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Ostatnio zapewne nikt z nas nie pozostał wolny od informacji na
temat wojny w Ukrainie. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre z nich mogą
być manipulacją opinii publicznej w celu chociażby uzyskania określonego
efektu politycznego. Bez względu jednak na to z jakich źródeł wiadomości
korzystamy pamiętajmy za Eugene Sletge, że „wojna to zorganizowany obłęd
niszczący najlepszych ludzi”. Oczywiście ważne jest jak zaangażujemy się
w pomoc poszkodowanym, czego wielu dało wyraz, biorąc udział na przykład
w zbiórkach żywności dla ukraińskich uchodźców. Przy czym zupełnie
normalne jest, że dla nas samych, choć nie bezpośrednio zagrożonych, też
może to być trudne przeżycie. Różnie sobie z tym radzimy…
Nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć wszystkich konsekwencji
okrucieństwa wojny, ale to doświadczenie może nas wiele nauczyć, żeby
śmierć niewinnych ludzi „nie poszła na marne”, pomóc zrozumieć co jest
ważne w „byciu człowiekiem”, a czego współcześni i przyszłe pokolenia
powinny unikać, aby świat nie uległ destrukcji.

Diana Tomaszewska

We współczesnym świecie nauka
programowania najczęściej kojarzona
jest z godzinami spędzonymi przed
komputerem, studiowaniem zawiłej
dokumentacji
oraz
szukaniem
ukrytych w kodzie błędów. Takie
krytyczne myślenie często bywa zmorą
dla początkujących koderów, którzy
z powodu zbyt dużego krytycyzmu
wobec siebie zaprzepaszcza swoje plany
związane z programowaniem.
Mnogość
języków,
bibliotek,
frameworków,
algorytmów
może
przysporzyć nowicjusza o ból głowy,
który skutecznie zniechęci go do dalszej
nauki.
Kiedy
zaczynamy
przygodę
z
programowaniem,
jesteśmy
niczym małe dziecko poznające
świat. Odczuwamy dumę z naszych
najprostszych programów, chłoniemy
wiedzę niczym gąbka. Odnosimy
wrażenie, podczas którego kilka linijek
kodu jest w stanie podnieść nas na
duchu. Jednak po pewnym czasie to
przestaje nam wystarczać. Podchodzimy
z dystansem do projektów, które jakiś
czas temu sprawiały nam wiele radości.
Zaczynamy dostrzegać nasze błędy,
lecz zamiast wyciągnąć z nich wnioski,
podchodzimy krytycznie do naszej
nauki. Zatracamy w sobie początkową
pasję, z którą tak ochoczo zgłębialiśmy
tajniki kodowania. Rozpoczyna się
wtedy okres, w którym oceniamy siebie,
porównując nasze prace do innych.

