Luke!&!D!O!D!/!Flashing!Lights!(Original!
Mix)/
Jeden/z/3/electro/house'owych/numerów/na/liście,/

jednak/jest/zupełnie/inny/od/pozostałych/]/dość/

ciekawa/melodia/w/połączeniu/z/bitem/

podjeżdżającym/melbourne/bounce./Nie/zagrałem/

tego/kawałka/na/imprezach/ani/razu,/tak/samo/nie/

wydaje/mi/się/on/czymś/wybitnym,/ale/w/pamięci/

utkwił/mi/jako/odróżniający/się/od/całej/reszty./

/

8.!Vicetone!/!Ensemble!(Original!Mix)/
Spinnin'/Records/(a/dokładnie/Doorn/Records)/

prezentują/całkiem/"masywny"/electro/house./

Zawsze/mi/się/podobało/połączenie/klasycznych/

instrumentów/i/orkiestrowego/brzmienia/z/muzyką/

elektroniczną/]/w/tym/kawałku/jest/to/zrobione/

dobrze./

!
7.!Oliver!$!&!Jimi!Jules!/!Pushing!On/
Najchętniej/kupowany/utwór/na/beatport/w/kategorii/

deep/house/w/2014/roku/]/prosto/ze/stajni/Defected/

Records./Klimatyczny/wokal,/fajnie/wykorzystane/

piano,/przyjemny/bassline/]/wszystko/to/komponuje/

się/w/naprawdę/zacną/całość./Do/posłuchania/daję/

wersję/rozszerzoną,/bo/po/prostu/uwielbiam,/jak/w/

tym/numerze/rozwija/się/intro./

Polecam/także/remix/Tchami'ego,/który/był/jedną/z/

najjaśniejszych/postaci/na/scenie/future/house/w/tym/

roku./

!
6.!Secondcity!/!I!Wanna!Feel!(Abstract!&!Logic!
Remix)/
Duet,/który/wziął/się/w/sumie/znikąd./Kawałek/w/

klimacie/popularnych/ostatnio/house'ów/]/do/

pobrania/za/darmo/na/soundcloud/]/w/chwili/obecnej/

ma/ponad/400/000/odsłuchów/i/10k/ściągnięć./Bardzo/

fajne/piano/i/chwytliwa/melodia/]/dla/mnie/

wystarczyło./

!
!
!
!
!

!
5.!Dimitri!Vegas!&!Like!Mike!vs!Boostedkids!/!
G.I.P.S.Y.!(Original!Mix)/
Kawałek/jest/z/2013/roku/]/ale/z/racji/tego,/że/w/tym/

zestawieniu/jest/10/pozycji/i/poznałem/go/dopiero/w/

marcu,/to/stwierdziłem,/że/może/tutaj/zagościć./

Oprócz/połączenia/muzyki/klasycznej/z/elektroniką/

zawsze/podobało/mi/się/wykorzystanie/wszelakich/

motywów/etnicznych/]/połączenie/może/nie/jest/

najlepsze/z/możliwych,/ale/sama/melodia/na/pewno/

warta/uwagi./Nie/wiem/czemu,/jednak/ta/"tępa,/ale/

pompująca"/stopa/też/mi/się/podoba./Jest/to/też/

najwyżej/sklasyfikowany/bigroomowy/numer/]/od/tej/

pory/będzie/zdecydowanie/bardziej/house'owo./

!
4.!Tello!/!Shake!It!Up!(The!Cube!Guys!Mix)/
Czyli/stary/hicior/w/nowej/aranżacji,/która/też/jest/

zaczerpnięta/z/innego/kawałka./Nie/będę/się/

rozpisywać,/po/prostu/w/miarę/ogarnięty/kawałek/

house'owy,/a/takich/w/2014/nie/było/zbyt/dużo./

/

3.!DJ!PP!/!Groove!You!(Format!B!Remix)/
Dwóch/producentów,/których/lubię,/jednak/remixer/

odwalił/tutaj/kawał/wyśmienitej/roboty/]/Format:/B/

zawsze/kojarzył/mi/się/bardziej/z/muzyką/techno,/

jednak/tutaj/zaprezentowali/nam/chłopaki/

wyśmienity/tech/house./Rewelacyjny/kawałek,/

zdecydowanie/"moje/rytmy"./Nie/jestem/w/stanie/

przy/nim/usiedzieć/w/miejscu,/gdzieś/tam/noga/albo/

głowa/musi/do/tego/latać/]/bawiłbym/się/przy/tym/

całą/noc!//

Jak/go/tak/słucham,/to/stwierdzam,/że/nawet/trochę/

za/nisko/znalazł/się/w/zestawieniu./

!
2.!FuturePlays!/!Funky's!(Original!Mix)/
Coś/z/minimali/musiało/się/pojawić,/pod/tym/

