


Drogie czytelniczki i drodzy czytelnicy!
Wydanie, który właśnie przeglądacie na ekranach swoich urządzeń, jest, mówiąc
nieskromnie, jedyne w swoim rodzaju. Nigdy wcześniej bowiem nie zdarzyło się, żeby pięć
gazet wydających się w 5 krakowskich liceach połączyło siły, tworząc wspólny numer. Ale ten
pierwszy dzień musiał prędzej czy później nadejść.

Co nas skłoniło, żeby w taki projekt się zaangażować? Po pierwsze- chęć poznania ludzi z
różnych liceów. Szczególnie w czasach lockdownu to pragnienie okazało się być silniejsze
oraz łatwiejsze do zrealizowania. Po drugie- promocja innych szkolnych gazet. Warto bowiem
wyjść poza swoją szkolną „bańkę” i dowiedzieć się, co interesuje osoby z innych krakowskich
szkół. Z tym wiąże się nasz trzeci powód- pragnienie poszerzenia horyzontów. Każdy, kto
zaangażował się w to wydanie, zwraca uwagę na różne aspekty otaczającej rzeczywistości i
przedstawia to w swój wyjątkowy sposób, co, naszym skromnym zdaniem, jest warte
zwrócenia uwagi.

Numer ten tworzył się długo - sama inicjatywa powstała już w połowie stycznia tego roku.
Dzięki temu wszystko, co przygotowaliśmy dla Was, zostało starannie sprawdzone i
wykonane.

Mamy nadzieję, że nasza oferta Was zaciekawi, skłoni do refleksji, czy to nad historią, czy
obecnymi czasami, poszerzy wasze horyzonty i wiedzę oraz przede wszystkim- dostarczy wam
frajdy.

Przyjemnej lektury życzą:
Redaktorzy i Redaktorki naczelne tworzący numer:

- Wojciech Seweryn, The Nowodworek Times (I LO)

- Zofia Szeliga, Fama (II LO)

- Magdalena Kłęczek, Kurier Zakładowy (V LO)

- Sofia Guk, Spoza (VII LO)

- Noemi Grin, Re.Wizja (VII PLO)
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Zamknięci w sobie - jak możemy się
wspierać w powrocie do
normalności?

Ostatnie miesiące były niewątpliwie trudne dla wszystkich. Dla nas
jako młodzieży ten okres powoli dobiega końca i już za kilka dni
będziemy mogli na nowo spotkać się w szkolnych ławkach i choć
częściowo wrócić do normalnego funkcjonowania. Jednak czy
przyjdzie nam to tak łatwo? Czy po tak długim okresie izolacji
wystarczy powiedzieć sobie “take it easy” i wszystkie zmartwienia
znikną?

Oczywiście, że nie. I nie ma w tym nic złego. Obecna sytuacja na
świecie każdego obciążyła psychicznie. Żyjemy w nieustannym lęku
i stresie. Obawiamy się o zdrowie swoje i najbliższych, codziennie
dowiadujemy się o kolejnych przerażających wydarzeniach, jesteśmy
zalewani falą negatywnych emocji. Nigdy nie jesteśmy pewni tego,
co czeka nas jutro. W pewnym momencie to wszystko nas przerosło.

Wielu z nas boi się powrotu do szkół ze względu na długotrwałą
izolację i osłabiony kontakt z drugim człowiekiem. Wychodzimy
coraz rzadziej, pozyskujemy coraz mniej bodźców zewnętrznych,
a to może prowadzić do problemów z ponowną socjalizacją i
niechęcią do opuszczenia środowiska, do którego się
przyzwyczailiśmy - domu. Do tego zmniejszona aktywność fizyczna,
czy obecność na świeżym powietrzu oraz gorsza dieta mogą
powodować zmiany w pracy mózgu, brak energii i bezsenność.

Co więc możemy zrobić dla siebie? W znacznej mierze może nam
pomóc stworzenie harmonogramu dnia, regularny tryb życia i
trzymanie się swojego rytmu dobowego. Także stawianie sobie
małych celów i spełnianie ich generuje u nas pozytywne emocje,
których przez natłok czarnych myśli nie zawsze mamy wystarczająco
dużo. Czasami nawet zwykłe wstanie z łóżka i przebranie piżamy jest
czymś wielkim. Sukces motywuje nas do kolejnych starań i osiągania
coraz wyższych szczytów naszych możliwości.

Dodatkowo, aby złagodzić napięcie wychodźmy na zewnątrz.
Przewietrzenie się pozwoli rozluźnić umysł, a wycieczka umożliwi
zapomnienie o problemach dnia codziennego i odpoczynek od
wszelkich zmartwień. Możemy także stosować w tym celu różne
praktyki medytacyjne czy zwykłe ćwiczenia.
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Bliskie może nam być także poczucie samotności. Zamknięcie
pozwala na konfrontację z własnym umysłem. Myślimy nad naszym
życiem i jesteśmy przerażeni stagnacją, jakiej doświadczamy.
To powoduje u nas irytację i frustrację, a nawet złość czy smutek.
Nie bójmy się naszych emocji. Nazywajmy je po imieniu.
Zaakceptujmy to, co czujemy i mówmy o tym szczerze.
Nie pozwólmy by duszone wybuchły i wylały się na naszych
najbliższych. A jeśli już o nich mówimy, to rzecz jasna spędzanie
większości czasu z tymi samymi osobami w domu może być bardzo
uciążliwe. Dlatego gdy pojawi się konflikt, rozmawiajmy ze sobą i
starajmy się załagodzić go u źródła. Nie dopuśćmy do tego, by
drobne kłótnie przerodziły się w coś poważnego, z czym później nie
damy sobie rady.

Pisząc ten artykuł, nie miałam na celu jedynie wymieniać złych
rzeczy, które nas spotkały w tym czasie. Chciałabym skupić się
przede wszystkim na pozytywnym aspekcie, mianowicie tym,
jak dzięki wzajemnej pomocy możemy sobie radzić z powrotem do
normalnej rzeczywistości. W tym ciężkim okresie najważniejsze jest
otwarcie się na innych, wykazanie empatią i zrozumieniem. Teraz jak
nigdy wcześniej potrzebujemy szerzyć dobro i być dla siebie życzliwi.
Wielu ludziom brakuje pozytywnych emocji, dlatego starajmy się je
rozdawać.

Gdy widzimy, że ktoś jest smutny lub coś go trapi, podejdźmy,
porozmawiajmy z nim, pozwólmy mu się wyżalić, poczuć
wysłuchanym i zrozumianym. Często zwykłe okazanie
zainteresowania drugiej osobie wystarczy, by znacznie odciążyć ją
psychicznie.

Gdy spotykamy osobę, której ciężej jest się odnaleźć w jakiejś
sytuacji społecznej - doświadcza lęku bądź powoli przyzwyczaja się
do nowej rzeczywistości - bądźmy wyrozumiali, starajmy się spojrzeć
z jej perspektywy. Jest to uniwersalna zasada, jednak po ostatnich
miesiącach powinniśmy być na to szczególnie uważni. U sporej części
społeczeństwa doświadczonej skutkami pandemii (m.in. chorych,
personelu medycznego) występuje zespół stresu pourazowego
– zaburzenie będące reakcją osób niebędących w stanie zaadaptować
się do silnie stresujących sytuacji. Nie bójmy się tego. Starajmy się
ich wesprzeć i nie pozwólmy, aby prowadzona w mediach kampania
strachu przejęła nad nami górę. Czasami odłóżmy telefon na bok
i odsuńmy od siebie te wszystkie negatywne wiadomości.

Małe gesty potrafią poprawić samopoczucie nasze i innych.
Pamiętajmy, że dobro, które dajemy, wraca do nas z podwójną siłą.
Dlatego starajmy się obdarowywać każdego uśmiechem, gdy tylko
będzie nam dane zdjąć maseczki.