Rozwój
w branży IT
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Radość z programowania przeradza
się we frustrację, która w wielu
przypadkach zabija naszą pasję do
kodowania. To jest moment, w którym
najczęściej poddajemy się, ponieważ
tracimy nadzieje że jesteśmy w stanie
dorównać innym. Młodzi twórcy
z bardziej dojrzałym podejściem do
programowania często
dostrzegają
długą drogę, jaka dzieli ich przed
wymarzoną pracą, projektem który
zaplanowali, czy umiejętnościami, które
chcą zrobić. Wtedy nagminnie dochodzą
do wniosku, że dalsza nauka nie ma
sensu; zaprzepaszczają wszystkiemu, co
do tej pory osiągnęli.
Czy droga programisty zawsze musi
tak wyglądać? Zdecydowanie nie!
Kodowanie wymaga od nas wielu
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poświęceń, ale potrafiąc dobrze zaplanować swoją ścieżkę rozwoju jesteśmy
w stanie zamienić frustrację w zapał. Oto
kilka rad, które pomogą Ci w rozwoju
i zoptymalizują twoją naukę:
Ustal, czym dokładnie chcesz się zajmować.
Podstawowym błędem początkujących
koderów jest brak określenia, w którą
stronę branży chcą iść.
W dzisiejszych czasach na termin “programowanie” składa się nie tylko tworzenie złożonych algorytmów, ale także
projektowanie stron internetowych,
pisanie aplikacji mobilnych i desktopowych, produkcja gier, a nawet administrowanie bazami danych. Jednym
z najgorszych błędów jest próba nauki
wszystkiego jednocześnie. Co prawda
rozeznanie w technologiach na samym
początku kariery jest ważne, ale próba
przyswojenia sobie ogromu materiału
(który często jest bardzo różny) może
skutecznie zniechęcić nas do dalszego
zgłębiania wiedzy. Jeżeli ustaliłeś, że
chcesz być przykładowo webmasterem,
to skup się konkretnie na tej dziedzinie
programowania. Zacznij się edukować
w tym kierunku i wyznaczaj sobie coraz
nowsze cele. Oczywiście nie oznacza to,
że w takim przypadku nie możesz uczyć
się innych języków. Po prostu ustal sobie odpowiednie priorytety, aby zachować zdrowy balans między tym z czym
wiążesz przyszłość, a zajęciem w wolnym czasie. Myślę, że w takiej sytuacji
idealnie sprawdza się reguła: “Lepiej być
ekspertem w jednej rzeczy, niż przeciętnym w wielu”.
Stwórz plan działania tzw. roadmap.
Ta rada może się wydawać dla niektórych
zbyt oczywista. Przecież większość z nas
snuje wielkie plany na temat: “Co będę
robił gdy zostanę programistą?” Niestety
w większości przypadków zapominamy
o długiej drodze, która dzieli nas od wymarzonych umiejętności. W Internecie
możemy wyszukać wiele wskazówek,
rad, a nawet wielkich, pełnoprawnych
map, prowadzących za rękę młodych
programistów przez świat dewelopera. Niestety branża informatyczna jest
na tyle dynamiczna, iż wiele planów
udostępnionych jeszcze dwa, trzy lata
temu, dziś są już przeterminowane.
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Obecnie najlepiej samemu stworzyć swoją mapę działania. Należy w niej
na poszczególnych szczeblach uwzględnić wszystko, czego planujemy
się nauczyć. Projektując plan idealnie pod swoje potrzeby, możemy być
pewni, że poprowadzi nas ona zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Warto
pamiętać, że rozpisanie swojej “drogi” nie powinno nas zwalniać z bycia na bieżąco z nowinkami informatycznymi. Uwzględnianie nowości
i aktualizacja mapy pozwoli nam nadążać za światem programowania.
Gospodaruj dobrze czasem.
Kolejnym z podstawowych błędów początkujących programistów jest
złe zarządzanie swoim czasem nauki. Przepracowanie, przeciążenie
materiału są idealnymi czynnikami, które potrafią skutecznie zniechęcić nas do programowania. Świetnym sposobem na zwiększenie
efektywności naszej nauki jest rozplanowanie swojego wolnego czasu.
Możesz stworzyć grafik, który będzie cię “pilnował” i zapobiegnie sytuacjom, w których lenistwo przezwycięży chęć dalszego rozwoju. Należy
pamiętać o zachowaniu tzw. work-life balance, czyli umiejętności rozdziału życia prywatnego od swojej pracy. Nie można zapomnieć o doborze dobrej godziny do nauki, a także dni tygodnia, w których nie mamy
innych obowiązków, które mogłyby skutecznie odciągać nas od pracy.
Pamiętaj, że wyżej wymienione rady nie uczynią z Ciebie w magiczny
sposób kodera. Stosowanie ich pomoże Ci zaplanować swoją karierę,
ale tylko ciężka praca i dziesiątki tysięcy napisanych linijek kodu doprowadzają do upragnionego celu.
Michał Wojciechowski, 2P1
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META DÉJÀ VU

Matrix Zmartwychwstania
w pigułce

C

zy masz już déjà vu? Przytoczone pytanie
postawiliśmy, kiedy - wciąż pełni nadziei oczekiwaliśmy premiery filmu. Chociaż odpowiedź
mogłaby brzmieć bardzo prosto i składać się
z prostego słowa - “tak” lub “nie”, byłoby to
wyjątkowo krzywdzące względem znanego
wszystkim Matriksa, który i tak zasługiwał na
lepsze traktowanie niż to, które zapewnili mu
Warner Bros oraz Lana Wachowski. Co się udało,
a co „poszło nie tak”? Odpowiedzi powinno
poszukać się u źródła i zadać pytanie - czy nowy
Matrix na pewno był potrzebny? Po wyjściu
z seansu nie sposób było nie odnieść wrażenia, że
pierwsza część serii wyprzedzała swoje czasy i po

