QQryQ
GRUDZIEŃ 2012

Gazetka Szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Żaganiu

Dziękujemy za pomoc!
Wolontariusze
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Grudzień w
obiektywie
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Podróż po świecie
– obchody Tygodnia UNESCO
Uczniowie
klas
pierwszych
mogli
uczestniczyć w obchodach
Światowego
Tygodnia
UNESCO
przegotowywanych
tradycyjnie
przez
reprezentantów
klas
drugich.
W
tym
roku
prezentowane były cztery
Czechy,
państwa:
Hiszpania, Egipt oraz Stany
Zjednoczone. 10 grudnia, w
dniu rocznicy uchwalenia
Powszechnej
Deklaracji
Praw
Człowieka,
drugoklasiści przedstawiali
prezentacje multimedialne
zawierające najważniejsze

informacje
na
temat
wylosowanego przez siebie
państwa, zaś 11 grudnia
można
było
obejrzeć
przygotowane przez nich
przedstawienia, jak również
przysmaków
skosztować
z
każdego
z
przedstawianych państw, co
było
chyba
najbardziej
oczekiwaną
częścią
obchodów.
Wszystkiemu
przyglądało się bacznie jury,
które zdecydowało o tym,
która klasa zaprezentowała
się najlepiej. Zwycięska
klasa została obdarowana
klasową „enką”, a według
jury najbardziej zasłużyła na
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nią
klasa
2b,
przedstawiająca Hiszpanię.
Na
miejscu
drugim
uplasowała się klasa 2a
(Egipt), a na miejscu
trzecim ex aequo klasy 2c
(Czechy)
oraz
2d (Stany Zjednoczone).
Wielkie gratulacje dla
zwycięzców, ale i dla reszty
klas – moim zdaniem
wyszło świetnie. To była
wspaniała zabawa, można
było się trochę odprężyć,
pośmiać, czegoś nauczyć i
w dodatku coś zjeść. Myślę,
że uczniom już więcej do
szczęścia nie trzeba ;)
Magda

Na wigilijnym stole…

Grzybowa wigilijna
z łazankami
Potrawa ta pojawia się na
tradycyjnym stole wigilijnym
w rodzinie mojego wujka.
Pochodzi
on zza wschodniej granicy,
jego żona zaś ma włoskie
korzenie, stąd wzięło się
połączenie ulubionej zupy
grzybowej
wujka
|
z
tradycyjnym
włoskim
makaronem
w
postaci
łazanek. Potrawa ta nie jest
aż tak rozpowszechniona,
więc zamieszczam przepis
– a może komuś się
spodoba?

Składniki:
Pięć
garści
suszonych
grzybów,
pietruszka,
cebula, marchew, suszona
nać
pietruszki,
sól
i
odrobina
pieprzu
Przygotowanie:
Grzyby zalać wodą
i odstawić na noc z 23
na 24 grudnia. W wigilijny
poranek dodać dwa litry
wody i zagotować. Dodać
obraną cebulę, marchewkę
oraz pietruszkę i gotować,
aż warzywa będą miękkie.
Pod koniec doprawić zupę
pieprzem,
solą
i
dwunastoma
szczyptami
suszonej naci pietruszki
(istnieje
przesąd,
że
jedenaście szczypt oznacza
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niepełne
zdrowie
w nadchodzącym roku,
zaś trzynaście – pecha,
lepiej więc dokładnie liczyć).
Zupę
przecedzić.
Można zabielić i zagęścić
śmietaną 18%, ewentualnie
dodać zasmażkę cebulową.
Podawać z makaronem
domowej
roboty,
pokrojonym w niewielkie
kwadraciki i ugotowanym.
Podobno istnieje też wersja
tej zupy podawanej z
uszkami, ale nigdy takiej
nie
jadłam.
Zdjęcie
z Internetu, ale u wujka
wygląda
podobnie
;)

Ola

Jemioła, kąpiel, dwunastnica i łuski
– czyli troszkę o zwyczajach
świątecznych

Najstarszą potrawą
na wigilijnym stole jest kutia,
potrawa
przyrządzana
między innymi z maku i
miodu. Z początku była
przysmakiem dla zmarłych,
pozostałością po obrzędach
ku ich czci. Po skończonej
wieczerzy kutię podrzucało
się na łyżeczce tak, by mak
przykleił się do sufitu.
Udana
próba
miała
zapewnić
mieszkańcom
dobrobyt.
innych
Wśród
wigilijnych dań, (których
według niektórych tradycji
powinno być 12, według
innych zawsze nieparzysta
ilość), ważne były przede
wszystkim
plony
ziemi:
zboża, kasze, ziemniaki,
suszone grzyby i owoce.
Ryby słodkowodne, wśród
nich karp, pojawiły się na
stołach dużo później i
zgodnie
z
niektórymi
przekazami
miały
nawiązywać do greckiego
symbolu Jezusa. Choć na
wieczerzę
wigilijną
zwyczajowo przygotowuje
się potrawy postne, jednak
ich ilość i różnorodność, a
przede
wszystkim

symbolika sprawiają, że ta
wieczerza znaczy nawet
więcej
niż
najbardziej
wystawne świąteczne uczty.
Stary
anglosaski
obyczaj
związany
z
wieszaniem w domu jemioły
znajduje
coraz
więcej
zwolenników również w
naszym kraju. Pod jemiołą
zakochani
całują
się,
zwaśnione osoby łatwiej się
godzą, a zawarta przyjaźń
jest trwała. Zgodnie z
tradycją gałązki jemioły
zawiesza się nad wigilijnym
stołem, najpóźniej przed
pojawieniem się pierwszej
gwiazdki.
Wigilijny
pęk
jemioły
należy
trzymać
przez cały rok, bo inaczej jej
dobroczynna moc zniknie.
Powieszona nad drzwiami,
zapewnia pokój, miłość i
szczęście domowi.
Istnieje też wiele
przepowiedni na 24 grudnia:
- W tym dniu nie należy się
sprzeczać,
kłócić
ani
płakać, bo niezgoda i
smutek będą częste w
domu aż do następnej
Wigilii;
Zachorowanie
lub
zranienie się zapowiada
słabe zdrowie przez cały
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rok;
- Jeżeli w Wigilię pierwszy
przyjdzie lub zatelefonuje
mężczyzna to szczęście dla
domu,
a jeśli pierwsza pojawi się
kobieta-to choroba lub inne
niepomyślne zdarzenie. Tak
więc pań jako pierwsze nie
wpuszczamy!
Podczas
wieczerzy
wigilijnej nie należy zbyt
dużo mówić, czy przerywać
innym, aby w przyszłym
roku nie kłócić się i nie
wyjawiać
powierzonych
sekretów
Są
też
pewne
zwyczaje świąteczne, w
niektórych
domach
starannie pielęgnowane:
- Nie należy wstawać zza
stołu w trakcie posiłku.
Zakaz ten nie dotyczy
gospodyni lub innej osoby
podającej
do
stołu;
- Do stołu należy siadać
według starszeństwa, aby i
schodzić z tego świata w
takiej
kolejności;
- Każdą potrawę należy
chociażby spróbować, aby
jej nie zabrakło na stole w
przyszłym
roku;
- W tym dniu obowiązuje
zasada: "Jak w Wigilię, tak i
przez cały rok", dlatego
dobrze jest zabrać się rano

do nieuciążliwej pracy, aby
być zdrowym, rześkim i
pracowitym przez cały rok.
Nie
należy
się
też
przemęczać;
- Wszelkie długi, w miarę
możliwości, wskazane jest
do
Wigilii
zwrócić;
- Dobrze jest mieć podczas
wieczerzy nawet drobną
sumę pieniędzy, aby nie
cierpieć na ich brak przez
cały
rok;
A
wróżby:

