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Pierwszy numer w nowym składzie,
zapraszamy!
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Edytorial - wstępniak:
Wiemy, że wszyscy z niecierpliwością czekaliście na ten numer. Nowy rok nowa ekipa redaktorów. Ale oto jest!
W najnowszym numerze zaproponujemy Wam kilka tematów, którymi
żyliśmy przez ostatni czas, które wydają się dla nas ważne. Kaja była
uczestniczką Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, o którym
można przeczytać w jej relacji. Ania zaś napisała o fascynującej wystawie o
niewidomych i pełnym kolorów festiwalu. Natomiast Zuzia opisała
ciekawą ekspozycję i, wraz z Patrycją, zapisała swoje przemyślenia
związane z powstaniem warszawskim.
Zapraszamy do lektury!
Redaktor naczelny - Patrycja Pawelczyk
Zastępca naczelnego - Zuzia Przeniosło
Korektor - Marta Karczewska
Fotoreporter - Kaja Pałasz
Reporter - Ania Pałucha, Zuzia Przeniosło, Patrycja Pawelczyk

W numerze:
1. Niewidzialna wystawa.
2. Festiwal Kolorów.
3. Festiwal filmów fabularnych w Gdyni.
4. Powstanie Warszawskie.
5. Zbrodnia w sztuce.
6. Andrzejki w skrócie.
7. Mikołajki już niedługo.
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Niewidzialna wystawa
Wyobraź sobie, że wszystko gaśnie. Nic nie widzisz, nie orientujesz się, gdzie jesteś.
Słyszysz tylko pojedyncze dźwięki. Czujesz, że kot ociera się o Twoją nogę, więc
próbujesz go sięgnąć, ale zanim wyczujesz ręką, gdzie jest, już go nie ma.
Codziennie możemy spotkać osobę niewidomą. Na ulicy, w autobusie, na spacerze.
Zazwyczaj nosi czarne okulary, biało-czerwoną laskę, albo psa asystującego. Kątem
oka spoglądamy na nią, ale jak tylko zniknie z pola widzenia, ruszamy dalej. Czy
zastanawiałeś się, jak to jest nie widzieć? Wydaje Ci się to ciekawe? Dziwne? Obce?
Co byś zrobił, gdybyś miał okazję przez 1.5 godziny poczuć się jak niewidomy?
Warszawa oprócz znanych kawiarni, czy sklepów, które można znaleźć tylko w
stolicy, jest miastem wysoko kulturalnym. Słysząc słowo “wystawa” od razu
pomyślałam - ,,Tylko nie kolejne obrazy!’’. Nie jestem wielkim fanatykiem sztuki,
więc chodzenie po galerii i podziwianie czyichś dzieł nie jest moim ulubionym
zajęciem. Ale gdyby tak poczuć, spróbować? To już zupełnie co innego. Taką
możliwość daje nam „Niewidzialna Wystawa”. To wyjątkowa podróż, którą może
doświadczyć każdy, kto zawita do naszej stolicy. Podczas niej będziesz mógł
wypróbować, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku –
wyłącznie używając zmysłu dotyku, słuchu, węchu, równowagi… Po wystawie
oprowadzą nas osoby niewidome lub niedowidzące.
Podróż po świecie osób niewidomych zaczyna się w tak zwanej strefie zero. Panuje
tam absolutna ciemność. W tym pomieszczeniu nie ma nic. Służy temu, aby się
oswoić z nowym środowiskiem. Podobno w tej właśnie chwili wielu ludzi rezygnuje
z kontynuowania zwiedzania z powodu np. klaustrofobii. Ja nic takiego nie
odczuwałam, lecz dziewczyna stojąca obok mnie nie wytrzymała i wyszła.
Pomieszczenia, które odwiedziłam, są odwzorowaniem scen z realnego życia. Nie
będę zdradzała, co w nich znajdziecie, bo zepsułabym całą niespodziankę. Tylko za
pomocą dotyku, dźwięku, czy zapachu mogłam domyślić się, gdzie jestem, co dana
figura przedstawia albo jakie auto stoi obok mnie.