W poprzedniej części artykułu
rozważaliśmy
znaczenie
serii
Matrix jako kultowej trylogii
realizowanej w latach 1999-2003.
Pod koniec grudnia ubiegłego roku
do cyklu została włączona czwarta,
najprawdopodobniej ostatnia już
część - Matrix Zmartwychwstania
w reżyserii Lany Wachowski.

ponad dwóch dekadach była aktualna jak nigdy
dotąd. Skąd więc pomysł na powrót do projektu po
osiemnastu latach od premiery Matriksa Rewolucje?
Złośliwi doszukują się powodu w jednym z wielu
meta-żartów obecnych w produkcji – kiedy
główny bohater, którym pozostał, grany przez
Keanu Reevesa, Neo, dowiaduje się, że musi
napisać kolejne odsłony swojej gry komputerowej
Matrix. Kwestionuje on tę ideę, jednak specjaliści
od marketingu przekonują programistów o tym,
że jest to świetny pomysł, ponieważ powroty do
serii po latach rozłąki “sprzedają się” i są aktualnie
pożądane na rynku. Rzekomo za tym żartem stoi
prawdziwa geneza Matriksa Zmarwtychwstania,

“Z każdym następnym filmem, odczucia z nim
związane były coraz bardziej mieszane. Czy
tę niechlubną tendencję uda się przerwać
najnowszemu Matriksowi Zmartwychwstania?”
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a sama scena ma być „pstryczkiem w nos” zadanym
wytwórni przez Lanę Wachowski.
Niestety, swojego rodzaju “przymus”, a może
i niechęć reżyserki do jej własnego dzieła był
wyczuwalny na każdym kroku. Matrix był
samoświadomy - bohaterowie zdawali sobie
sprawę z jego istnienia, jednak żyli w przekonaniu,
że była to gra autorstwa Thomasa Andersona
(Neo). Sam pomysł na taki zabieg wydawał się
intrygujący, jednak jego największą bolączką był
absolutny brak subtelności w nawiązaniach do
trylogii. U widza nie wywoływało to oczekiwanego
efektu déjà vu, a raczej zmęczenie ciągłymi
referencjami nie skłaniającymi w żaden sposób
do myślenia lub chociaż do zastanowienia się nad
tym, gdzie widziało się dany fragment, bo był on
nazbyt zwyczajnie podany - jak na tacy. Będąc
nieco bliżej związanym z serią żarty i odniesienia
do poprzedniczek, wydawały się czasem
wręcz absurdalne, absolutnie niedorzeczne
i bezsensowne. Fabuła rozdysponowana była
w sposób równie nużący - zachwiane tempo akcji
sprawiało, że w ciągu 2,5 godziny trwania filmu
miało się wrażenie, że stoi on w miejscu i nie
prezentuje sobą nic przełomowego, ani nadzwyczaj
zajmującego. Okazało się, że Matrix stał się mało
ciekawą historią miłosną. To właśnie temu wątkowi
poświęcono najwięcej uwagi, a z pewnością nie
tego oczekiwali fani serii.
Zaskakującym aspektem był dobór aktorów,
a może bardziej – zrezygnowanie z tych pierwotnie
odgrywających popularne role lubianych postaci.
Co prawda w Neo i Trinity wciąż wcielali się
kolejno Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss,
jednak szokujący był brak fantastycznego
Hugo Weavinga jako agenta Smitha oraz
Laurenca Fishburne’a w charakterystycznej roli
Morfeusza. Pierwszy z nich przyznał, że miał
już inne zobowiązania, ale Fishburne w jednym
z wywiadów wyraził swój żal związany z brakiem
propozycji zagrania w filmie. Zabieg zastąpienia go
Yahyą Abdulem-Mateenem II miał ponoć logiczne
wytłumaczenie fabularne, jednak i ono okazało
się na tyle osobliwe, że wciąż wydaje się być mało
przekonujące.
Warto także zaznaczyć, że 18-letnia przerwa
w serii nie pozostała bez konsekwencji. Czas
płynie jednakowo dla wszystkich, włączając w to
nieśmiertelnych 57-letniego Keanu Reevesa oraz
54-letnią Carrie-Anne Moss. Siłą rzeczy, nie mogli
pozostać w nieskazitelnej formie fizycznej przez
tyle lat, a jak wiemy, poprzednie części Matriksa
charakteryzowały się efektownymi scenami akcji,
do których aktorzy trenowali miesiącami sztuki
walki. W czwartej części sagi, również miały
one dosyć istotne znaczenie i chociaż widać, że
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aby sceny wciąż wyglądały spektakularnie,
bardzo często byli na przykład zastępowani
przez dublerów, jak również montażyści musieli
polegać na częstych cięciach, tak aby zatuszować
niemożność wykonania niektórych wymagających
sekwencji, a przy tym możliwie zachować dynamikę
ujęcia. Sceny walki wyglądają więc na nietypowo