Karolina Krężołek
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”Kilka ciekawostek o twojej szkole”
Na pewno każdy z Was zna licea wchodzące w skład tzw. Stowarzyszenia
Krakowskich Szkół Średnich (SKSŚ). Czy kiedykolwiek zastanawialiście
się nad tym, co wyróżnia je na tle innych placówek oświatowych w
Krakowie? Jeśli jesteście chętni, aby poszerzyć wiedzę odnośnie do swojej
szkoły i historii, która się z nią wiąże, to ten artykuł jest dla Was!

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bartłomieja
Nowodworskiego
w Krakowie
5 maja 1586 r. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
podjął uchwałę o utworzeniu tej szkoły. Najpierw
mieściła się ona w Bursie Jerozolimskiej
(przy ulicach Gołębiej i Jagiellońskiej), a następnie
przeniosła się do pobliskiego nowego Dormitorium.

Założona została w 1617 i 1619 roku dzięki sekretarzowi królewskiemu, rycerzowi
Bartłomiejowi Nowodworskiemu, który przeznaczył na utworzenie budynku
potrzebne fundusze.

Wspaniały budynek, Kolegium Nowodworskiego, powstał w 1643 r. przy ul. Św.
Anny dzięki trzem fundacjom: Gabriela Prewancjusza Władysławowskiego, króla
Zygmunta III Wazy i króla Władysława IV.

W 1898 r. Szkoła przeniosła się na plac Na Groblach pod Wawelem, gdzie
pozostaje do dziś.

Plan budynku został specjalnie zaprojektowany przez Józefa Sarego, który znany
jest też z przygotowania szkiców budynków Gimnazjum im. Króla Jana III
Sobieskiego w Krakowie, V Gimnazjum w Krakowie oraz Gmachu Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie.

Świecka szkoła narodowa powstała w okresie renesansu i tym samym uporała się
z wysokimi oczekiwaniami swoich podopiecznych.

W czasach II Wojny światowej budynek został przejęty przez Hitlerjugend,
wszystkie cenne rzeczy m.in. książki i sztandar szkoły zostały nieodwracalnie
zniszczone, po takiej masakrze budynek nie był zdatny do użytku. W tej sytuacji
szkoła musiała przenieść się i nauczać w budynku, gdzie obecnie znajduje się II
Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego. Uczniowie Nowodworka
wrócili do swojej szkoły dopiero w 1945 roku.

Warto wspomnieć o tym, że Nowodworek ma wielu absolwentów, którzy trwale
zapisali się na kartach historii. Są to m.in. Król Jan III Sobieski, Jan Matejko,
Józef Bem, Stanisław Wyspiański, Kazimierz Nitsche.

Co warto wiedzieć o budynku?

Jeśli wchodzicie do szkoły głównym wejściem pierwszą rzeczą, którą można
zobaczyć jest popiersie patrona, Bartłomieja Nowodworskiego autorstwa Adama
Marlowicza. Warto jest przyjrzeć się pięknym dekoracjom sgraffitowym. Na klatce
schodowej przyjrzyjcie się medalionom znajdującym się na suficie - widnieją na
nich charakterystyczne osoby dla kultury starożytnej. Podobne medaliony
znajdują się na suficie w szkolnej auli.
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II Liceum Ogólnokształcące im. Jana
III Sobieskiego w Krakowie

III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego powstało, aby uczcić
dwusetną rocznicę zwycięskiej Bitwy pod Wiedniem.

W 1897 r. szkoła przeniosła się do nowego budynku,
zaprojektowanego przez Józefa Sarego, przy ulicy Sobieskiego 9,
gdzie mieści się do dzisiaj.

Co ciekawe, wielu Sobieszczaków uczestniczyło w walkach w czasach
I Wojny światowej - część oddała życie za ojczyznę.

Po odzyskaniu przez Polaków niepodległości uczniowie wpadli na
pomysł sfinansowania tablicy, która upamiętniała męstwo poległych
na polu bitwy oraz uczciła 50-lecie powstania szkoły. Szyld ten wisi
do dziś wewnątrz szkoły. W latach 1940 -1945 szkoła została
zamknięta, a budynek zaadaptowano na biura ze względu na trudne
realia okupacyjne.

Naziści podpalali i plądrowali szkolne zbiory, jednakże mimo
wszelkich utrudnień nauczyciele podejmowali się prowadzenia
tajnego nauczania.

Szkoła króla Jana III Sobieskiego była również pierwszą placówką
edukacyjną, która po wysiedleniu wojsk okupacyjnych w 1945 roku
została otwarta. Stało się to dzięki czynnej pomocy uczniów,
rodziców i nauczycieli, którzy przygotowali szkołę do ponownego
działania. Część szkoły średniej została wygospodarowana dla
potrzeb I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego. W tamtym czasie
spokojne lokum w szkole znalazły Kuratoria Krakowskie i Śląskie.

Następne lata dla Sobieskiego były pełne zmian, szkoła przeszła
wiele renowacji. W życiu szkoły zaczął działać samorząd uczniowski
i powstały liczne organizacje młodzieżowe. W 1969 roku uczniowie
szkoły stworzyli Festiwal Małych Form Teatralnych, który był
organizowany co roku w Teatrze Groteska aż do czasów pandemii.

Słynni absolwenci II LO to m.in.: Andrzej Duda, Andrzej Banach,
Bronisław Malinowski, Michał Rożek.
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V LO im. Augusta Witkowskiego w
Krakowie

W 1871 roku powstała Wyższa Szkoła Realna w Krakowie założona
przez Cesarza Franciszka Józefa I.

W 1896 zakończyła się budowa budynku szkoły przy ul. Studenckiej.

Warto wspomnieć o tym, że w gmachu szkoły podczas I Wojny
Światowej zagospodarowano miejsce dla szpitalu wojskowego,
ponieważ mnóstwo uczniów walczyło na frontach o lepszą przyszłość
naszego kraju. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918
roku szkoła zmieniła profil i otrzymała patrona. VIII Państwowe
GimnazjumMatematyczno-Przyrodnicze im. Augusta Witkowskiego
w 1926 wyemitowało pierwszy w Krakowie program radiowy dzięki
zainstalowanej na dachu szkoły antenie nadawczej.

W 1953 zmieniono nazwę na V Liceum Ogólnokształcące im.
Augusta Witkowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a kilka lat
później z inicjatywy dyrektora w V Liceum powstał pierwszy w
Krakowie Teatr Międzyszkolny.

Słynni absolwenci V LO to m.in.: Jerzy Englisch, Marcin Jędrych,
Ludwik de Laveaux, Antoni Wit.
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VII LO im. Zofii Nałkowskiej w
Krakowie

Z przekształcenia istniejącej II szkoły Cesarsko-Królewskiej Wyższej
Szkoły Realnej w 1902 roku powstało VII Liceum Ogólnokształcące
im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie. Szkoła Realna mieściła się w
trzech kamienicach czynszowych przy ul. Michałowskiego.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę charakter szkoły
drastycznie się zmienił.

Podczas II Wojny Światowej w budynku szkoły znajdowały się
niemieckie wojska, czego efektem było zniszczenie wszelkich
dokumentów szkoły.

W 1945 roku szkoła wznowiła działalność jako IX Gimnazjum i
Liceum Żeńskie.

W 1950 roku szkole nadano nazwę VII Liceum Ogólnokształcące.
Jej siedziba mieściła się w dalszym ciągu przy ulicy Michałowskiego.

W 1960 roku dzięki staraniom dyrekcji rozpoczęto budowę nowego
gmachu szkolnego przy ulicy Skarbińskiego. Sam plan budowy
przygotowywał „Miastoprojekt” pod kierownictwemMieczysława
Kuźniarka i Danuty Mieszkowskiej. Inwestorem głównym było
Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, inwestorem
pośrednim – Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych.

We wrześniu 1962 roku włączono w skład szkoły rozwiązane IX
Liceum Ogólnokształcące im. Józefy Joteyko z ul. Podwale. Kolejne
połączenie nastąpiło w roku szkolnym 1980/81 – do VII LO
przyłączono XVII LO im. płk. Bolesława Kowalskiego z ul. Praskiej.