Niesamowita kompozycja dźwięków i zapachów spowodowała, że zapomniałam o
wystawie, a cała godzina minęła jak w oka mgnieniu. Druga część ekspozycji
ukazuje różne przyrządy, z których korzystają osoby niewidome lub niedowidzące.
Podczas zwiedzania można zadawać wiele pytań, a przewodnicy opowiedzą Ci, jak
naprawdę wygląda ich życie. Jak oglądają filmy, chodzą do teatrów, kina, czy na
randki.
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Możliwość zwiedzenia tej niezwykłej wystawy była dla mnie niezapomnianym
doświadczeniem. Przez chwilę poczułam się jak niewidoma osoba. Ci ludzie
potrafią patrzeć na świat i korzystać z niego lepiej niż większość z nas. Każdy
odwiedzający Warszawę powinien pójść i spróbować zrozumieć co czują takie
osoby. Chociażby dla samej nauki, jak to niektórzy mówią…
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Festiwal Kolorów
Zastanawiałeś się kiedyś, jak świat i ludzie wyglądaliby cali w kolorach? Twarze,
ręce, ubrania byłyby całe w najjaśniejszych, najbardziej intensywnych barwach...
Atmosfera wiecznej wesołości, tańczący, śpiewający i wyrzucający niezliczoną ilość
kolorowych proszków ludzie... Tego wszystkiego można było doświadczyć właśnie
na Festiwalu Kolorów! Dokładniej, polega to na tworzeniu barwnej chmury z
Kolorów Holi, czyli niczego innego, jak stworzonych z naturalnych składników
pudru. Poza tym jest to całkiem normalny koncert… W tym roku odbył się on w
Kielcach - 22 sierpnia - i we Wrocławiu - 30 sierpnia oraz w jeszcze pięciu innych
polskich miastach. Tysiące ludzi z całego kraju zjechało się, aby wreszcie
zapomnieć o swoich problemach i sprawić te dni najbardziej szczęśliwymi!
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Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
Przez 6 dni w roku Gdynia staję się prawdziwą metropolią kina. Reżyserzy, aktorzy
i twórcy filmów z całej Polski przyjeżdżają tutaj na najbardziej znany i ceniony ze
wszystkich Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Już od 39 lat najlepsze polskie
produkcje walczą o Złote Lwy. Ale nie tylko. W tym roku oprócz konkursu
głównego, nagrodę można było zdobyć w kategoriach: Młode Kino (przeznaczona
dla filmów krótkometrażowych), a także Inne Spojrzenie (pierwsza taka
inicjatywa w historii festiwalu!).
Kiedy pierwszego dnia weszłam do sali kinowej, poczułam się jak w domu!
Atmosfera była cudowna, a ogromna liczba uczestników festiwalu nie sprawiała
większego problemu. Wszyscy razem płakaliśmy, śmialiśmy się i wymienialiśmy
uwagami na temat filmów.
Sam festiwal był naprawdę bardzo dobrze zorganizowany.
Wszystko odbywało się bez zarzutu, zero opóźnień czy niedociągnięć. Od czasu do
czasu pojawiał się problem z rezerwacją, ale na szczęście (mi przynajmniej) udało
się obejrzeć wszystkie upragnione filmy.
Kiedy ktoś potrzebował pomocy, serdeczni wolontariusze zawsze służyli pomocną
ręką. Dzięki dobrze ustalonemu programowi każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Oprócz filmów, można było liczyć na wiele innych atrakcji. Wystawy, wywiady,
warsztaty, spotkania z aktorami i twórcami filmów były na porządku dziennym.
Całemu wydarzeniu towarzyszył klimat rodem z Cannes!
Uczestnictwo w takim przedsięwzięciu było niesamowitym doświadczeniem.