“poszatkowane”, a czasem i ten efekt wywołuje
w nas zmęczenie.
Działo się tak zwłaszcza w kinie, gdzie na dużym
ekranie oglądaliśmy migające klatki, a głośny
dźwięk jedynie spiętrzał następne, nieprzyjemne
bodźce. Był on jednak wysoce satysfakcjonujący,
a muzyka poprawna – pasowała do oglądanych
scen, nie rzucała się w ucho ani w negatywny, ani
pozytywny sposób. Wielbiciele elektronicznych
brzmień trylogii mogą być zawiedzeni brakiem
takiej muzyki, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że
cały film stracił swój cyberpunkowy pazur, tak więc
nieco cięższe melodie mogłyby nie być adekwatne
do treści dzieła.
W temacie migania i świateł, można także
zauważyć, że nowy Matrix był miejscami wręcz
mdły kolorystycznie. Barwy oscylowały wokół
przyjemnej, ale i bardzo bezpiecznej kombinacji
odcieni niebieskiego i pomarańczowego. Fanów
serii może zdziwić to, że sam matrix nie jest
już barwiony na zielono, jednak ma to swoje
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zastosowanie fabularne – w trylogii główny
bohater czuje, że nie pasuje do naszego świata,
widzi jego wady, “zgniliznę”, którą symbolizowała
zieleń. W tym przypadku jest inaczej – Neo
przecież tkwi w przekonaniu, że otaczający nas
świat to ten słuszny i prawdziwy i chociaż wciąż
nie odnajduje się w nim najlepiej, to nie widzi
szansy na ucieczkę z monotonnej rzeczywistości.
Starał się więc z nią pogodzić, była jedyną, o której
istnieniu miał pewność, stąd matrix nie jest
kolorowany na zielono, a sam Neo nie nosi już
niedopasowanych ubrań symbolizujących brak
wpasowania w codzienne schematy, jak miało to
miejsce na początku pierwszej części.
Kiedy wydawać by się mogło, że po licznych
perturbacjach filmu w środowisku krytyków
zostanie on poniekąd oszczędzony z szacunku do
trzech pierwszych części, wtedy pojawia się ona –
atmosfera skandalu, który swój finał będzie miał
niestety przed sądem. Warner Bros. podjęło dosyć
kontrowersyjną decyzję o tym, że film, w niewielkim
odstępie czasowym, będzie miał premierę zarówno
w kinach, jak i na HBO Max, narażając go tym
samym na milionowe straty finansowe. Najnowszy
Matrix miał budżet na poziomie $190 000 000,
natomiast zarobił jedynie niecałe $160 000 000,
sprawiając, że produkcja nie zarobiła nawet na
siebie, o zysku już nie wspominając. Zdecydowanie
nie spodobało się to firmie-producentce Village
Roadshow, która złożyła pozew przeciwko
partnerowi
produkcyjnemu.
Warner
Bros.
zarzuciło jej z kolei dwulicowe działania dla swoich
korzyści finansowych. Prawda zapewne znajduje
się pomiędzy tymi racjami, smutno jednak oglądać
konflikt w kontekście tak kultowej serii, która
wychowała kilka pokoleń odbiorców.
Smutno również żegnać ją w takim wydaniu
– po wzlotach i upadkach, doczekaliśmy się
definitywnego upadku - zniszczenia historii oraz
reputacji Matriksa. W świetle takich wydarzeń,
z pewnością wielu z nas cofnęłoby czas, zapomniało
o ostatniej części i po prostu miało nadzieję, że już
nigdy nie powstanie, byleby żyć przyjemniejszymi
w odczuciu wspomnieniami kultu dzieła. Sam
pomysł na scenariusz, na kartce może i wydawał
się czymś ciekawym, jednak w praktyce sprawia
wrażenie zbędnego, nie wnoszącego do naszego
życia żadnej interesującej, przełomowej treści, co
z pewnością udało się Matriksowi z 1999 roku. Być
może Zmartwychwstania powstały z przymusu,
być może zabrakło w tym wszystkim serca Lilly
Wachowski – siostry Lany, z którą pracowała
nad poprzedniczkami. Tego nie dowiemy się już
nigdy. Wielu rzeczy zabrakło, w wielu drzemał
niewykorzystany potencjał. Całość jednak była
w odczuciu podejrzanie obca, jak gdyby nie
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pasowała do reszty. Być może warto po prostu
udać, że film ten nigdy nie powstał i skupić się
na superlatywach trylogii, a zwłaszcza pierwszej
jej części. Może jednak wystarczy nie traktować
Zmartwychwstań jako ogniwa większej całości,
a jako odrębny element, bo gdyby nie narzucać na
nie ambicji i wymagań adekwatnych do Matriksa,
produkcja może być dość satysfakcjonująca dla
odbiorcy.
Zuzanna Jabłońska, 3P