Natomiast w roku 2002 VII Liceum Ogólnokształcące obchodziło
stulecie istnienia placówki. Świętowanie Jubileuszu 16 listopada
było miało podniosły ton i obejmowało ono spotkania absolwentów
w szkole, galę w Teatrze im. Juliusza Słowackiego oraz bal
absolwentów salach restauracyjnych Hotelu Europejskiego.

Słynni absolwenci VII LO to m.in.: Ewa Demarczyk, Róża Thun,
Dorota Zięciowska.
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VII Prywatne LO im. M. Reja w
Krakowie

W 1816 roku została powołana Komisja Szkolna, na której czele
stanął prof. dr Jerzy Samuel Bandtkie. Sporządził on
harmonogram, który miał za zadanie dokształcanie przez trzy lata
uczniów w zakresie czytania, pisania, ortografii i gramatyki.

Pierwsze zajęcia w szkole zaczęły się
w 1826 roku.

W XX-leciu międzywojennym
funkcjonowała Prywatna 7-klasowa
Szkoła Powszechna Zboru Ewangelickiego
. Uczęszczały do niej dzieci ewangelickie,
katolickie oraz żydowskie,
a zajęcia odbywały się w przyjaznej
atmosferze nieprzerwanie aż do wybuchu
II wojny światowej.

We wrześniu 1939 r. budynek został zajęty przez wojsko
niemieckie, więc dzieci musiały kontynuować naukę w mieszkaniu
ks. dyrektora, które pastorowa niemalże w całości oddała do
dyspozycji nauczycieli.

Ostatecznie szkoła została zamknięta przez Niemców 24 listopada
1939 r.

Bezpośrednim impulsem do wznowienia działalności edukacyjnej
stała się możliwość historycznego budynku szkoły, zajmowanego po
wojnie przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

W 1992 r. grupa parafian i sympatyków alternatywnych inicjatyw
edukacyjnych powołała Fundację Edukacyjną im. J. S. Bandtkiego,
która po roku starań - przy współudziale dyrektora Mieczysława
Stefanowa - założyła VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące.
Liceum, a od 1999 r. także Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. M. Reja
– zostało przekształcone w 2017 r. w Prywatną Szkołę Podstawową
im. Mikołaja Reja. Wszystkie te placówki nawiązują do chlubnej
tradycji szkół ewangelickich, które mieściły się przy ulicy Grodzkiej.

Warto pamiętać o tym, że nasze szkoły mają swoją wspaniałą
historię. Do dziś wyróżniają się na tle innych placówek, chociażby
dzięki utrzymaniu wysokiego poziomu nauczania. Mam nadzieję, że
przedstawione w tekście fakty zaciekawiły Was i skłoniły do
refleksji, a część z nich zapadnie Wam głęboko w pamięć

Julia Kalinowska
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Mean
Schools
Odkrywcze stwierdzenie:
szkoła w popkulturze nie
przypomina zbytnio szkoły
na żywo.

Niezależnie od tego, do której chodzicie, nauczyciele niezbyt
przypominają Robina Williamsa (ani nawet tego dyrektora z
Wolnego dnia Ferrisa Buellera), nikt nie chce założyć z Wami
tajnego stowarzyszenia, a klasy i sprzęt jakimś cudem nie wyglądają
jak nowe. Ponownie — szokująca rewelacja, nie dziękujcie. Jednak
skoro odpowiadam już za Wasze olśnienie w tym temacie,
pozwólcie mi porozwodzić się nad nim jeszcze chwilę.

Za mój piękny obraz amerykańskiego liceum, gdzie codziennie dzieje
się coś ciekawego, a po korytarzach przechadzają się uczniowskie
elitki, zazwyczaj dziewczyn - zazwyczaj wrednych - odpowiada pewien
sitcom z lat 90 — Sabrina Nastoletnia Czarownica. Do dziś nie jestem
pewna, jak dokładnie na niego trafiłam, ale pod koniec 22 odcinka
siódmego sezonu wiedziałam już wszystko o hierarchii społecznej
szkół średnich i o tym, jak zachowują się nastolatkowie do nich
uczęszczający. Chciałam również gadającego kota, ale miałam jakieś
8 lat, więc możemy mi to wybaczyć. Z kolei moi znajomi (a także spora
część internetu, co wykazało moje krótkie rozeznanie) opierali swoje
wyobrażenia o jakże odległej, ale z pewnością świetlanej karierze
licealnej na podstawie Wrednych Dziewczyn i Clueless, a także
licznych seriali Disney Channel. Wynik był podobny, a w drugim
przypadku zawierał także całkiem ciekawe trendy modowe. Później,
szkoły marzeń niektórych z nas pod wpływem najpierw Harry’ego
Pottera i Zbuntowanej księżniczki, a potem także Pięknego Drania,
zyskały internaty, znamiona gotyckiej architektury i przeniosły się na
wyspy. To były jednak jedyne zmiany. Znane z USA szufladki kujonów,
czy elit zarobiły po prostu brytyjskie akcenty.

Mimo obaw rodziców, nauczycieli i autorów wychowawczych
artykułów na librusie, nie jesteśmy całkowicie odcięci od
rzeczywistości. Większość z nas prędzej niż później zorientowała się, że
polskie system szkolnictwa różni się znacznie od tego krajów
anglojęzycznych, a Hollywood razem z Disney Channel lubią
dramatyzować. I było to bolesne.
Bo co nam z wiedzy, że osławione przez popkulturę szufladki tak
naprawdę nie istnieją, jeśli to oznacza, że nie zostaniemy ukarani
sobotnim szlabanem, który zmieni nasze postrzeganie społecznych
podziałów i, w rezultacie, nasze życia? Świadomość, że miejsca takie
jak Welton Academy prawdopodobnie nie istnieją, nie zmienia faktu,
że chciałabym rwać kartki z podręczników i skakać ze szkolnych ławek
na polecenie nauczyciela, który każe tytułować się “Captain! My
Captain!”. Nauczyciele-mentorzy wyjęci z Charliego, czy Gorzkiej
siedemnastki z jakiegoś powodu skupiający się prawie wyłącznie na
protagoniście lub grupie protagonistów nie mogą istnieć w
rzeczywistościach, gdzie klasy liczą po 30 osób, a na lekcjach trzeba
trzymać się podstawy programowej.
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Wiedza, że szkoła nie przypomina dżungli wypełnionej niszami
i klikami, gdzie naszymi jedynymi opcjami jest wybranie sobie roli
oraz walka z ograniczającym systemem szufladek, nie napawa nas
nadzieją na długo. Podziały, o których istnieniu próbują przekonać
nas Zakochana złośnica i Sex Education są przecież jednak
uproszczeniem, organizacją niezwykle skomplikowanej, a wręcz
nieodgadnionej natury szkolnych społeczności. Znienawidzone
przez nonkonformistycznych protagonistów (których jest już na
tyle dużo, że mogliby dostać własną kategorię) etykietki nie zawsze
są wszakże ograniczeniami — czasem oznaczają po prostu
zapewnienie, że istnieje grupa ludzi, do których pasujemy. I kto nie
chciałby wiedzieć, że do społeczności liczącej często kilka tysięcy
osób można zastosować jakiś powszechnie znany klucz, zasady?

Licea popkultury to o wiele częściej miejsca doniosłych dyskusji o
życiu i przyszłości niż zwyczajnej, monotonnej nauki. Ich personel
jest albo komiczny, albo inspirujący, nic pomiędzy. Wnętrza i
pomoce naukowe błyszczą nowością. W pozornym chaosie klas,
grupek i elit jest jakaś metoda. To miejsce znajdowania idealnie
dopasowanych przyjaciół na całe życie. Nikt nie może się więc
dziwić, że czasem chcemy postrzegać świat w sposób filmów, seriali
oraz książek; że chcemy, by nasz szkolny arcywróg zwyczajnie
ujawnił się w rozdziale piątym; że chcemy wiedzieć, gdzie
przynależymy.