oto

świąteczne

Jeżeli
chcesz
się
przekonać, czy w nowym
roku zakochasz się, w
Wigilię zjedz jabłko i policz
pestki. Jeśli liczba pestek
jest parzysta, to odpowiedź
jest pozytywna, a jeśli
pestek będzie więcej niż
sześć, to twoje szczęście

będzie podwójne (a może
zakochasz się dwa razy?);
- Łuski z karpia spożytego
podczas
wieczerzy
wigilijnej,
noszone
w
portmonetce przez cały rok,
przyciągną pieniądze;
-Od Pasterki, czyli Mszy o
północy pierwszego dnia
świąt (25 grudnia), aż do 6
stycznia, czyli święta Trzech
Króli, trwa okres zwany
potocznie
dwunastnicą.
Przez dwanaście kolejnych
dni można wróżyć, jaka
będzie
pogoda
w
nadchodzących dwunastu
miesiącach. A więc: 25
grudnia
przepowiada
pogodę na styczeń, 26 na
luty, 27 na marzec, 28 na
kwiecień itd.

Podobno w Wigilię woda w
źródłach
i
potokach
zamieniała się w wino, miód
czy nawet złoto, ale trwało
to bardzo krótko i tylko
osobom szczególnym niewinnym i szczęśliwym dane
było
tego
doświadczyć.
Stąd
pochodził
zwyczaj
rytualnego mycia się w
źródlanej wodzie, nabranej
o północy, które miało moc
zabezpieczającą
przed
chorobami.

A jakie niezwykłe tradycje
pielęgnuje się w Waszych
domach? Podzielcie się
nimi na naszym fanpagu!

Kornelia
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Śladami naszych przodków
– zwyczaje świąteczne
Resztki
wieczerzy
Na
Podlasiu
resztki
wieczerzy ustawiano koło
pieca, a przed nim ławę
posypaną piaskiem lub
popiołem. Pokarmy te były
przeznaczone dla zmarłych
przodków.
Rano,
po
śladach
na
piasku,
odgadywano, kto przyszedł
w nocy i… czy w ogóle
przyszedł.
Kolędnicy
W wielu rejonach Polski w
ten
wieczór
wyruszali
kolędnicy.
Obowiązkowo
musiały być minimum trzy
postacie:
bocian,
koza
i
niedźwiedź.
Bocian
symbolizował nowy rok
i nowe życie, koza płodność, a niedźwiedź wrogie siły przyrody, które
należało obłaskawić.

Demony
wody
Dzień wigilijny bogaty jest w
zwyczaje
i przesądy posiadające
rzekomo magiczną moc,
zazwyczaj znajdujące swój
rodowód
w
lokalnych,
przedchrześcijańskich wierz
eniach. Jednym z nich był
zakaz
szycia,
tkania,
motania
i
przędzenia.

Uważano je za czynności
szczególnie lubiane przez
demony wody, które mogły
zjawić się wszędzie tam,
gdzie zakaz złamano.
Grosik
w
uszku
W
mniejszym
stopniu
przetrwała również tradycja
umieszczania w jednym
uszku w barszczu grosika –
ten, kto na niego trafił, mógł
liczyć na szczęście przez
najbliższy rok
Myśliwi
Myśliwi
tego
dnia
tradycyjnie udają się na
polowanie,
którego
pomyślny wynik zapewni
opiekę na cały rok patrona
łowiectwa św. Huberta.
Jedna
misa
Wieczerzę
wigilijną
spożywano z jednej misy,
podkładając każdorazowo
opłatek
pod
misę.
Przylepiony do dna opłatek
świadczył, iż w przyszłym
roku
będzie
urodzaj
na roślinę,
z której
sporządzono potrawę.
Śmieciarze
W
noc
z Bożego
Narodzenia
na św.
Szczepana (z 25 na 26
grudnia)
powszechnym
zwyczajem było robienie
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dziewczętom "śmieciarzy".
Słomiane kukły w męskim
stroju
umieszczano
na przydrożnych drzewach
lub tykach,
z dużym
czytelnym
napisem
kto idzie i do kogo idzie.
Były to napisy najczęściej
ośmieszające adresatki.
Góralskie zwyczaje (lepiej
nie próbujcie tego w
domu)
☺
-Podczas
wieczerzy
wigilijnej
domownicy
trzymają stopy na łańcuchu,
który otacza wszystkie nogi
stołu. Dzięki temu ich nogi
będą zdrowe i silne w
następnym
roku.
-Po kolacji gospodarz i
gospodyni
gaszą
jednocześnie dwie świece,
a
potem
obserwują
unoszący się znad knotów
dym. Ten, którego świeca
dłużej dymi, będzie żył
dłużej.
-O północy rozbierz się do
naga i trzykrotnie obiegnij
stodołę a potem zawołaj do
jej drzwi „stodolny, wychodź
stąd”. Jeśli będziesz miał
szczęście, stodolny powie
Ci, kto z domowników
umrze
w
tym
roku.
-Jeśli czekasz na męża,
stań na progu domostwa i
krzyknij
głośno.
Skąd

usłyszysz echo – stąd
przyjdzie Twój przyszły
mąż.
-Po mszy pierwszego dnia
Świąt biegnijcie wszyscy do
domu. Ten, kto dobiegnie
żył
pierwszy,
będzie
najdłużej.

- Nie waż się po południu
leżeć na kanapie, bo w
przyszłym roku deszcze i
wichury położą również
plony.
-Drugi dzień Świąt to dzień
św.
Szczepana,
kiedy
święci się owies. To taki

dzień, gdy można bezkarnie
rzucić owsem w księdza
w
kościele
albo
dziewczynę
spoliczkować
grochem rzuconym prosto
w twarz.

O Świętach tradycyjnie…
choinkę, a pod nią prezenty
oraz tradycyjne łamanie
opłatka.

Święta, to wyjątkowy
czas dla nas wszystkich.
Czas, który poświęcamy
wyłącznie
rodzinie,
tej
najbliższej.
Przy
okazji
także hołdujemy tradycjom,
z którymi spotykamy się od
dziecka,
tradycjom
przekazywanym z pokolenia
na
pokolenie.
Niewątpliwie do tych
najważniejszych zaliczamy
pierwszą gwiazdkę, którą
symbolicznie rozpoczynamy
wigilię,
przystrojoną

Pierwsza
gwiazdka
symbolizuje
Gwiazdę
Betlejemską, która świeciła,
gdy rodził się mały Jezusek,
a która wskazała kierunek
podróży Trzem Królom.
Dopiero, gdy ta symboliczna
gwiazda zaświeci, można
usiąść do wigilijnej kolacji.
Pierwowzorem
choinki były przystrojone
snopy siana bądź gałęzie.
Tradycja przynoszenia do
domu i przystrajania drzewa
sosnowego przybyła do nas
z Niemiec. Zielone drzewko
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symbolizuje
życie
i
narodziny
Chrystusa.
Dzielenie
się
chlebem
wywodzi
się
z
czasów
pogańskich.
Z czasem, jak wiele innych
tradycji,
zostało
"zaadoptowane"
przez
dopiero
co
tworzący
się Kościół w Polsce.
Tradycyjnie
opłatkiem
dzielimy się tuż przed samą
wieczerzą, składając sobie
wzajemnie
życzenia.