7

EMOTKOWE
POŻERACZE
SMUTKÓW
W marcu uczniowie klas 1P1 i 2E wraz z wychowawczyniami - Katarzyna
Solecka i Barbara Kostkiewicz, włączyli się do ogólnopolskiej akcji
EMOTKOWE POŻERACZE SMUTKÓW. Celem projektu było uszycie
poduszek - emotek i przekazaniu ich wybranej przez uczniów społeczności
w swojej miejscowości. Młodzież naszej szkoły przekazała uszyte maskotki
ukraińskim dzieciom przebywających na terenie Radomia. Akcja odbywa
się w ramach współpracy Elektronika ze świetlicą Lokomotywa.
Ten projekt pokazuje, że takie wspólne działania, uczą uczniów empatii,
kreatywności, wrażliwości oraz otwarcia serc dla potrzebujących.
Koordynator projektu: Magdalena Dygała.
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MATEMATYKA JEST
WOKÓŁ NAS
Drodzy Czytelnicy!

Czy inżynierskich. Lecz matematyka jest im
potrzebna. Lekarz, inżynier, prawnik, używaja
Zapewne wielu z Was dostrzega wpływ matematyki. Bo jak mówi prawdziwy matematyk:
matematyki na swoje życie. Mówicie, że „Matematyka jest jak kurz, jest wszędzie i już”.
jesteście w stanie sobie bez niej poradzić
na co dzień. Może nie jesteście przekonani Uważam, że podołałem zadaniu jakim było
o jej potrzebie. Sądzicie, że nauczanie tego wskazanie matematyki w jej prawdziwym
przedmiotu w szkole jest zbędne. Sądzicie, że i dobrym świetle.   Mam nadzieję, że teraz
nie przyda Wam się w życiu. Sądzicie, że po chętniej będziecie uczęszczać na lekcje
prostu jest trudna i nie warto poświęcać jej zbyt matematyki, zwracając większą uwagę na jej
wiele uwagi.  Natomiast ja uważam matematykę codzienne zastosowanie, bo życie to nie tylko
za najpożyteczniejszą dziedzinę jaką człowiek chłodna kalkulacja, ale często – skomplikowany
zajmował się od starożytności. Dzięki niej rachunek do rozwiązania.
żyjemy we wspaniałych czasach elektroniki
Wiktor Maj, 1P1
i komputerów, ale nie wszyscy z was zdają sobie
sprawę z tego, że rozum jest matematycznym
narzędziem bez względu na czasy, w jakich
przyszło nam funkcjonować.
Wiem, że wielu z was często posługuje się swoimi
danymi osobowymi. Tam są cyfry! Większość
z was odpowie: „Ale to nic nie znaczy”. Mówię
wam: „Nie dajcie się zwieść pozorom. Nie ufajcie
swoim zdradliwym myślom. Zastanówcie
się trochę.” Czy adres nie jest podaniem
dokładnego punktu na układzie współrzędnych,
którym jest plan miasta? Liczby towarzyszą nam
codziennie, ułatwiają komunikację, są dla nas
drogowskazem.
Być może przekonałem już część z was
o potrzebie matematyki w naszym życiu.
Zapewne większość z was nadal będzie stać przy
negatywnym nastawieniu do tej dziedziny.
Jednak mam jedno pytanie. Dlaczego jest ona
wykładana na większości ważnych kierunków
studiów. Czy to prawniczych. Czy to lekarskich.
ELEKTROGAZETA
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Prima aprilis
“