Poznałam wielu ciekawych ludzi, wzbogaciłam swoją wiedzę o polskim kinie, a
przede wszystkim poczułam się częścią czegoś wspaniałego!
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Powstanie Warszawskie
Czy warto przejmować się tym, co było? Rozdrapywać stare
rany? Czy warto wspominać o trudnych przeżyciach jakie
dotknęły naszych rodaków w 1944 roku?
Początek października to przede wszystkim wspomnienie
odważnej próby odzyskania wolności przez Polaków powstania warszawskiego. Jest to okazja do postawienia sobie
pytania o sens tego wydarzenia. Przedstawienie pierwszych
klas gimnazjum pomogło przenieść się nam w inne realia.
Realia tamtych czasów. Wraz z młodymi aktorami mogliśmy
przeżyć to samo, co nasi rówieśnicy 70 lat temu. To jedna z wielu okazji, by
przypomnieć, lub nawet poinformować młode pokolenie, że coś takiego miało
miejsce. Trzeci października już minął, lecz przemyślenia zostają. I właśnie coś
takiego chcemy pokazać - co my, jako nastolatki, możemy myśleć o powstaniu
warszawskim.
~ Patrycja, Zuzia
Sądzę, że dorosłym zależy na tym, żeby uświadomić nas w wielu kwestiach. Jedną z
nich są wojny. Jak szybko można stracić osobę, którą kochało się nad życie, jakie
ogromne pokłady odwagi i zacięcia drzemały (i, miejmy nadzieję, drzemią chociaż
w małej części) w Polakach, poza tym jak okropne były okrucieństwa XX wieku?
Zdania dzisiejszej młodzieży są podzielone. Niektórzy uważają, że co było, to było i
nie warto o tym mówić, chociaż zdecydowana większość ma zdanie, że jest
niesamowite to, jak walczyli nasi rodacy i mają do nich duży respekt. Moim
zdaniem nastolatkowie XXI wieku nie mieliby tyle odwagi, żeby stanąć do walki i
przyznają się do tego ,,bez bicia’’. Życie w Polsce jest coraz mniej atrakcyjne rośnie liczba wyjeżdżających z kraju, co już nikogo nie dziwi. Młodzi chcą się
dokształcać, dostać dobrze płatną pracę i osiągnąć wysoki standard życia, czego
nasz kraj nie jest w stanie im zapewnić. Przez to, co dzieje się tutaj, w Polsce,
patriotyzm podupada i tylko niewielka cząstka stanęłaby w obronie państwa.
Ratowanie się ucieczką jest wyjściem bardziej pociągającym i - przede wszystkim bezpieczniejszym. Bo raczej nie ma osób, które chciałyby zginąć w walce, gdzie w
morzu zbezczeszczonych zwłok nawet nie da się zidentyfikować poszczególnych
osób, prawda? Ryzyko okrutnej i bolesnej śmierci przy przystąpieniu do bitwy jest
tak ogromne, że strach nie jest czymś nienormalnym czy nienaturalnym. Ludziom
zależy na spokojnym odejściu we śnie, bezboleśnie. I nawet honor i godność nie
grają tu roli. Według mnie, mimo wszystko, osobom, które by nie broniły kraju, nie
można wypominać, że robią źle i powinny inaczej, bo przecież to zachowanie
niezwykle ludzkie.