Natalia

„Serdecznie współczuję…”
– rozmowa z „człowiekiem-orkiestrą”, nauczycielem wiedzy o kulturze oraz wychowania fizycznego i
absolwentem naszej szkoły, panem Wojciechem Furtakiem
przeprowadzona przez Dominikę

Czy uważa pan, że
dzisiejsza
podstawa
programowa jest
trudniejsza od tej
obowiązującej za
Pana
czasów?
Przede wszystkim,
za moich czasów
(a też chodziłem
do
Banacha)
edukacja w szkole
średniej
trwała
cztery lata, a nie,
jak obecnie, trzy.
Twórcy reformy
założyli,
że
podstawy wiedzy
wynosicie
z
gimnazjum, a wiadomo jaka jest
rzeczywistość (śmiech). W moich
czasach nauczyciele kładli duży
nacisk
na
powtarzanie
i
utrwalanie wiedzy, teraz niestety
nie mają na to zbyt wiele czasu.
Weźmy, na przykład, wiedzę o
kulturze. Przedmiot łączy w sobie
wiedzę z zakresu sztuk pięknych –
muzyki, plastyki, teatru, filmu, a
także kulturoznawstwa. Jak na
trzydzieści godzin w toku
nauczania to trochę za dużo
treści do przekazania. Nie ma
fizycznej możliwości, aby to
uczynić. Kiedy ja chodziłem do
liceum była muzyka, plastyka
oraz wychowanie techniczne.
Każda
dziedzina
stanowiła
odrębny
przedmiot.
Teraz
ślizgacie się po powierzchni

wiedzy albo, na
niektórych
przedmiotach,
sięgacie
głębin
nie
mając
dostatecznych
podstaw
z
gimnazjum.
Serdecznie więc
współczuję.
Jak zaczęła się
pańska przygoda
ze
sportem?
Wyjaśnijmy sobie
na wstępie, że
nie jestem typem
sportowca, który
jeździł na zawody
i
zdobywał
nie wiadomo jakie laury. Jestem
osobą lubiącą się
ruszać i aktywnie
spędzać czas. Lubię
różne formy ruchu.
Biegałem,
uprawiałem
kolarstwo szosowe,
turystykę górską,
strzelałem z łuku,
pasjonuję
się
szermierką,
dość
często bywam na
basenie.
Najbardziej jednak
są mi bliskie sporty
walki. Ćwiczyłem
judo, aikido, ju-jitsu, no i
oczywiście karate, w którym
mam pas mistrzowski. Dzięki
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pasji sportowej jako drugi
kierunek studiów wybrałem
wychowanie fizyczne (pierwszym
była muzyka). A jak się zaczęła
przygoda ze sportem? Chyba od
dziecięcych zabaw w plenerze, na
świeżym powietrzu –od berka,
podchodów, czy walk z kolegami
na
trawie
:}
Czy miał pan jakieś wybitne
osiągnięcia
naukowe?
Wybitnych osiągnięć nie było
(niestety).
Jedynie
w
podstawówce ( w ósmej klasie)
wojewódzki etap z olimpiady
biologicznej, a w liceum przejście
etapu szkolnego. Żartuję czasami,
że moim sukcesem naukowym
była pisemna matura z biologii,
napisana na czternaście stron
papieru
kancelaryjnego (z
języka polskiego
napisałem tylko
na sześć stron
(śmiech!)).
Matura
wyglądała wtedy
nieco
inaczej.
Pamiętajmy, że
było
to
w
zeszłym
tysiącleciu
(śmiech).

Jaki był pana ulubiony i
znienawidzony
przedmiot
szkolny
i
dlaczego?
Lubiłem biologię, matematykę,
język polski, język rosyjski.
Znienawidzonych przedmiotów
nie miałem. Bałem się trochę
natomiast na języku francuskim,
gdyż uczyłem się od podstaw i

miałem ubogie słownictwo w
porównaniu z uczniami, którzy
kontynuowali naukę. Nudziłem
się na geografii statystycznej
(chociaż geografię lubię)i na
przysposobieniu
obronnym.
Lubiłem chodzić do szkoły, gdyż
spotykałem
ciekawych,
inteligentnych ludzi, z którymi

tworzyłem kabaret, piosenkę i
inne ciekawe rzeczy. Zawsze
powtarzam uczniom, że czas
spędzany w liceum to wiosna ich
życia i trzeba przeżyć ją jak
najefektywniej.
Dziękuję za wywiad i życzę
Wesołych
Świąt!

Koniec kontra początek kto wygra?

Kończący się rok 2012
powinien
przynieść
nam
wewnętrzny spokój, radość z
powodu tego, że kolejny
rozdział z życia już za nami,
lecz zapowiada się, że zostanie
on
zakończony
wielkim
szałem. Jak się domyślacie
mowa o najpiękniejszym dniu
w roku, czyli o Sylwestrze.
Tylko jest jedno „ale”?! Czy my
dożyjemy do tego dnia?
Wiele źródeł podaje
(chodzi tu o kalendarz Majów i
proroctwo Oriona), że… nie.
Większość z was zapewne o
tym słyszała, ale chciałabym
rozwinąć ten temat, więc
miłego czytania o ostatnim
dniu początku świata.
Majowie to grupa
współcześnie
nazywana
Indianami,
zamieszkują
południowo-wschodni Meksyk
(m.in. półwysep Jukatan). Jako
wybitni
architekci
dużo
osiągnęli w tej dziedzinie, ale
ich zasługi nie skończyły się
tylko na monumentalizmie

budowli, rozwinięciu
sztuki zdobienia, rzeźb,
płaskorzeźb
i
wszystkiego tego, co aż
trudno sobie wyobrazić. Z
lekcji historii wspominamy też
pismo hieroglificzne, ale co
najważniejsze
w
tym
przypadku,
Majowie
prowadzili
dokładne
obserwacje astronomiczne i
mieli doskonale wypracowany
system rachuby czasu.
Do tej pory powstało
wiele książek, wspominających
obliczenia Majów dla Ery
Jaguara, czyli początku 13
sierpnia 3114r.p.n.e. i końca
21 grudnia 2012 roku, ale
moim zdaniem godna uwagi
jest książka Adriana Gilberta
pt. "Koniec świata w 2012
roku". Autor pisze o ich obsesji
na punkcie kalendarza i
obserwacji
wszechświata.
Przedstawia ich założenia w
świetle ciągle powtarzającego
sie cyklu. Majowie całkiem
inaczej postrzegali świat, który
dla nas jest jedną wielką
rewolucją techniczną, dla nich
postęp nie miał znaczenia.
Wierzyli, że czymś oczywistym
jest, że każda era przechodzi
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taki cykl i kończy się fiaskiem,
czyli klęską ludzkości i
zniszczeniem wszystkiego, co
zostało do tej pory osiągnięte.
Jednak, warto wspomnieć, że
według nich nie oznaczało to
końca ludzkości, lecz początek
czegoś nowego – kolejnego,
piątego, cyklu.
Jest jeszcze może mniej
znane proroctwo Oriona.
Proroctwo zapowiada, że 21
grudnia 2012 roku (tego
samego
dnia,
co
w
przepowiedni Majów!), ma
nastąpić nieskończona seria
kataklizmów,
które
mają
doprowadzić
ludzkość
to
spustoszenia. Co jest bardzo
ciekawe w tym roku m.in.
takie gwiazdy jak Wenus,
Orion, Mars osiągną takie
samo położenie względem
siebie, jak w roku bardzo nam
odległym 9792p.n.e. W tym
odległym wieku miał miejsce
wielki kataklizm, który może i
dziś zdziesiątkować świat.
Istnieje prawdopodobieństwo,
że właśnie wtedy została
zniszczona Atlantyda, która
dziś spoczywa gdzieś pod
biegunem
południowym.
Cywilizacja Atlantydy miała

być bardzo dobrze rozwinięta
i
prawdopodobnie
przewidziała katastrofę, która
wiązała się z zachowaniem ciał
niebieskich. Trochę sumując,
Majowie przewidzieli, że w
2012 roku będą sie działy
cykliczne zjawiska zachodzące
we wszechświecie, które mogą
doprowadzić
do
kolejnej
katastrofy.
Więc, co ma się
wydarzyć ostatniego dnia
świata?
Przewidziane
są
gwałtowne klęski żywiołowe,
które ściśle wiążą się z polami
magnetycznymi Słońca. Wtedy
Słońce ma osiągnąć bardzo
dużą
aktywność,
kolejne
eksplozje
na
gwieździe
spowodują
powstawanie
większej ilości plam i silnych
pól magnetycznych, które
będą dosięgać Ziemi. Gdy

aktywność Słońca do nas
dotrze, obrócą się bieguny i
Ziemia zacznie krążyć w
odwrotnym kierunku, a co za
tym idzie będzie ogrom klęsk
żywiołowych, których nic nie
będzie w stanie opanować.