Tak nazywa się powszechny u Polaków i u innych narodów zwyczaj żartobliwego
zwodzenia innych w dniu pierwszym kwietnia. Początek tego zwyczaju wywodzą
niektórzy od uroczystości dawnych Rzymian na cześć bożka śmiechu i wesołości.
Poganie bowiem rzymscy rozpoczynali nowy rok w dniu 1 – szym kwietnia.
Zygmunt Gloger, Rok polski

W niektórych krajach Europy zwyczaj pierwszokwietniowych żartów był znany już w średniowieczu,
do Polski dotarł w wieku XVI. Co ciekawe, przyjął się głównie w miastach i wśród szlachty.
Do najpopularniejszych żartów należało posyłanie liścików z nieprawdziwymi informacjami,
zaproszeniem na spotkanie czy przyjęcie, które oczywiście wcale się nie odbywały, wydawano
też ulotne pisemka ze zmyślonymi wiadomościami, ogłoszeniami i informacjami, a ostatnia z nich
brzmiała:
„Jeżelim Cię trochę zwiódł, wybacz mi proszę, że dziś prima aprilis, o tym Ci donoszę”. Czasem
też przekazywano sobie paczki z jakimś zabawnym, absurdalnym prezentem w środku. W mocno
frywolnej fraszce XVII – wiecznego poety Adama Korczyńskiego była to…
Śle dama pod pieczęcią żywą w pudełeczku
Pchłę kawalijerowi. Gdy sfolgował wieczku,
Wymkła. Ów też jej w zamian, iż w sąsiedztwie bliskiem,
W sam obiad żywcem parę ptaszków pod półmiskiem
Śle w skorupkach jaj kurzych zasklepionych kształtnie
List do niej z komplementem pisząc dość udatnie:
Przy pokłonie za pocztę o wrąb wolny
W puszczy, w której przebywał ów zwierz swawolny.
Z przymrużeniem oka traktuje się także przesądy, według których pierwszego kwietnia nie należy
załatwiać żadnych ważnych spraw, pożyczać pieniędzy i zawierać małżeństw.

Na podstawie książki S.
Chmiel: „Polskie tradycje
i obyczaje”
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Zwyczaj ten wywodzący się z tradycji ludowej, nie ograniczał
się bynajmniej do wsi. Kitowicz zaznacza, że: ”Była to swawola
powszechna w całym kraju – tak między pospólstwem, jako też
między dystyngowanymi”.

„Oblewali się rozmaitym
sposobem. Amanci dystyngowani,
chcąc tę ceremonię odprawić
na amantkach swoich bez ich
przykrości, oblewali je lekko
różaną lub inną pachnącą wodą po
ręce, a najwyżej po gorsie, małą
jaką sikawką albo flaszeczką.

Którzy zaś przekładali swawolę nad dyskrecyją, nie mając do niej żadnej racyi, oblewali damy woda prostą, chlustając garnkami, szklanicami, dużymi sikawkami, prosto w twarz lub od nóg do góry”.
Na wsi też nikomu nie żałowano wody: „Parobcy zaś po wsiach łapali
dziewki ( które się w ten dzień, jak mogły kryły), złapaną zawlekali do
stawu albo do rzeki i tam wziąwszy za nogi i ręce wrzucali, albo też
włożywszy w koryto przy studni lali wodą póty, póki im się podobało.

Po ulicach zaś w miastach i wioskach
młodzież obojej płci czatowała
z sikawkami i garnkami z wodą na
przechodzących.
A dzisiaj? Śmigusowe zwyczaje należą
do najchętniej kultywowanych.
Znane są w każdym zakątku Polski,
w wielu regionalnych odmianach.

Na podstawie książki S. Chmiel:
„Polskie tradycje i obyczaje”
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Mały kompas moralny
SZACUNEK

Szanuję siebie, dbam o swe dobre
imię, zdrowie, samopoczucie, rozwój
i przyszłość.
Szanuję innych, traktując ich grzecznie,
z troską o ich uczucia i dobro.
Mówię: proszę, przepraszam, dzień
dobry, dziękuję…
Słucham uważnie, nie przerywam, gdy
ktoś inny mówi.
Ubieram się odpowiednio do
okoliczności.
Nie narzucam innym swego sposobu
myślenia i życia.
Szanuję pracę innych.
Dotrzymuję słowa.
Respektuję wolność innych do czegoś
(np. do odmiennych poglądów) i od
czegoś (np. od hałasu, dymu papierosów,
wulgarności, obrazów przemocy).
Nie naruszam praw innych.
Jestem punktualna/punktualny.