Nie mogę wiedzieć, czy lubicie Wasze licea, jak dobrze się uczycie i
ilu macie w nich przyjaciół. Możliwe, że nawet jeśli nie jest źle,
sprawdziany z przyrki jakoś się piszą i nikt Was nie nienawidzi, to
chcielibyście przenieść się do placówki z Waszego ulubionego
serialu, gdzie ludzie mają wyraziste charaktery dobrze napisanych
drugoplanowych postaci, plot twisty da się przewidzieć, a wszystko
utrzymane jest w przyjemnej dla oka estetyce.

Możliwe, że, tak jak mnie, denerwuje was pełna świadomość tego,
że tak zrobić nie możemy.

Nasze rzeczywistości wydają się jednocześnie bardziej
skomplikowane i mniej ciekawe od wszystkich wymienionych
powyżej. Dzieła z gatunku Coming-of-age mają zatem nad nimi
prawie całkowitą przewagę. Prawie.

Nasze życia nie mają scenarzysty, a więc i scenariusza, który
kończy się po napisaniu matury, czy odkryciu ważnej prawdy o
świecie. Nasze życia to również nie tylko szkoła, nawet jeśli tak się
wydaje po zrobieniu zadania z matmy, ale jeszcze przed nauką do
sprawdzianu na polski. Nie mamy może pełnej kontroli nad tym,
co dzieje się z naszym losem, nikt nie ma. Mamy jednak
zdecydowanie lepiej od Harry’ego Pottera na łasce twittów J.K
Rowling.

Nigdy nie przeniesiemy się do żadnego z naszych ulubionych
liceów popkultury. Jedyne co nam zatem zostaje to zdanie sobie
sprawy z ich ograniczeń, a w końcu próba wyreżyserowania tego,
co mamy — nie tylko szkoły, ale całego życia. Personalnie nie widzę
jednak problemu w czerpaniu lekkiej inspiracji z popkultury.

Zofia Betlej
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Pisarz o swojej
(nie)przeciętności.

Słowa tworzą zdania. Zdania akapity. Czasami akapity ożywają i
zaczynają oddychać.

//Stephen King//

Pisarz posiada w sobie jakiś pierwiastek magiczny, to pewne.
Czy pochodzi on od Boga, czy wynurza się na światło dzienne z głębokiej
podświadomości – ciężko powiedzieć, może obydwa stwierdzenia są
prawdziwe. Prawdą jest jednak to, że pisarze zmieniają i kształtują
otaczającą ich rzeczywistość, korzystając z tego „czegoś”, często
nazywanego weną, konceptem, geniuszem. Czy jest coś co wpływa na
odmienność pisarzy od innych ludzi? W jaki sposób historie zaczynają
żyć i rozszerzać wszechświat?

Pytanie kim jest pisarz w ogóle może wydawać się banalne, lecz takie nie
jest. Co ciekawe, hasło „pisarz” nie znajduje się w Słowniku Terminów
Literackich, jednym z ważniejszych dzieł zbierających terminologię
literaturoznawczą. Wydaje się więc, że jest to pojęcie mało stałe i
uzależnione od wielu zewnętrznych czynników. Można jednak znaleźć
wspólny pierwiastek każdego artysty – jego podświadomość. To ona
napędza jego twórczość i kieruje jego doznaniami w oryginalny sposób,
nie tylko ukazując świat w innej perspektywie, ale też wyciągając z głębi
duszy niezwykłe połączenia pojęć, składających się na dane dzieło.
Cytując Confiteor Przybyszewskiego: „Sztuka jest odtworzeniem (…)
istności, tj. duszy, (…) życia duszy we wszystkich jej przejawach”.
Aż kusi, by pomyśleć, że więź łącząca pisarzy z swego rodzaju kosmosem
i krainą wyobraźni jest bardzo mocna. Co nie znaczy, że łatwo z niej
korzystać.

Interesującym zagadnieniem są sny. Wszelkiego rodzaju marzenia na
jawie, obrazy malujące się w umyśle człowieka podczas odpoczynku.
Sny mają wielkie znaczenie dla wielu kultur już od starożytności.
Egipcjanie uważali, że sny pochodzą od bogów, a ich zadaniem jest
przepowiadać przyszłość i rozwiązywać problemy dnia codziennego.

12



Grecy używali snów do celów medycznych, a Rzymianie powołali
specjalny urząd kapłański dla tych, którzy mieli je interpretować. Z
podań babilońskich dowiadujemy się, że często utwory poetyckie
są objawiane we śnie (bóg Isun podający we śnie cały poemat
niejakiemu Kabli-ilani-Marduk). Powszechnie wiadomo również,
że sny są istotne z psychologicznego punktu widzenia – odsłaniają
prawdziwą naturę człowieka, jego pragnienia, żądze, lęki. A więc
czy sny nie są odbiciem duszy pisarza, który patrząc w to lustro
widzi siebie i więcej? Nie boi się czytać językiem wszechświata,
zostawiającego mu okruszki swojej wielkości? Odkrywając taką
drogę do stworzenia czegoś nowego, pisarz sięga ręką w głąb
swojej podświadomości, pełnej twórczego chaosu istoty, która –
czy to możliwe? – jest w stanie nawet przewidzieć przyszłość.
Znani są przecież pisarze, których wybrane utwory miały podobno
z wyprzedzeniem zapowiedzieć nadchodzące wydarzenia.
Katastrofiści są tego znakomitym przykładem; chociażby Żal
Józefa Czechowicza, w którym autor miał przewidzieć swoją
śmierć, czy Obłoki Czesława Miłosza, gdzie niepokojąca wizja
przyrody zapowiadająca katastrofę, za niedługo ma się spełnić.
Możemy mówić również o proroctwach Adama Mickiewicza,
Stanisława Lema, czy ogromnym znaczeniu onirycznych wizji w
psychologii bohaterów Zbrodni i kary Dostojewskiego. Jak pisał
Jerzy Pilch: „(…) literatura jest to zbiór zapisanych snów,
biblioteka to jest wielki sennik, największa powieść realistyczna to
jest także, ściśle zapisany i bardzo wyrazisty sen”.

Można sobie zadać pytanie jak to wszystko wpływa na pisarza
podczas obecnej sytuacji w dobie koronawirusa. Cóż, to całkiem
proste. Ucieczka od trudnej rzeczywistości zdaje się być pisarzowi
łatwiejsza niż innym ludziom, jednak może to nie o ucieczkę tutaj
chodzi. Może to czytając książki się ucieka, a pisząc tworzy się
światy i historie, które stają się rzeczywistością tych ludzi,
robiących krok i wstępujących we własne dzieło. Pisarz jest w
stanie kontrolować swoich bohaterów i ich losy, w przeciwieństwie
to pandemii, na którą nie ma niestety wpływu.

Pisarz zamknięty w czterech ścianach śni. Zagląda w głąb siebie,
widzi w sobie cząstkę czegoś większego, który wydaje mu się
najpełniejszym z możliwych odwzorowaniem rzeczywistości i
danego uczucia. Pisarz spisuje swoją duszę. Tworzy nowy świat.
Istnieje w nim. Artysta nie jest kapłanem sztuki, nie jest magikiem
ani nawet, mimo wszystko, wróżbitą. Jest człowiekiem
osiągającym wysokie połączenie z otaczającym go światem i
wykorzystującym go, by zaspokoić swoje pragnienie czegoś
większego, dalszego, prawdziwszego, nowego. Czegoś
wykraczającego poza granice rzeczywistości odbieranej zmysłami i
umysłem. Czasami mu się to udaje. Z reguły jednak, to także jest za
mało.

Amelia Skop
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Konstytucja 3 Maja, czyli co
właściwie świętujemy

„Przełomowy akt”, „Testament konającej Rzeczpospolitej”, czy
„Pierwsza w Europie, druga na świecie” (oczywiście, po Konstytucji
USA i nie licząc Konstytucji Korsyki) - w ten sposób przedstawiana
jest nam, młodym ludziom, Konstytucja 3 Maja. Osobiście jednak
odnoszę wrażenie, że samo nauczenie się na pamięć tych sloganów
nie wystarczy, żeby zrozumieć rolę tego dokumentu dla historii
naszego kraju. Dlaczego była ona tak przełomowa? Co wpłynęło na
jej taki, a nie inny, kształt? I - co najważniejsze - co nasze pokolenie
może z niej wynieść w 230 rocznicę jej uchwalenia? Zapraszam do
lektury.