tym, że w 2012 roku kończy
się kalendarz Majów. Może
rzeczywiście zaczniemy życie
w kolejnym piątym cyklu, ale
przejście nie będzie tak
drastyczne. Widzimy jednak,
że koniec kolejnego cyklu, nie
jest
całkowitym
końcem
świata. To każe zastanowić się
nad człowiekiem i zapytać, czy
przewidywany koniec świata,
przynoszący serie wielkich
klęsk, będzie końcem dla
wszystkich, czy też może
stanie się nowym początkiem
świata wchodzącego w nowy,
wyższy etap…
K.H.

Właściwie to koniec
świata był już tyle razy
przewidywany, że właściwie
szkoda zawracać sobie nim
głowę, jednak coś musi być w

Zgadnij kto to?
Dziś zagadka łatwiejsza,
za to metamorfoza osoby
na zdjęciu wielka.
Jak myślicie, kto to jest?
(Odpowiedź na końcu numeru)
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Dla lubiących obcować ze sztuką
Witajcie! Prezentuję kolejny ciekawy
kierunek jaki znalazłam - konserwacja i restauracja
dzieł sztuki. Jest to artystyczny kierunek łączący
się jednocześnie z chemią i innymi przedmiotami
ścisłymi. Studenci uczą się historii sztuki i nauk
pomocniczych - propedeutyki filozofii i teorii sztuki,
socjologii kultury, technologii i techniki dzieł sztuki,
rysunku, anatomii plastycznej, malarstwa i rzeźby
oraz wspomnianej chemii, fizyki i biologii, historii,
teorii oraz propedeutyki konserwacji zabytków, inwentaryzacji i dokumentacji zabytków, kopii dzieł
sztuki, technologii i techniki konserwacji zabytków, podstaw konserwacji i restauracji dzieł sztuki,
profilaktyki konserwatorskiej, projektowania konserwatorskiego.
Tak więc, ja sami widzicie, ten kierunek łączy wiele różnych dziedzin naukowych i każdy
może znaleźć sobie coś dla siebie. A jaka praca po tym kierunku? Otóż wykształcenie artystyczne
oraz umiejętności konserwatorskie nabyte w kontakcie z obiektem zabytkowym powinny dać
absolwentowi podstawy do podejmowania samodzielnych decyzji oraz do projektowania i realizacji
prac badawczo-konserwatorskich i konserwatorsko-restauratorskich.
Na jakich uczelniach jest dostępny ten kierunek?
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
• Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
• Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu
Tak więc: Humanista + Ścisłowiec = KONSERWATOR I RESTAURATOR DZIEŁ SZTUKI ☺
Aleksandra Klan
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Zaczęło się od
„Poszły w pole kurki
trzy”…
- rozmowa z Kamilem Bucholcem
Uczestnicząc w szkolnych uroczystościach,
organizowanych z różnych okazji, nie sposób go nie zauważyć. No właśnie, ale kogo? To
chyba oczywiste, że Kamila Bucholca, tegorocznego maturzysty, który jest współtwórcą i
uczestnikiem wszystkich szkolnych imprez. Zachęcam do przeczytania wywiadu z tą
niewątpliwie ciekawą osobą. Będziecie zaskoczeni! ☺
Alicja
- Organizujesz i
bierzesz
udział
w
większości apeli w naszej
szkole. Jak to się stało, że
zacząłeś
się
tym
zajmować? Czy ktoś cię
„zwerbował”?
Kamil - Szczerze mówiąc
zostałem „zwerbowany” do
naszego banachowskiego
zespołu
jeszcze
zanim
przyszedłem do tej szkoły.
Tak się składa, że chodzę
do szkoły muzycznej oraz
gram z różnymi ludźmi na
wielu imprezach, a niektórzy
z owych ludzi okazali się
być
uczniami
naszego
liceum. Im tak naprawdę
zawdzięczam swoje miejsce
w
rozwoju
kulturalnym
naszej
szkoły
oraz
możliwość, jakby nie było,
dużego
rozwoju
muzycznego,
poprzez
współpracę ze wspaniałymi
ludźmi. Sam myślę miałbym
problemy z wdrożeniem się

w
nasze
artystyczne
środowisko, zwłaszcza że
zaczynając
tutaj naukę
byłem o wiele bardziej
nieśmiały niż obecnie :)
A.- Dałeś się poznać jako
działacz szkolnego radia.
Może
uchylisz
rąbka
tajemnicy? Kto jest u was
szefem i jakim kryterium
kierujecie
się
przy
wybieraniu
piosenek,
wiedząc oczywiście, że
„każdemu
nie
dogodzisz”?
K.- Kto może być naszym
szefem jak nie najbardziej
„umuzyczniony” nauczyciel
jakiego znam w szkołach
oświatowych?!
Mowa
oczywiście o człowiekuorkiestrze
–
Panu
Wojciechu
Furtaku.
Jeżeli chodzi o kryterium
wybierania piosenek to na
pewno STARAMY SIĘ, aby
na przerwie była jedna
piosenka w języku polskim.
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Próbujemy tak układać listy
odtwarzania,
aby
dany
zespół
muzyczny
nie
powtarzał się w ciągu dnia.
Poza
tym,
czasami
korzystamy też z propozycji
na fanpage’u, lecz trzeba
że
my też
pamiętać,
jesteśmy uczniami i mamy
czasami naprawdę nawał
roboty, więc niestety nie
zawsze te propozycje są
ściągane
na
dysk
i
zanoszone do szkoły.
A.- Jak wszyscy dobrze
jesteś
wiedzą,
doskonałym pianistą. Jak
zaczęła
się
twoja
przygoda
z
grą
na
fortepianie?
K.- Z tym „doskonałym”, to
bym nie przesadzał, bo do
tego
poziomu
jeszcze
„trochę” mi brakuje. ;) A
wracając
do
pytania...
Myślę, że start mojej
fortepianowej
przygody
zawdzięczam mojej mamie,

bo odkąd sięgam pamięcią,
czyli chyba od trzeciego
roku życia, grała mi różne
utwory i siedziała ze mną
przy
tym
instrumencie.
Podobno moja aktywność
na klawiszach zaczęła się
od melodii „Poszły w pole
kurki trzy”, którą jakimś
cudem udało mi się po
mamie powtórzyć. Później
już jakoś samo poszło, a po
tylu latach dostałem w
programie wariacje W.A.
Mozarta na temat właśnie
tej piosenki, więc można z
uśmiechem stwierdzić, że
zrobiłem
historycznomuzyczną pętlę.
A.- Czy oprócz muzyki
masz jakieś inne hobby?