~Patrycja
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W tym momencie nasuwa się jedno pytanie - dlaczego my mamy o tym
pamiętać? To przeszłość, która - miejmy nadzieję - nigdy nie powróci. Starsi
ludzie często oczekują lub wręcz wymagają, by o tym pamiętać. Pamiętać o
poświęceniu naszych przodków. Mówią, że trzeba to uszanować. Jednak... czy
niewiedza to brak szacunku? Dla niektórych tak, a dla innych nie. Wiele osób
uważa, że powstanie było wielkim krokiem naprzód dla młodej Polski. Równie dużo
sądzi, że było to zbędnym wystawieniem się na ostrzał, że nie było szansy na
wygraną. Ale sami pomyślcie - czy gdybyście żyli w tamtym czasie,
uczestniczylibyście w powstaniu? Tylko Wy znacie odpowiedź na to pytanie. Ale
tamci ludzie nie zastanawiali się, czy im się to opłaca, czy nie. Chcieli być wolni…
Nie chcieli być wiecznie przyparci do muru. Pragnęli poczuć to, czego nie czuli od
początku wojny - wolność. My, młodzi, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie tego,
co wówczas przeżywali nasi rodacy. Można obejrzeć mnóstwo filmów, ale to i tak
nie będzie się równało uczestnictwu w tamtych wydarzeniach. Spróbujmy
odpowiedzieć sobie na to pytanie. Na pewno znalezienie odpowiedzi zajmie nam
sporo czasu.
~Zuzia
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Zbrodnia w sztuce - wystawa
Myślałeś kiedyś o tym, czy w zbrodni jest sztuka i odwrotnie? Nie? Ja też, ale kiedy
obejrzałam wystawę z MOCAK - u (muzeum sztuki współczesnej w Krakowie),
zaczęłam się nad tym zastanawiać. Okazuje się, że wszędzie, w każdej rzeczy, jest
odrobina sztuki. W tym przypadku był to kryminał. Jedną ciekawszych prac był
słownik Oxfordu. Definicją wszystkich słów był...ból. Tak naprawdę każda rzecz,
jaką robimy wiąże się z… bólem. Można było także obejrzeć dokument, na którym
przedstawieni byli więźniowie, a właściwie byli więźniowie. To niewinni ludzie,
którzy niesłusznie zostali oskarżeni o różne przestępstwa. Mówią, że pobyt w
więzieniu zniszczył im życie. Nieważne, czy spędzili tam 20 lat, czy więcej, tylko to,
że nie są już tymi samymi ludźmi. Weszli jako oni, ale wyszli jako zupełnie inne
osoby. “Codziennie, gdy wychodzę oglądam się za siebie i sprawdzam, czy nikt
mnie nie obserwuje”- wspomina jeden z byłych więźniów. Byli to głównie
mężczyźni, których ze względu na ich wygląd uznalibyśmy za pewnych siebie i
odważnych. Pobyt w tym miejscu złamał ich doszczętnie. Po wyjściu stamtąd nie
zostało nic z ich dawnych osobowości. I tego właśnie dotyczy ta wystawa.
~Zuzia
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Andrzejki w skrócie
Andrzejki znane też pod nazwą Jędrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy
z 29 na 30 listopada w wigilię św. Andrzeja - patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Dzień
ten przypada na końcu/początku roku liturgicznego, jest to okazja do hucznych
zabaw przed adwentem.
Pamiętaliście, aby złożyć życzenia wszystkim Andrzejom?
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Mikołajki już niedługo!
Najszczęśliwszy dzień w życiu każdego człowieka. Wszytkim znany od
najmłodszych lat Święty Mikołaj roznosi prezenty w nocy z 5 na 6 grudnia. Nazwa
mikołajki pojawiła się w czasch PRL. Święto obchodzi się na cześć świętego biskupa
Mikołaja z Miry, ze względu przypisywane mu legendą uczynki (m.in. rozdanie
całego swojego majątku biednym), pierwowzoru dzisiejszego Mikołaja. Drobne
upominki w te święta podkłada się pod poduszkę, w bucie lub w dużej skarpecie. W
niektórych szkołach ( w tym w naszej) istnieje tradycja wymieniania się prezentami
między uczniami w mikołajki lub przed Bożym Narodzeniem. Nie zawsze są to
trafione prezenty, ale sam gest wywołuje radość.

św. biskup Mikołaj z Miry i grafika ,,dzisiejszego’’ Świętego Mikołaja
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Rebus wykonała uczennica klasy VI D: Patrycja Kamińska
ʎżɐʍpo ęıs oɔ ɐu oʇ ɐɯ ʎpżɐʞ
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