Mój tekst zacznę, oczywiście, od historii. Wiem, że w szkołach ten
temat jest już dość szczegółowo rozpracowywany. Z tego powodu
spróbuję ją przedstawić tak, żeby wszyscy, którzy to przeczytają,
mogli mieć ogólny obraz sytuacji. Na początku wspomnę o sytuacji,
w jakiej znajdowała się Rzeczpospolita Obojga Narodów. Mówiąc
krótko i brutalnie - nie należała ona do najlepszych i to z wielu
względów. W XVII i w I połowie XVIII wieku na terenach RP
rozgrywało się wiele wojen druzgocących państwo i jego poddanych
oraz powodujących rosnące zadłużenie Polski. Żeby tę sytuację
naprawić, trzeba było wprowadzić wiele reform. Tak się jednak nie
działo. Dlaczego? Parlament, który miał w założeniu uchwalać nowe
ustawy, nie robił tego. Obrady zrywano niesławnym Liberum Veto,
przez co żadne nowe reformy nie mogły zostać zrealizowane.

Wszystko to powodowało, że pozycja całego kraju nie była najlepsza
w porównaniu chociażby do krajów ościennych, takich jak Austria,
Prusy czy Rosja. Te próbowały wykorzystać ten stan dla własnego
zysku. Więcej ziemi dla mieszkańców czy miejsce do pracy i w
związku z tym polepszenie gospodarki było bardzo kuszącą ofertą,
szczególnie zważywszy na fakt, że nie mogły prowadzić ekspansji
gdzie indziej. Z tego powodu w 1772 roku doszło do (jak się później
okazało - pierwszego) rozbioru ziem Rzeczpospolitej. Każde z
wspomnianych wyżej państw wzięło dla siebie skrawek ziemi.
Dla polskich i litewskich elit to wydarzenie było czymś, co dzisiaj w
języku angielskim możemy określić jako „Wake-up call” - znakiem,
że trzeba pilnie zacząć działać.
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Tuż przed wspomnianym pierwszym rozbiorem, a mianowicie w
1764 roku, na Króla Rzeczpospolitej został wybrany Stanisław
August Poniatowski. Choć historycy różnie oceniają jego
panowanie, przyznają mu jedno - próbował reformować państwo i
wspierał kulturę oraz sztukę. Można wymienić tu między innymi
założenie Teatru Narodowego, wsparcie Monitora - pierwszej
polskiej gazety czy organizacja Obiadów czwartkowych. Jednak
wspomnę o jednym wydarzeniu, które odbyło się podczas jego
panowania - obrady Sejmu Wielkiego (1788-92), znanego też jako
Czteroletni. W jego ramach wprowadzano potrzebne reformy,
między innymi utworzenie nowej, licznej armii, nakazanie
radzieckim wojskom opuszczenie terenów Rzeczpospolitej czy
ustawę zwiększającą prawa mieszczan. Ale o najważniejszej (której
pewnie się domyślacie) napiszę poniżej.

Nowa ustawa rządowa (konstytucja) była przygotowana w
tajemnicy przez środowisko związane z królem oraz tzw.
Stronnictwo Patriotyczne. Był to ruch, w który angażowali się
między innymi Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki oraz marszałek
Sejmu Wielkiego - Stanisław Małachowski. Wspomniane przeze
mnie osoby współtworzyły projekt nowej konstytucji. Mieli jednak
jeden problem - stronnictwo hetmańskie (wspierane przez Rosję)
nie poparłoby tej ustawy. Dlatego postanowiono podjąć bardzo
kosztowne ryzyko, graniczące wręcz z zamachem stanu.
Wprowadzono bowiem ten projekt do porządku obrad na okres
świąt Wielkanocy, czyli czas, kiedy normalnie Sejm nie
funkcjonował, a większość posłów udała się w swoje rodzinne
strony. Stronnictwo patriotyczne jednak zostało wtedy w
Warszawie i w związku z tym 3 Maja 1791 roku projekt nowej
ustawy rządowej zyskał poparcie Sejmu i został ogłoszony.

Tak wyglądał proces powstania Konstytucji 3 Maja. Warto też
zobaczyć, jakie konkretne zapisy tego dokumentu można uznać za
ważne i dlaczego. Poniżej przedstawię parę przykładów:

- „Miasta wszystkie królewskie w krajach Rzeczypospolitej za
wolne uznajemy. Do Obywatelów takowych miast jako ludzi
wolnych(…)przyznajemy(…)” ; „Prawo kardynalne <<neminem
captivabimus -nisi iure victum>>* na osoby w miastach osiadłe
rozciągamy (…)”- fragmenty kolejno art. 1 i 2 ustawy o miastach,
która została włączona do Konstytucji 3 Maja (vide art. 3)

- „Lud rolniczy (…) pod opiekę prawa i rządu krajowego
przyjmujemy, stanowiąc: iż odtąd jakiebykolwiek swobody,
nadania, lub umowy dziedzice z włościanami dóbr swoich
autentycznie ułożyli, (…) będą stanowić wspólny i wzajemny
obowiązek, podług rzetelnego znaczenia warunków i opisu
zawartego w takowych nadaniach i umowach, pod opiekę rządu
krajowego podpadający. – art.4

- „Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z
woli narodu. (…) Trzy władze rząd narodu polskiego składać
powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to
jest: władza prawodawcza w Stanach zgromadzonych, władza
najwyższa wykonawcza w królu i Straży, i władza sądownicza w
jurysdykcjach (…).” - art. 5
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- „Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez
władze prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury
na ten koniec ustanowione i wybierane. Powinna zaś być tak do
miejsc przywiązana, żeby każdy człowiek bliską dla siebie
znalazł sprawiedliwość, żeby przestępny widział wszędzie
groźną nad sobą rękę krajowego rządu.” - art. 7

- „Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla
przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są
obrońcami całości i swobód narodowych. Wojsko nic innego nie
jest, tylko wyciągniętą siłą obronną i porządną z ogólnej siły
narodu. Naród winien wojsku swemu nadgrodę i poważanie za
to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony.(…)” - art. 11

Czytając tę ustawę, można dojść do następujących wniosków.
Po pierwsze - znajduje się tutaj wzmianka o trójpodziale władzy
jako istotnym elemencie funkcjonowania państwa. Każda z
wymienionych władz - sądownicza, prawodawcza i wykonawcza
są niezależne od siebie i działają w granicach wyznaczonego
prawa. Widać tu nawiązanie do wydanego ok. 43 lata wcześniej
dzieła Monteskiusza pt. „O duchu praw”, gdzie taki system został
zaproponowany. Po drugie - zauważono pozostałe stany poza
szlachtą. Wcześniej życie mieszczan i chłopów nie należało do
łatwych. Bernard O’Connor, historyk z XVII wiecznej Irlandii
pisał, że “nie są oni nikim więcej jak niewolnikami szlachty,
ponieważ nie chroni ich prawo, nie mogą kupować ziemi ani nie
mogą rozporządzać własnością w stopniu większym niż Murzyni
w Indiach Zachodnich”. Oprócz tego, co zostało napisane wyżej,
mieszczanie wcześniej nie mogli sprawować ważnych urzędów
państwowych, w przeciwieństwie do szlachciców. Warunki życia
dla chłopów pańszczyźnianych były jeszcze gorsze. Nie mogli oni
chociażby przemieszczać się poza swoją (czytaj: łaskawie im
nadaną) ziemię bez zgody pana. Oprócz tego musieli pracować
bardzo ciężko przez długi czas bez uzyskania adekwatnej zapłaty.
Z takimi wyzwaniami próbowano się właśnie uporać podczas
pisania Konstytucji. Ustalenia z majowej ustawy rządowej nie
wprowadziły, co prawda, od razu wszystkich wolności i praw dla
opisanych przeze mnie pokrótce stanów społecznych. Były one
jednak „pierwszym krokiem”, do osiągnięcia tego celu. Po trzecie -
zaakcentowano rolę narodu w kształtowaniu państwa. To też było
szczególne. Wcześniej państwo było traktowane jako własność
panującego i/lub uprzywilejowanych, takich, jak szlachta. Stąd
uwzględnienie niższych grup społecznych po raz pierwszy w
naszej historii zasługuje na uznanie.