K.- Oczywiście, czasami
myślę wręcz, że jest ich za
dużo. Między innymi lubię
uprawiać różne sporty, od
biegania po ćwiczenia na
siłowni. A oprócz tego, że
lubię
się
męczyć,
to
do
gustu
niewątpliwie
przypada mi jazda motorem
oraz, i tu może się niektórzy
zdziwią, czytanie książek
psychologicznych.
No
i, chyba jak u większości
ludzi, moim hobby jest
spędzanie wieczorów przed
monitorem
z
chipsami

i dobrymi filmami akcji lub
komediami.
A.- Jesteś tegorocznym
maturzystą i niedługo
opuścisz naszą szkołę.
swoją
Czy
wiążesz
przyszłość z muzyką, czy
raczej
planujesz
coś
zupełnie innego? Czy
masz jakieś marzenia?
K.- Marzeń przez moje
życie przewijało się wiele,
co potwierdzą, na pewno ze
śmiechem, moi najbliżsi
koledzy
i
koleżanki.
Ostatecznie myślę, że jakoś
ustatkowałem się w tej
kategorii. Moim odwiecznym
i
chyba
największym
marzeniem jest osiągnięcie
sukcesu
w
branży
muzycznej
z
moim
zespołem.
Osobiście
chciałbym
zrobić
wszystko, żeby się to
udało. Jeżeli to nie
wypali to myślę, że
przyszłość powiążę z
matematyką,
a
konkretniej z informatyką,
gdyż jest to dziedzina
niezwykle ciekawa i dająca
mi satysfakcjonującą pracę
w przyszłości.
A.- A właśnie, temat,
którego nie można było
pominąć, czyli próbne
matury – jak poszło?
K.- Ogólne odczucia po
próbnej
maturze
mam
bardzo dobre, zwłaszcza,
jak na PRÓBNĄ maturę.
Potwierdziły się one na
szczęście już w przypadku
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matematyki
i
języka
angielskiego. Kolejne wyniki
będą
z
pewnością
ciekawsze :)

A.- Jeśli jesteśmy już przy
temacie szkoły, to na
zakończenie chciałam Cię
zapytać o najmilsze i
najzabawniejsze
wspomnienie związane ze
szkołą!
K.- Ojej... ciężkie pytanie,
tak naprawdę codziennie
zdarzają się mi naprawdę
zabawne sytuacje, zarówno
na przerwach jak i na
lekcjach i tyle już ich
miałem, że nie przychodzi
mi w sumie na myśl jakaś
najmilsza
lub
najzabawniejsza. Tak czy
siak nie mogę w żadnym
wypadku
narzekać,
że
szkoła mi nie dostarcza
wrażeń i bynajmniej ja
zawsze z chęcią do niej idę,
nawet
kiedy
jest
25stopniowy
mróz.
Tylko
wtedy staram się iść trochę
szybciej…
Wywiad
przeprowadziła
Alicja Buczkowska kl.IB

Fantasy na najwyższym poziomie
– o powieści „Ruda Sfora” Mai Lidii Kossakowskiej

Maja
Lidia
Kossakowska,
laureatka
Nagrody im. Janusza A. Zajdla
z 2007 roku, jest specyficzną
powieściopisarką. Jej dzieła
najczęściej mają charakter
fantastyczno-przygodowym to w tym duchu napisana jest
powieść ,,Ruda Sfora”. Do
przeczytania jej zachęcił mnie
sam fakt, iż jest to dzieło
jednej z moich
ulubionych
powieściopisarek
i
z
doświadczenia
wiem,
że
podczas czytania jej utworów,
nie da się nudzić. Duże
znaczenie
miała
również
zapowiedź powyższej autorki,
w której oznajmiła, iż akcja jej
kolejnego
utworu
będzie
bardzo podobna do realiów
drugiego tomu ,,Zakonu”, który
wywarł na mnie ogromne
wrażenie.
,,Ruda
Sfora”
opowiada
o
losach
trzynastoletniego Ergisa, który
mimo tak młodego wieku
zostaje
obarczony
misją
uratowania świata. Główny
bohater
jest
ciotecznym

wnukiem potężnego szamana
Kiteja.
Po
jego
śmierci
młodzieniec powinien zostać
nowym szamanem w wiosce,
by uzdrawiać i chronić swe
plemię. Z racji młodego wieku i
niespodziewanej
śmierci
dziadka, Ergis jest zupełnie
nieprzygotowany.
Boi
się
powierzonych
mu
obowiązków,
a
bycie
szamanem po prostu go
przerasta. Nie jest w stanie
uwierzyć w siebie i wciąż
uważa, że to zbyt duży ciężar
dla niego. Na skutek jego
niezdecydowania i słabości,
szamanem zostaje ktoś inny.
Mimo tego przeznaczenie
Ergisa nie zmienia się i w
biegu wydarzeń trafia do
drugiego nieba, gdzie poznaje
swych przyszłych towarzyszy,
a dokładniej: Bębenka –
szamańskiego,
kulawego
konia, Ołonchosuta Elleja –
syna
wilka,
sławnego
wojownika i pieśniarza oraz
Tujarymę Kuo – córkę boga
ognia.
Liczne
pojedynki,
zagadki, nieustanna walka
dobra ze złem oraz magia,
która przeplata się między
wszystkimi
wydarzeniami,
sprawia, iż czytelnicy nie mają
czasu
na
nudę.
Akcja danego utworu
rozgrywa się w krainie ludów
syberyjskich
i
wierzeń
szamańskich. Ogólna budowa
świata jest dość specyficzna i
niezwykle
rozbudowana.
Mianowicie podzielona jest na:
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Dolny, Środkowy i Górny
Świat, które połączone są ze
sobą świętym drzewem Ar Łuk
Mas.
Dolny
Świat
jest
zamieszkały przez demony i
dzieli
się
na
dziewięć
Podziemi, Górny składa się z
dziewięciu
Niebios,
zaś
Środkowy
jest
światem
realnym.
,,Ruda Sfora” napisana
jest naprawdę prostym i
zrozumiałym językiem. Czyta
się ją lekko i przyjemnie.
Bardzo ciekawi bohaterowie
oraz liczne zwroty akcji
wciągają czytelnika na długie
godziny śledzenia lektury. Już
na
pierwszych
stronach
książki akcja zaczyna się
„rozkręcać”, co zachęca do
przeczytania
kolejnych
rozdziałów.
Powieść
Mai
Lidii
Kosakowskiej bez wątpienia
można nazwać prawdziwym
dziełem literackim. Jest to
moja ulubiona książka spośród
bogatej kolekcji powyższej
autorki. Szczerze zachęcam
do przeczytania ,,Rudej Sfory”.
Uważam, iż czytelnicy w
każdym wieku mogą po nią
sięgnąć. Szczególnie polecam
ją miłośnikom przygód o
charakterze
fantastycznym,
pełnym magii i odwiecznej
walki
dobra
ze
złem.
Osobiście uważam, iż autorka
zasługuje na najwyższe noty
za tę znakomitą powieść.
Michał

Nowe oblicze wampirów
- recenzja „Domu Nocy”