względem/był/to/dość/owocny/rok./Ale/mimo/tego,/że/

naprawdę/sporo/kawałków/można/było/określić/

mianem/dobrych,/to/jednak/żaden/nie/zasłużył/na/

miano/wybitnego./Wybrałem/jeden,/który/różni/się/

od/reszty./////

!
1.!Riki!Club!/!Weed!(Original!Mix)/
House'owa/pompka,/która/wybitnie/dobrze/

zamiatała/parkietem/w/tym/roku,/stąd/miejsce/

pierwsze./Wielki/plus/za/wstawkę/wokalową/

powiązaną/z/tytułem./

/

Patryk/Maciński/

/
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/ /
KASPRZAK/W/KRZYŻOWYM/OGNIU/PYTAŃ
!
Przed/ zbliżającymi/ się/ świętami/ Bożego/

Narodzenia/ postanowiliśmy/ przeprowadzić/
ankietę/wśród/uczniów/naszej/szkoły./Pierwsze/z/
pytań/ brzmiało/ następująco:/ Jaki! jest! twój!
wymarzony! prezent?./ Najczęściej/ padała/
odpowiedź:/„nowy,/lepszy/komputer”;/następną/
najczęściej/ powtarzającą/ się/ odpowiedzią/ była/
„wycieczka/ do/ ciepłych/ krajów”,/ następnie/
„pieniądze”,/ a/ na/ końcu/ –/ ”wiadro/ Internetu”./
Nic/ dziwnego,/ że/ najwięcej/ osób/ chciałoby/
dostać/ nowy/ komputer/ –/ całkiem/ to/ pasuje/ do/
klimatu/ Kasprzaka./ Oczywiście/ wszystkim/
życzymy/spełnienia/marzeń!/

Następne/ zadane/ przez/ nas/ pytanie/
brzmiało:/Co! by! było,! gdyby! zwierzęta! zaczęły!
mówić?./ 47%/ ankietowanych/ odpowiadało:/
„Zapytałbym,/ jak/ to/ jest/ chodzić/ na/ golasa”./
Wielu/ankietowanych/zapytałoby/zwierzaka,/czy/
podoba/mu/się/opieka/nad/nim,/co/można/w/niej/
zmienić/ –/ takie/ zdanie/ wyraziło/ 28/ %/ uczniów./
Następna/ odpowiedź/ na/ nasze/ pytanie/ to:/
„Cieszyłbym/się,/porozmawiałbym/z/moją/kotką”/
–/ takiej/ odpowiedzi/ udzieliło/ 13%/
ankietowanych./12%/ankietowanych/chciałoby/w/
tym/ czasie/ pójść/ do/ zoo/ (tylko/ czy/ lwy/ i/ żyrafy/
mówiłyby/po/polsku?)./

Ciekawi/ postanowień! noworocznych/
naszych/ kolegów/ spróbowaliśmy/ o/ nie/ nieco/
wypytać./ Najczęściej/ powtarzającym/ się/
postanowieniem/ ankietowanych/ było/ „rzucić//
palenie”/ –/ tak/ odpowiedziało/ 54%/
ankietowanych,/i/jak/się/okazuje/–/uzależnionych/
od/nikotyny./Następną/najczęściej/powtarzającą/
się/ odpowiedzią/ było/ „zdać/ maturę”/ –/ tak/
odpowiedziało/21%/pytanych./16%/chciałoby/po/
prostu/ zdać/ do/ następnej/ klasy./ Najmniej/ osób/

chciałoby/ „wyrwać/ laskę/ z/ Kasprzaka”/ –/ takie/
postanowienie/ma/9%/zapytanych./

Z/ uwagi/ na/ bogate/ życie/ towarzyskie/
naszych/kolegów/zadaliśmy/im/też/pytanie,/które/
najbardziej/ nas/ nurtowało,/ a/ mianowicie:/ Jak!
spędzasz! sylwestra?/ Najwięcej,/ bo/ aż/ 43%/
ankietowanych,/ odpowiedziało,/ że/ idzie/ na/
domówkę,/ 31%/ osób/wybiera/ się/ do/ klubu,/ zaś/
22%/ ankietowanych/ zamierza/ „grać/ w/ grę”./
Tylko/5%/pytanych/chciałoby/pójść/na/ognisko./

Refleksje/ nad/ wynikami/ ankiety/
pozostawiamy/czytelnikom,/życząc/ jednocześnie/
wszystkim/ WESOŁYCH/ ŚWIĄT/ I/ UDANEGO/
SYLWESTRA!!!/

/
Klaudia/Makaruk/i/Daniel/Józwik/

/
fot./Eryk/Caban

/