Niestety, dokument ten upadł bardzo szybko. Nieco ponad rok po
pamiętnym 3 Maja grupa szlachty sympatyzująca z Rosją,
zawiązała w Targowicy konfederację, której celem było obalenie
nowej konstytucji oraz ustaleń Sejmu Wielkiego. Wezwali Carycę
Katarzynę II do sprowadzenia swych wojsk do Rzeczpospolitej.
W ten sposób zaczęła się wojna, która nie dość, że cele
Targowiczan zrealizowała, to ułatwiła Rosji i Prusom drogę do
drugiego rozbioru w 1793 roku.
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Pomimo tej bolesnej porażki polskich reformatorów z jakiegoś powodu
świętujemy już 230 rocznicę ich dzieła - uchwalenia „pierwszej w
Europie, drugiej na świecie” Konstytucji. Jednak co właściwie jest tu do
świętowania? Jakie lekcje powinniśmy wynieść?

Po pierwsze - starajmy się szukać kompromisów podczas konfliktów,
tego, co może nas łączyć. Profesor Stanisław Roszak, badacz tego
okresu wykładający na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
podczas wywiadu dla Marcina Makowskiego z Wirtualnej Polski
stwierdził, że Konstytucja 3 Maja jest „owocem kompromisu, nie
rewolucji”. Choć pisały ją głównie wpływowe, bogate, wykształcone
osoby należące do elit, uwzględniły one w swojej ustawie prawa
mieszczan czy chłopów. Wcześniej taki ruch byłby nie do pomyślenia,
jednak był konieczny dla budowy nowocześniejszego i lepszego
państwa.

Po drugie - pamiętajmy o „wykluczonych”, o tych, którzy mają gorzej,
którzy są „inni” i „słabsi”. Oni też są bardzo ważną częścią naszego
otoczenia. Bez nich nasze społeczeństwo, dzielnica, wieś, miasto,
województwo czy kraj nie byłoby takie samo. Z tego powodu
interesujmy się tym, jak oni żyją, pomagajmy im i przede wszystkim
reagujmy, gdy będą w jakikolwiek sposób dyskryminowani.

Po trzecie - nie bądźmy obojętni na ważne sprawy. Hugo Kołłątaj,
Ignacy Potocki, Król Poniatowski i inni dostrzegali słabość swojego
państwa na wielu płaszczyznach. Jednak nie „olali sprawy”, tylko
prężnie działali. Jedni tworzyli nowe instytucje (takie jak Monitor
Polski, Teatr Narodowy czy Szkołę Główną Koronną), inni tworzyli
dzieła, w których promowane były ważne wartości (na przykład bajki i
satyry Ignacego Krasickiego). Tak samo my, gdy będziemy widzieli
niedociągnięcia w Polsce, nie bądźmy bierni, tylko próbujmy zmieniać
to na lepsze.

Z tymi myślami Was zostawię. Ta rocznica, szczególnie w dzisiejszych
czasach, może nas nauczyć nawet więcej, niż to, co tu napisałem.
Znaczy więcej, niż próbowałem to wyjaśnić. Więc w tych niespokojnych
chwilach weźmy przykład z tych, którym nie było wszystko jedno, lecz
którzy wzięli sprawy kraju w swoje ręce. Oczywiście, nie każdy musi w
tym celu kandydować do Sejmu czy zapisywać się do którejkolwiek
młodzieżówki partyjnej. Wystarczy tylko to, żeby być uważnym
obserwatorem, obserwatorką tego, co się dzieje w waszym domu, szkole
czy w najbliższym sąsiedztwie. W ten sposób dostrzeżemy problemy,
które należy rozwiązać. Pytajcie się innych o zdanie w tej kwestii-
rodziców, rodzeństwa, kolegów, koleżanek, nauczycieli, sąsiadów i
razem działajcie. Nawet w taki drobny sposób dziedzictwo Ustawy
rządowej z 3 Maja 1791 roku może zostać godnie uczczone.

Wojciech Seweryn

*„Neminem captibamus (…)”- zasada prawna, która głosiła, że żaden szlachcic nie może
zostać skazany bez wyroku sądu.

Jeżeli chcecie poczytać więcej o historii powstania Konstytucji 3 Maja, polecam wam
przeczytać artykuły, do których link znajdziecie na końcu wydania.
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Klasyki na delce pĳą Canaletas,
czyli o slangu nowodworskim
Nowodworek, tak jak wszystkie inne szkoły, ma swój odmienny i
szczególny język, znany jedynie osobom z nim związanym. Poniżej
zamieściłam listę niezbędnych słów i wyrażeń, które trzeba znać, aby
prowadzić owocną rozmowę z Nowodworczykiem/Nowodworczanką i
zrobić na nim/niej wrażenie.

19

Nowodworski melting pot. W godzinach szczytu pod tą salą
przejść się nie da. A co mieści się w tejże sali? Także jeśli chcecie
umówić się z kimś z Nowodworka w szkole – to nigdy pod 19!
Oprócz tego sala numer 19 jest także wspominana z
rozrzewnieniem przez starszych uczniów jako ta, w której
odbywały się lekcje EDB.

Automaty

Automatów w Nowodworku jest kilka, ale każdy z nich wyjątkowy
na swój sposób. Na parterze kupicie pyszną kawę albo czekoladę
(uważajcie na niewyskakujące kubki!), w innym miejscu, tuż za
rogiem, na podwyższeniu, dostaniecie wszelkie batony i paluszki,
a na trzecim piętrze oprócz “Princ Polo” czy Maltanek możecie
kupić nawet barszcz czerwony!

Bartek

Popiersie naszego patrona, rycerza maltańskiego (musiałam to
napisać) - Bartłomieja Nowodworskiego. Znajduje się na wprost
wejścia, dzięki czemu wita wchodzących w progi szkoły, którą
ufundował. Wieść niesie, że dotknięcia krzyża maltańskiego na
popiersiu przynosi szczęście!

Canaletas

To producent kraników znajdujących się na naszych korytarzach.
Można stamtąd pić wodę, którą myląco określa się także jako
Woda z Gangesu.

18



Czerwony dywan

Na pierwszym piętrze oprócz sal znajduje się także sekretariat,
gabinety Pana Dyrektora i Pani Wicedyrektor. Dlatego jeśli
zauważycie czerwony dywan na podłodze (albo idąc od drugiej
strony korytarza – podświetloną gablotę z nagrodami szkoły),
wiedzcie, że należy być szczególnie ostrożnym.

Delka

W języku V LO mówi się na to glejt. A tłumacząc na polski- jest to
delegacja, czyli najlepszy przyjaciel uczącego lub uczącej się do
olimpiady. Prosząc pana/panią profesor o delkę prosimy tak
naprawdę o zwolnienie z lekcji w celu, nomen omen, nauki na
wybrany przez nas konkurs bądź olimpiadę.

Fajferówka

Choć można to słowo uznać za nowodworski archaizm, nadal jest
w użyciu. Oznacza ono balkon nad szkolną aulą, na który można
wejść z drugiego piętra. Nazwa pochodzi od pana profesora
Andrzeja Pfeifera, który kiedyś uczył matematyki w naszym
liceum.

Groble

Plac na Groblach, a ściślej rzecz biorąc obiekty sportowe, które
tam się znajdują, to zdecydowanie najczęściej wybierane przez
nowodworskich wuefistów miejsce do ćwiczeń. Koszykówka,
biegi, siatkówka, piłka nożna, a nawet gra we flagi – w to wszystko
można grać właśnie tam.