Zoey
Redbird
jest
główną
bohaterką
cyklu
powieści
„Dom
Nocy”,
zaczynającego się od powieści
„Naznaczona”. Dziewczyna po
przemianie w adepta trafia do
Domu Nocy - akademika i
szkoły dla naznaczonych. Tam
uczy się, jak być wampirem,
gdy przemiana już nadejdzie.
Warto podkreślić, że nie
każdego ona czeka. Świat, w
którym
żyła
wcześniej,
odwraca się od niej, matka z
ojczymem starają się wyleczyć
ją z tej „choroby”. Jedynym
wsparciem jest kochająca
babcia.
Zoey,
oprócz
przyjaciół,
poprzez
swoją
wyjątkowość zyskała również
wielu wrogów. Teraz musi
stawić czoła nie tylko im, ale i
swoim
osobistym
problemom…
„Dom
Nocy”
jest
cyklem
napisanym
przez
znaną i cenioną autorkę wielu

romansów
oraz
literatury
fantastycznej Phyllis Christine
Cast, przy pisaniu pomagała
jej córka - Kristin Cast.
Pierwsza część jest
dość nudna, akcja wolno się
rozgrywa, a wątki kończą
przewidywalnie.
Trwa
to
jednak tylko do momentu, w
którym Zoey nie trafi do
szkoły. Następne części są już
o wiele lepsze i można
przyznać, że autorki mają
bujną
wyobraźnię.
Bohaterami są młodzi
ludzie, co powoduje, że język
powieści
zawiera
dużo
kolokwializmów,
jak
i
wulgaryzmów, nie obeszło się
również bez głupich odzywek i
docinek (co za pewne było
zasługą młodszej autorki). Na
początku
to
Zoey
jest
narratorką, później jednak
każdy z bohaterów opowiada
o
sobie
oraz
swoich
uczuciach.
Główna
bohaterka
sama w sobie jest czasem
irytująca, naiwna i infantylna.
Oczywiście w książce nie
może
zabraknąć
wątku
miłosnego,
który,
muszę
przyznać, w tej powieści jest
dość mocno, jak nie za
bardzo, rozbudowany. Postaci
te nie mają ukończonych
jeszcze siedemnastu lat, a ich
problemy osobiste są po
prostu
kosmiczne.
Każda
następna
z nowopowstałych powieści
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o wampirach coraz bardziej
odstaje od tego pierwotnego
wzorca, z jakim kojarzy nam
się wampir. Dawniej był to
straszny,
blady
człowiek,
żerujący w nocy, z kłami
ostrymi jak brzytwa, bezlitosny
krwiopijca.
„Zmierzch”
diametralnie zmienił tę postać,
od
tej
pory
jest
on
przedstawiany jako prawie
bezbronna
istota,
która
czasem nie ma nawet kłów i
potrafi poruszać się w dzień
miedzy ludźmi. W powieści
duetu Cast wampiry nawet nie
gryzą swoich ofiar, a ranią je i
krew spijają z powstałego
okaleczenia. Postępem jest to,
że nie mogą poruszać się w
świetle, nie zabija ich, ale
chociaż
osłabia.
Watro
również
wspomnieć,
że
zostały
wykupione
prawa
do
ekranizacji
książki,
więc
bohaterów
będzie
można
zobaczyć na ekranie. Miejmy
jednak nadzieję, że nie będzie
to
historia
żywcem
„wyciągnięta”
z
treści.
Mimo
swoich
niedoskonałości powieść jest
naprawdę
ciekawa,
wciągająca
i
warta
przeczytania.
Myślę,
że
osobom lubiącym fantastykę
przypadnie do gustu.

Patrycja

Prawda zawsze wyjdzie na jaw
– w mniej lub bardziej zaskakujących
okolicznościach

Jeszcze
w
październiku uczniowie klas
IIc , IIIb i Ic wzięli udział w
wycieczcie do Wrocławia,
której główną atrakcją było
obejrzenie sztuki „Mayday
2” we Wrocławskim Teatrze
Komediowym.
Scenariusz opierał się na
amerykańskiej
wersji
napisanej
przez
Ray’a
Cooney’a. Reżyserii we
wrocławskim teatrze podjął
się Marcin Sławiński. I
chociaż premiera spektaklu
odbyła się w 2004r., to do
dziś „Mayday 2” cieszy się
niezwykłą
popularnością
wśród widzów, o czym
świadczy
fakt,
że
w
piątkowy wieczór zajęte były
niemal wszystkie miejsca na

widowni.
Sztuka opowiadała o
perypetiach nowojorskiego
taksówkarza-bigamisty,
przez wiele lat wiodącego
życie u boku dwóch żon i
ich dzieci. Niestety, sielanka
mężczyzny kończy się,
kiedy jego dzieci z dwóch
małżeństw
–
Vicky
(Katarzyna Baraniecka) i
Gavin (Łukasz Dziemidok)
poznają się na portalu
społecznościowym
i,
zaciekawione zbieżnością
nazwisk i podobieństwem
swych ojców, postanawiają
się spotkać. Taksówkarz,
John
(Paweł
Okoński),
próbuje zrobić wszystko,
aby do spotkania nie
doszło. Pomóc mu stara się
też
przyjaciel,
Stanley
(Jerzy Mularczyk), jednak
jego wsparcie nie przynosi
zamierzonych
rezultatów.
Scenariusz oparty jest na
typowej komedii pomyłek –
cały wysiłek Johna okazuje
się bezsensowny. Prawda o

podwójnym życiu wychodzi
na jaw, okazuje się jednak,
że nie jest zaskoczeniem
dla
Mary
(Małgorzata
Szeptycka)
i
Barbary
(Marzena Oberkorn) – obie
bowiem od lat wiedzą o
kłamstwach męża i mimo
wszystko
cała
sytuacja
okazuje się być dla nich
komiczną…
Uważam, że jest to
interesująca
sztuka
komediowa,
pozwalająca
oderwać się od kłopotów
dnia codziennego. Ciekawy,
niepozbawiony
komizmu,
scenariusz i dobra gra
aktorska
sprawiają,
że
przedstawienie to ogląda
się z przyjemnością –
myślę, że nikt nie żałował,
że pojechał na sztukę
„Mayday
2”
do
Wrocławskiego
Teatru
Komediowego.

Zgadnij kto to?
Odpowiedź: Pan Marcin Sokołowski
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Ola

W trampkach przez świat
- wywiad z Agnieszką
Walewinder

Skąd wziął sie pomysł na
podróżowanie
i w jaki
sposób
narodziła
sie
Twoja
pasja
do
podróżowania?
Już jako mała dziewczynka
interesowałam
się
podróżami,
oglądałam
Discovery
Channel,
zachwycałam się wielkimi
budowlami i marzyłam o
wielkich podróżach, ale
wtedy wydawało mi się to
bardzo
nierealne.
Prawdziwa pasja narodziła
się jednak na studiach. Po
zdanej maturze wyjechałam
do Anglii, gdzie obcowałam
z ludźmi z całego świata,
którzy uświadomili mi, że
świat jest dostępny dla
każdego i trzeba realizować
swoje
marzenia.
Pracowałam przez całe trzy
lata studiów jako barmanka

i
kierowniczka
kawiarni, odkładając
zarobione pieniądze
na podróże dookoła
Europy. Razem z
moim
najlepszym
przyjacielem
wyjeżdżaliśmy
na
backpacking’owe
wyprawy
do
Włoch,
Hiszpanii, Francji i Czech.
Moje życie zmieniło się
diametralnie, gdy na trzecim
roku studiów musiałam
zadecydować, co mam
zamiar robić po otrzymaniu
dyplomu. Jedna z moich
koleżanek, pochodząca z
Chin, wiedząc jak bardzo
ekscytowałam
się
wyjazdami
po
Europie,
poleciła mi wyjazd do Chin
w charakterze nauczyciela
języka angielskiego. Tak się
akurat złożyło, że moim
kierunkiem
studiów
był
TESOL, który uprawniał
mnie
do
uczenia
angielskiego osób, których
angielski nie był językiem
ojczystym. Bez namysłu
napisałam
CV
i
list
motywacyjny, wysłałam go
do kilku szkół chińskich, po
czym pomyślnie przeszłam
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pierwszą
rozmowę
kwalifikacyjną i zostałam
zatrudniona w jednej z
państwowych
szkół
chińskich
w
prowincji
Hunan. Podczas dziesięciu
miesięcy pracy i wędrówek
po Chinach moja pasja do
podróżowania rozwijała się
z dnia na dzień i w obecnej
chwili wiem, że to jest to, co
chcę w życiu robić i co mnie
uszczęśliwia.