Klasyk

Klasa klasyczna jest jedyna w swoim rodzaju. Jeśli szukacie
profilu, w której ilość godzin łaciny przewyższa te języka
angielskiego, to jesteście na dobrym tropie. Jako osoba
uczęszczająca do klasy klasycznej mogę potwierdzić, że ma ona
nawet swój osobny slang.

KPP/KPO

Kultowe już konkursy piosenki polsko- i obcojęzycznej, które są
bacznie śledzone przez wszystkich Nowodworczyków i wszystkie
Nowodworczanki. Pozwalają nowodworskiej społeczności na
pokazanie swoich artystycznych talentów. Plus oczywiście dodają
prestiżu uczestnikom i uczestniczkom wykonującym różne
piosenki.

Król

Najważniejsza osoba w Nowodworku, czyli pan Ryszard, jeden z
dwóch portierów. Nic w szkole mu nie umknie, zna ją jak własną
kieszeń, często można od niego uzyskać złotą, życiową radę albo
usłyszeć pouczającą historię.
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Multimedialna (aka “Pani Kazia”)

Malutkie, dwie salki, do których trzeba dojść przez szkolny
dziedziniec. Kiedyś były mieszkaniem jednej z pań woźnych,
a obecnie głównie odbywają się tam lekcje grup językowych.

Naleśniki meksykańskie

Danie mityczne, szczyt marzeń mięsożernych Nowodworczyków
i Nowodworczanek. Niecierpliwe wyczekiwanie na tę potrawę
podnosi jedynie jej status wśród społeczności nowodworskiej
i sprawia, że jej nazwa wypowiadana jest z namaszczeniem
i obawą, że ktoś inny usłyszy pierwszy o ich obecności w szkolnej
stołówce.

Olimp

Oaza wspomnianych wyżej klasyków, szczyt Nowodworka,
a dosłownie poddasze, czyli ostatnie piętro w budynku szkoły.
Dzięki niemu każdy Nowodworczyk i każda Nowodworczanka
może zafundować sobie zupełnie za darmo efektywny trening
kardio.

Polakowski

To miejsce jedyne w swoim rodzaju. Od lat żywi społeczność
Nowodworka, skradł sobie ich serca pysznymi posiłkami, ale też
wyjątkowymi reklamami oraz nietuzinkowym wystrojem. Cytując
Asterixa (i Nowodworski Hurposting): “Pół godziny czekania,
ale warto!”. A jeśli chcecie zobaczyć, co jest poleca Nowodworczyk
do zjedzenia w Polakowskim wejdźcie na Instagram
@kulinarnykondziol.

Schody

Ehh, nowodworskie schody doprowadziły do obłędu już
niejednego ucznia i niejedną uczennicę: idąc po jednym schodku
robi się malutkie kroczki, idąc po dwa – trudno dojść do drugiego
piętra.

Strefa komfortu

To miejsce już legendarne, z sentymentem wspominane przez nas
jako nieodłączny element przedcovidowych, długich przerw.
Piwnica, w której każdy mógł odpocząć od szkolnej zawieruchy,
chociaż z czasem stało się najgłośniejszym miejscem w szkole...

Szopka

W rozmowie z Nowodworczykiem lub Nowodworczanką
z pewnością usłyszycie jakieś określenie z tej legendarnej, owianej
tajemnicą “szopki”. To przedświąteczne przedstawienie
o nauczycielach i pracownikach szkoły jest wydarzeniem niezwykle
wyczekiwanym i wyjątkowym doświadczeniem, które ogląda każda
klasa, a nawet starzy absolwenci.

Maja Skrzydlewska
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Woda jako wspólna
odpowiedzialność

Woda jest substancją, bez której życie
na naszej planecie jest niemożliwe.
W 2010 roku Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych
uznało dostęp do wody za prawo
człowieka. Jej zasoby nie są jednak
nieograniczone, a wręcz
przeciwnie - na świecie jest ich coraz

mniej. Aby to zauważyć, nie musimy daleko szukać - w samej
Polsce możemy zauważyć ogromny ekonomiczny niedobór wody,
czyli taki, który jest spowodowany brakiem inwestycji
w infrastrukturę wodną lub brakiem wystarczających środków
do inwestycji. Nasz kraj wymieniany jest w tej kwestii obok Indii,
Czech czy Somalii. Na jednego mieszkańca przypada 1000-1700
m3 wody rocznie.

Nie brzmi to zatem zbyt optymistycznie - w większości państw
europejskich na jednego mieszkańca przypada powyżej 1700 lub
5000 m3 wody. Świat nie boryka się jednak jedynie
z ekonomicznym niedoborem - powszechny jest również fizyczny,
to znaczy taki, w którym ludzie nie są w stanie zaspokoić swoich
podstawowych potrzeb. Występuje on w dużej mierze w Afryce,
ale też w niektórych państwach azjatyckich. Jednak wbrew
pozorom sytuacja mająca miejsce w południowej części świata
ma wpływ na nas znajdujących się w bezpiecznych (jeśli chodzi
o dostęp do wody) domach, w Europie.

Aby zrozumieć skalę problemu z jakim się borykamy, konieczne
jest zrozumienie go na wielu płaszczyznach. Wody nie zużywamy
bowiem jedynie podczas wykonywania oczywistych czynności,
takich jak mycie owoców, gotowanie makaronu czy robienie
prania (bezpośrednio). Trzymając w ręce jakikolwiek produkt
musimy mieć świadomość, że do jego wyprodukowania
wykorzystano ogromne, wręcz niewyobrażalne ilości wody
(pośrednio). Liczba ta nazywana jest śladem wodnym.
Przykładowo biorąc do ręki 0,5 litrowy gazowany napój w
plastikowej butelce pośrednio trzymamy produkt, na którego
produkcję zużyto około 204 litrów wody niezbędnej do stworzenia
butelki, słodzików, kofeiny i innych składników.

Jednak skutki tego działania są dla nas praktycznie
nieodczuwalne, w przeciwieństwie do ludzi, którzy zajęli się
produkcją składników, np. wyhodowaniem trzciny cukrowej,
która ten napój osłodzi. Państwa również ponoszą konsekwencje
tych skutków. Na przykład Brazylia obecnie mierzy się nie tylko z
wycinką lasów amazońskich, ale też z zanieczyszczeniem wód,
które jest spowodowane zwiększoną uprawą roślin i wszystkim,
co się z tym wiąże.
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W ostatnim czasie internauci odkryli ile wody potrzeba do
wyhodowania kilograma awokado - około 600 litrów wody.
Nie jest to jednak odosobniony przypadek. O wiele większym
pochłaniaczem wody jest bawełna (2- 7 tysięcy litrów wody na
kilogram - w zależności od miejsca uprawy), czekolada (17 tysięcy
l/kg) czy jakiekolwiek mięso (4- 15 tys. l/kg, w zależności od
zwierzęcia). Ogromny ślad wodny zostawia także uprawa kwiatów.
Jedna róża potrafi zabrać od 7 do 13 litrów wody. Oprócz tego
należy zwrócić uwagę na miejsce, z którego jest pobierana i jakie
inne skutki niesie ze sobą produkcja towaru, do jakiego jest
wykorzystywana. Drastycznym przykładem jest tutaj hodowla
kwiatów w Kenii, która jest ich głównym importerem na rynek
europejski. Rośliny są zasilane w większości wodą z okolicznego
jeziora Naivasha, w wyniku czego jego powierzchnia znacząco się
zmniejsza. Podobne skutki osiąga także uprawa popularnego w
ostatnich latach awokado, która poza śladem wodnym generuje
ogromny ślad węglowy (i nie tylko). Zmiany w naszych nawykach
są zatem niezbędne.

Co możemy zrobić? Już jako małe dzieci słyszeliśmy hasła takie jak
"zakręć tę wodę", zachęcano nas do jej oszczędzania podczas mycia
rąk, zębów, a także pod prysznicem. To jednak nie wystarczy.
Woda bowiem jest wykorzystywana do wszystkiego, nawet jeśli
tego nie widzimy. Nie powinniśmy oczywiście rezygnować z
codziennych, małych nawyków, jakimi jest np. zakręcenie kranu
podczas mycia naczyń czy niezalewanie całej wanny. Czynności te
z pewnością pomagają, ale nam wszystkim potrzebne jest znacznie
więcej - świadomość. Od tej pory warto się zastanowić 3 razy przed
kupnem wody w plastikowej butelce, którą i tak zaraz wyrzucimy
- czy nie lepiej chodzić ze swoją, wielorazową? Jest to
prawdopodobnie najbardziej wyświechtany przykład propozycji
dbania o naszą planetę, jednak jak wiele ludzi dookoła nas wciąż
nie wprowadziło u siebie tego małego nawyku? Jako Polacy
jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej pozycji, ponieważ możemy
pić wodę z kranu, korzystajmy z tego!

Pomocna w świadomym korzystaniu z dostępnych dóbr może
okazać się tzw. zasada "6R". Każde z R jest pierwszą literą
angielskich słów nazywających 6 działań, które możemy
wprowadzić w życie: rethink - przemyśl, refuse - odmawiaj, reduce
- ograniczaj, reuse - używaj wielokrotnie, recycle - odzyskuj
i recover - naprawiaj. Świadomość tego, że woda jest wszędzie,
może nie tylko zachęcić nas do zrównoważonego funkcjonowania
na co dzień, ale też wpłynąć na postępowanie ludzi dookoła.
Dlatego - edukujmy się. Bez poszerzania grona osób zdających
sobie sprawę z zagrożenia, jakie nas czeka, nie uda nam się
uratować naszej planety. Rozmawiajmy o tym, bądźmy dociekliwi,
czytajmy w zaufanych źródłach, a zdobytą wiedzę starajmy się
dodać do codziennej rutyny. Wiadomo, że na początku będzie
trudno, ale czy nie warto spróbować?

Matylda Kowalczyk
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Filmy tworzone w Krakowie
Zamek Królewski na Wawelu. Dawna żydowska dzielnica
Kazimierz. Rynek z Bazyliką Mariacką. Zabytkowe kościoły. Muzea.
Ich odwiedzenie to tylko parę z setek powodów, dla których goście
z całego świata odwiedzają Kraków. Jednak ludzie nie przyjeżdżają
tu tylko w celach turystycznych. Kraków przyciąga do siebie również
reżyserów światowej sławy, chociażby takich jak: Wes Anderson,
Steven Spielberg, Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda czy Agnieszka
Holland.

W związku z tym chciałabym opisać dwa kręcone między innymi
w Krakowie filmy, które na dobre zapisały się w historii
kinematografii: „Katyń” Wajdy i „Listę Schindlera” Spielberga.

Rok 2007. Na ekrany kin wchodzi „Katyń” w reżyserii Andrzeja
Wajdy. Film jest adaptacją opowiadania Andrzeja Mularczyka „Post
mortem”, traktującego o zbrodni katyńskiej. Dzieło przedstawia
losy żołnierzy zamordowanych w Katyniu oraz bliskich im kobiet
– żon, matek i córek, które czekają na ich powrót.

Opinie na temat „Katynia” są podzielone. Mówi się, że jest to film,
który albo się kocha, albo nienawidzi (chociaż ciężko jest wydawać
tego typu osądy, biorąc pod uwagę temat dzieła). W rezultacie jedni
chwalą ukazanie politycznych mechanizmów między ZSRR a
Niemcami, gwiazdorską obsadę i samo przedstawienie historii.
Inni zaś krytykują przedstawioną gloryfikację męczeństwa czy
pobłażliwe sportretowanie Sowietów.

Jednak mimo fali krytyki, film otrzymał siedem Polskich Nagród
Filmowych – w tym dla najlepszego filmu. Był również nominowany
do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. I mimo owej
fali krytyki „Katyń” postrzegany jest jako najważniejszy film
poruszający temat zbrojny katyńskiej – również ze względu na to,
że opowiada nie tylko o losach żołnierzy, ale także ich rodzin.

Jakie krakowskie miejsca możemy zobaczyć w filmie? Od mniej
więcej połowy filmu akcja rozgrywa się głownie w okolicach Rynku,
na plantach i ulicy Straszewskiego.

Przejdźmy teraz do „Listy Schindlera”. Steven Spielberg stworzył
ekranizację „Arki Schindlera” – powieści Thomasa Keneally’ego
– i opowiedział historię Oskara Schindlera oraz ludzi, którym
uratował życie.
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Dla przypomnienia: Oskar Schindler (1908-1974) był niemieckim
przedsiębiorcą, któremu zostało powierzone prowadzenie fabryki
w krakowskim getcie. W latach 40-tych uratował około 1100
Żydów, za co w 1993 roku Instytut Jad Washem uhonorował
go tytułem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.

Główne role zostały obsadzone przez aktorów amerykańskich,
jednak aktorzy drugoplanowi oraz statyści to Polacy – zdjęcia zaś
robione były w całości w Polsce. Na ekranie można zobaczyć
krakowskie Podgórze, przejście między ulicami Józefa i Meiselsa
oraz Płaszów, w którym pokazana jest śmierć Diany Reiter: jednej
z pierwszych krakowskich architektek.

Noe Grin
Wiersze z cyklu „Absolwenci Nowodworka.

Mądrości naszych kolegów z ławki”.

„Stańczyk”

kamera i …

akcja!

smutny błazen

jest sam

szeleszczący list szepcze mu straszne słowa

które zamieniają się

w krzyk wrony

kraczący ostro w głowie

nad chodzimy

nadchodzi my!

pod stopami tańczących

trzęsie się cały parkiet budynek

cała ziemia!

ich brylanty i pierścienie

tworzą wyrwę pod miastem

prawdziwą lawinę

krew okrywa całe ciało Stańczyka

z wielu ran

purpurowa

rubinowa

czerwona jak Polska

Stańczyk siedzi nieruchomo

jest smutny

i jest sam

dzwoneczki na jego śmiesznej

czapeczce

wybĳają ostatnią godzinę

w rytm walca pogrzebowego

struga światła zalewa nagle świat

i równie nagle znika

Stańczyk czuje popiół

ostry duszący swąd

palonego ciała

zgliszcza drwią z niego

spod okutych w buciki stópek

smutny błazen

jest martwy

i nie jest już sam

… cięcie!
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pióro w ręku

kaprys dźwięku

nie myśl pozwól

spisać swoją

tęsknotę naiwną

pozwól mówić

swemu sercu

krzyczeć słowa

niewyraźne

(krwią splamione)

nieuchwytne

pozwól działać

duszy ciału

zanurz w pustce

pełnej westchnień

(luster)

nie-skończonych brzmień

wszystko kłamstwem

stwórz więc prawdę

wszystko głupie

skocz więc w wodę

wszystko czeka na ciebie

wszystko bez porządku

wszystko jakże pełne

nie-niczego

i nie-rozsądku

Amelia Skop

Jeżeli chcecie poczytać więcej o historii powstania Konstytucji 3 Maja:

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Lubelski/Rocznik_Lubelski-r1989_1990-t31_32/
Rocznik_Lubelski-r1989_1990-t31_32-s45-67/Rocznik_Lubelski-r1989_1990-t31_32-s45-67.pdf

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/5419/
uruszczak_zasady_ustrojowe_w_konstytucji_3_maja_1791_r_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.rp.pl/Historia/180509896-Konstytucja-3-maja---kamien-ktory-spowodowal-lawine.html

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/konstytucja-3-maja-wszystko-co-powinienes-wiedziec/
xsxw0k,79cfc278

https://konstytucja3maja.gov.pl/pl/

https://opinie.wp.pl/prof-roszak-konstytucja-3-maja-byla-owocem-historycznego-kompromisu-dzisiaj-nie-
umiemy-tak-dzialac-wywiad-6506147103754369a

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Konstytucja-3-maja;3925267.html

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Sejm-Czteroletni;3973615.html
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