Jak wpadłaś na pomysł
stworzenia własnej strony
internetowej?
Mieszkając
i
pracując
w Chinach daleko od
białych ludzi, zamknięta
w
niewielkiej
wiosce
i
otoczona
samymi
miejscowymi ludźmi miałam
potrzebę
pisania
pamiętnika.
Po
jakimś
czasie
podzieliłam
się
swoimi
notatkami
z
Czarkiem
–
moim
najlepszym
przyjacielem
i
obecnie
kompanem
podróży,
który
był
zachwycony zdjęciami i tym,
co tam się znajdowało

w takim stopniu, że zwolnił
się z pracy managera w
banku i dołączył do mnie.
Brzmi nierealnie, prawda?
Pracowaliśmy
niedaleko
siebie,
podróżowaliśmy
razem
bardzo
tanim
kosztem i pewnego dnia
postanowiliśmy podzielić się
naszymi doświadczeniami z
innymi. Tak właśnie narodził
się Tramping.com, którego
celem jest pokazywanie
ludziom, jak tanio można
wędrować przez świat z
plecakiem
na
plecach.
Strona jest aktywna od maja
2012 roku, rozwija się w
niesamowitym tempie, a my
realizujemy się nie tylko
jako podróżnicy, ale także
jako pisarze i fotografowie,
dzieląc
się
z
innymi
sekretami taniego życia jako
lokale bądź expaci.

rowery).
Dzięki
stronie
internetowej
dostajemy
sporo zleceń na pisanie
artykułów
w
gazetach
podróżniczych, na portalach
turystycznych oraz stronach
prywatnych.
Dodatkowo
sprzedajemy
fotografie,
umieszczamy małe reklamy
między naszymi notkami z
podroży, za które dostajemy
określoną sumę pieniędzy
na określony okres czasu.
Oczywiście wszystko to jest
robione z umiarem, a linki
wiążą się z tematyką
taniego podróżowania.

chcemy być niewolnikami
dużych
korporacji,
ale
niezależnymi podróżnikami,
którzy robią, co chcą, jadą
gdzie chcą, a nie gdzie
nakazuje im kontrakt.

Wiele hoteli/ hosteli i
przewoźników
turystycznych
proponuje
nam darmowe serwisy w
zamian za wspomnienie ich
nazw na naszej stronie. Co
jakiś czas zgłaszają się do
nas sponsorzy z ofertami
zapłacenia za naszą podroż
w zamian za noszenie ich
koszulek, które niestety
odrzucamy, ponieważ nie

designera
stron
internetowych,
które
projektowaliśmy
podczas
naszego
pobytu
w
Kambodży.

Podczas podroży można tez
pracować jako nauczyciel
angielskiego
(bardzo
popularne w Azji), barman,
projektant
stron
internetowych,
itp.
Podróżowanie uczy bycia
elastycznym
w
wielu
sytuacjach. Czarek, który z
zawodu jest księgowym
przekwalifikował się na

Czy podróżowanie może
być sposobem na zycie?
Oczywiście, że tak. Liczy
się tylko dobry pomysł i
chęci.
Jak
zawsze
powtarzamy: „dla chcącego
nic
trudnego!”
Wielu
osobom wydaje się to
niemożliwe, ale przyznam
się szczerze, że pieniądze,
które zarabiamy, nie tylko
pozwalają
nam
na
niezależne podróże, ale
także na kupno sprzętu
fotograficznego lub rzeczy,
których
potrzebujemy
podczas
podroży,
(np.
profesjonalne plecaki lub
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Czy potrzebne sa duże
nakłady finansowe, aby
zwiedzać
miejsca,
w
których bywacie?

Wszystko
zależy
od
sposobu,
jakim
podróżujesz. Jeżeli chcesz
jechać
na
„wypasioną”
wycieczkę do Tajlandii,
jadać
w
wykwintnych
restauracjach, jeździć na
słoniach i chodzić na
wieczorne masaże, jest to
bardzo drogie. Jeżeli jednak
Twoim priorytetem nie jest
komfort,
lecz
szukanie
przygody,
nawiązywanie
kontaktów
z
lokalnymi
ludźmi, i możesz spać
gdziekolwiek
i
jeść
cokolwiek, co jest akurat
„pod ręka”, to nie, nie jest to
wcale drogie.
W
Wietnamie,
który
przejechaliśmy
rowerem
wydawaliśmy dziennie mniej
niż $10 dolarów na osobę,
czyli 33 złote. Kwota ta w

Większość
czasu
spędzaliśmy u miejscowych
ludzi, którzy gościli nas za
darmo, dzięki czemu podroż
trwająca
niecałe
dwa
miesiące nie była dla nas
finansowym obciążeniem.
W Kambodży za wynajem
domku jednorodzinnego z
wielkim ogrodem płaciliśmy
niecałe $100 za osobę
wliczając opłaty, czyli około
330 złotych. Dodam, że
miejscowość,
w
której
przybywaliśmy była jednym
z najbardziej obleganych
miejsc w Azji ze względu na
świątynie Angkor Wat, my
zaś mieszkaliśmy w samym
centrum
miasta.
Porównując to do czynszu,
który
płaci
przeciętny
student mieszkający we
Wrocławiu jest to mała
suma pieniędzy, prawda?

to średnia suma pieniędzy,
która wydajemy dziennie czasami więcej, zwykle
mniej.
Dużo
chodzimy,
unikając brania taksówek,
używamy
lokalnych
środków transportu (od
pociągów po autobusy),
jemy w małych lokalnych
restauracjach, staramy się
unikać
miejsc
przeludnionych
turystami,
przyjaźnimy
się
z
miejscowymi ludźmi, którzy
żyją tanio i nie przesadzamy
z wydatkami na pamiątki.
Dodam, że Azja jest bardzo
tania, ale będziemy się
starać żyć w taki sposób
również
na
innych
kontynentach.
Która z podróży była dla
Ciebie najciekawsza czy
najpiękniejsza?
Dlaczego?
Z cala pewnością była to
wyprawa do stolicy Tybetu –
Lhasy. Po pierwsze, ze
względu na utrudnienia ze
strony chińskiego rządu i
długie oczekiwania na wizę,
nie mogliśmy się doczekać
przyjazdu tam i adrenalina
wzrastała z każdym dniem.
Po drugie, widoki, których
doświadczyliśmy i które
wiedzieliśmy na własne

pełności wystarczała nam
na
opłacenie
hoteli,
jedzenie i picie oraz małą
pamiątkę,
czyli
w
rzeczywistości więcej niż
potrzebowaliśmy.

Hasłem naszej
strony
jest
„Podróżowanie
dookoła świata
za mniej niż
$25
dolarów
dziennie”. Jest
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oczy z okna pociągu w pełni
wynagrodziły
nam
czterdziestoośmiogodzinną

przejażdżkę pociągiem i
zaparły
nam
dech
w
piersiach. Co więcej, była to
bardzo różniąca się od
pozostałych wypraw podróż,
ze względu na liczne
ograniczenia
ze
strony
chińskiej.
Byliśmy
pozbawieni
swobody,
otoczeni
przez
konwój
chińskich
żołnierzy,
zabraniano nam robienia
zdjęć
w
niektórych
miejscach
i
mówiono
dokładnie, gdzie mamy iść i
co mamy zwiedzać. Z jednej
strony było to bardzo
frustrujące, z drugiej bardzo
ekscytujące.
Tybet
był
zakazanym owocem, a jak
wiemy, to one smakują
najlepiej. Wymykaliśmy się
wraz z naszym tybetańskim
przewodnikiem do miejsc,
których nie powinniśmy
odwiedzać, a w których
gromadzili się tylko ludzie
miejscowi.
Spędziliśmy
niesamowite
chwile
w

jednym z barów mlecznych,
gdzie
kosztowaliśmy
tradycyjne
tybetańskie

jedzenie, śmialiśmy się i
opowiadaliśmy
sobie
dowcipy o podróżowaniu i
dyskutowaliśmy
o
reinkarnacji. Tybetańczycy
okazali się najmilszymi i
najbardziej
religijnymi
ludźmi, jakich kiedykolwiek
spotkałam
na
swojej
drodze. Oni modlą się z
pasją,
a
nie
z
przyzwyczajenia
lub
wygody.
Mimo
zakazu
rozmawiania z nami, ludzie
zatrzymywali się i szeptali
nam do ucha „Witajcie.
Skąd jesteście?”. Mnisi
„naginali”
prawo,
żeby
wymienić z nami kilka slow.
Było
to
niezwykle
wzruszające. Cały czas
spędzony w Lhasie był
bardzo emocjonujący i od
tej pory nigdy nie zdarzyło
mi się przeżyć czegoś
takiego.

Czy

podczas
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podróży

zdarzają się jakieś dziwne,
nieprzewidziane
przygody?
Przygody zdarzają się cały
czas niezależnie, czy ich
szukasz czy nie. Jedne
dobre,
drugie
mniej
przyjemne, których już się
później nie pamięta. Zależy
to też od tego, jaką masz
definicję
przygody.
Dla
jednej osoby będzie to
zjedzenie
robaka
w
Bangkoku, dla drugiej walka
o życie z malarią w szpitalu,
dla innego dotkniecie słonia.
Kiedy
podróżujemy
z plecakiem i otwartym
sercem przygody znajdują
nas codziennie. Raz będzie
to kąpiel ze słoniami w Sri
Lance,
innego
dnia
siedzenie obok jadowitej
kobry, a jeszcze innego
spanie
w
wietnamskiej
dżungli pośród niewypałów
z czasów wojny – czego
doświadczyłam ja.
Jedną
z
najbardziej
nieprzewidywalnych
przygód było ugryzienie w
szyję
przez
jadowitego
pająka w nocy, kiedy
spałam w moim chińskim
mieszkaniu.
Przeszłam
dwumiesięczne
leczenie
silnymi antybiotykami, które
sprawiły, ze wypadały mi
włosy i czułam się bardzo
osłabiona. Czarek z kolei
zachorował na gorączkę
krwotoczną
podczas
naszego
pobytu
w
Kambodży i spędził siedem
dni w łóżku w niezwykłych

bólach, będąc leczonym
jedynie
kokosami
i paracetamolem. Czasami
takie sytuacje się zdarzają,
ale nauczyły nas one, że
jesteśmy w pełni świadomi
ryzyka jakie bierzemy na
siebie, ale też tego, że
należy żyć chwilą, bo życie
jest za krótkie na użalanie
się nad swoim losem czy
zastanawianie
się
godzinami na tym,
jak
trzeba żyć.

Gdzie chciałabyś jeszcze
pojechać, co zobaczyć,
gdzie postawić stopy?
Czy są już plany na
kolejne podróże?

Podczas wypraw po Azji
moje przygody opierały się
na
poznawaniu
niesamowitych
ludzi
i
obcowaniu z przyroda. To tu
po raz pierwszy bawiłam się

Do tej pory zawędrowałam
do kilku krajow azjatyckich,
co
nie
jest
wielkim
wyczynem w porównaniu do
miejsc, które odwiedzili
podróżnicy,
których
spotykam na swojej drodze.
Zostało mi jeszcze 6
kontynentów i ponad 120
krajow do zwiedzenia, abym
mogła
powiedzieć,
ze
spełniłam
się
w
roli
podróżnika. W przyszłym
roku
planowana
jest
wyprawa
do
Ameryki

z
tygrysami,
zjadłam
nieświadomie mięso psa,
nauczyłam się mówić po
chińsku czy obcowałam z
kambodżańskimi mnichami,
którzy uczyli mnie podstaw
buddyzmu
czy
ich
klasztornego życia.

Południowej, którą chcemy
przejechać
od
samego
południa po sama północ.
Moim wielkim marzeniem
jest
zrobienie
studiów
magisterskich w Australii,
mieszkanie
w
dżungli
amazońskiej
i
uczenie
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dzieci afrykańskich w jednej
z lokalnych wiosek.

Jak
wspominasz
lata
spędzone w Banachu?
Czy za czasów licealnych
też
miałaś
jakieś
podróżnicze przygody?
Czasy liceum wspominam
jak najbardziej miło i ciepło.
Nigdy
nie
zapomnę
prasówki z WOS-u, którą
robiłam na ostatnią chwile u
Pana
Szymczaka,
podkładanych
sprawdzianów
na
poprawach z matematyki u
Pani
Derendarz,
stresującego polskiego z
Panią
Chodań,
czy
niezwykle wyczerpującego
wf-u z Panem Maciejakiem.
Zawsze
miałam
dobry
kontakt
z
gronem
pedagogicznym
jak
większość
kujonów.
Udzielałam się w rożnych
konkursach i starałam się
godnie
reprezentować
szkołę. Jedną z większych
przygód za czasów liceum
była wymiana ze szkołą w
Niemczech. Gościłam u
siebie chłopaka z Niemiec,
do którego później ja
pojechałam wraz z innymi
uczniami LO. Były to moje
pierwsze
interakcje
z
obcokrajowcami,
których
nigdy nie zapomnę.

Jakiej rady udzieliłabyś
uczniom
Banacha
na
przyszłość?
Rozwijacie
swoje
umiejętności na rożnych
płaszczyznach,
bo
nie
wiecie do końca, co może
wam być potrzebne w
przyszłości. Oddajcie się
pasji, nieważne czy jest to
granie w piłkę, malarstwo
czy podróże,
ale
nie
ograniczajcie się tylko do
lekcji w szkole i odrabiania
zadań domowych. Bądźcie
kreatywni.
Rozwijajcie
swoje hobby niezależnie od
tego, co mówią inni. Dajcie
się
czasem
ponieść
wyobraźni i nigdy się nie
poddawajcie. Życie jest za
krótkie, żeby utknąć w
małym
mieście,
niezadowolonym z życia.
Już teraz pomyślcie o tym,
co wam sprawia radość i
idźcie w tym kierunku.
Uczcie się tego, co was
interesuje,
a
zawsze
znajdziecie
rozwiązanie
wszystkich
problemów.
Odnośnie podroży - jeżeli
marzycie
o
wielkich
wyprawach i podbijaniu
świata, to zacznijcie od
spontanicznego wypadu w
góry
pod
namiot,
odkładajcie pieniądze na
wakacje po Europie i dajcie
się zgubić w nowym miejscu
przynajmniej raz, abyście
mogli
się
nauczyć
samodzielności!

W
imieniu
własnym,
redakcji
i
wszystkich
uczniów
dziękuję
za
rozmowę!

Zapraszamy na stronę
eTramping.com
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