UCZCIWOŚĆ

Mówię prawdę, nie kłamię i nie oszukuję
innych.
Nie ściągam i nie wykorzystuję
nieuczciwie pracy innych.
Szanuję własność innych, nie kradnę.
Dotrzymuję zobowiązań.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Rzetelnie wywiązuję się ze swoich
obowiązków (w domu, w szkole,
w grupie)
Mądrze gospodaruję czasem, nie
marnotrawię go bezmyślnie przed
ekranem telewizora i komputera.
Dbam o zdrowie, nie uzależniam się.
Nie narażam się na sytuacje, które
zagrażają życiu, zdrowiu i uczuciom
innych.
Dbam o otoczenie, nie śmiecę, nie
niszczę dobra wspólnego, własności
innych i swojej.
Jestem dyskretna/dyskretny
i odpowiedzialna/odpowiedzialny za
swoje słowa.
Wiem o czym i do kogo mówię.

ODWAGA

Nie ulegam presji,
Odmawiam złemu otoczeniu lub złym
propozycjom.
Przeciwstawiam się złu, staję w obronie
prawdy i dobra.
Pomagam zagrożonym.
Jestem dzielna/dzielny i otwarta/otwarty
na nowe, przynoszone przez życie
wyzwania.
Mam odwagę być w życiu sobą.
Potrafię przyznać się do winy, do błędu.
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SAMODYSCYPLINA

Postępuję zgodnie z przyjętymi
wartościami moralnymi.
Kontroluję swoje myśli, emocje
i zachowania.
Wyznaczam sobie racjonalne cele
i konsekwentnie je realizuję.
Dbam o swój rozwój.
Jestem pracowita/pracowity.
Nie ulegam skrajnościom, zachowuję
umiar.
Nie ulegam lenistwu i pokusom, unikam
łatwizny

POKOJOWOŚĆ

Stosuję zasadę „wygrana – wygrana”,
czyli szukam rozwiązań dobrych dla obu
stron.
Najpierw myślę, później działam.
Panuję nad emocjami.
Nie prowokuję i nie daję się
sprowokować.
Nie stosuję przemocy fizycznej,
psychicznej i intelektualnej.
Dojrzale wyrażam swą złość –
komunikuję swą niezgodę lub
niezadowolenie grzecznie, słownie,
konstruktywnie, wobec osoby, która ją
wywołała.
Jestem człowiekiem dialogu, a nie
konfliktu.

SZCZĘŚCIE, OPTYMIZM,
HUMOR
Dostrzegam dobro, nie narzekam.
Doceniam i lubię to, co mam, nie
zazdroszczę.
Wierzę w powodzenie,
nie zniechęcam się.
Jestem pogodna/pogodny,
uśmiecham się.
Nie pielęgnuję w sobie urazy.
Moje żarty sprawiają radość, a nie ranią.

SPRAWIEDLIWOŚĆ

Szanuję prawa innych i zasadę równości
wobec prawa.
Kieruję się swym sumieniem.
Jestem przyzwoita/ przyzwoity,
postępuję fair.

PIĘKNO

Nie zatrzymuję się tylko na wyglądzie
zewnętrznym człowieka, cenię piękno
ducha i prawego charakteru.
Nie poprzestaję na zachwycie nad
pięknem natury, chronię je.
Dbam na co dzień o piękno i dobry gust
wokół siebie.
Dbam o estetykę ubioru, stołu, otoczenia.
Blichtr i przepych nie przesłaniają mi
uroku prostoty.

MĄDROŚĆ

Czynię dobro.
Słucham sumienia.
Zastanawiam się nad bliskimi i odległymi
skutkami swych wyborów i czynów.
Nie jestem powierzchowna/
powierzchowny.
Jestem uważna/uważny, myślę, uczę się.
Wyciągam wnioski z doświadczeń.
Pracuję nad osobistą hierarchią wartości,
rozróżniam sprawy ważne i pilne.
Nie jestem niewolnikiem mody.
Okazuję wdzięczność.
Wybaczam.

PRZYJAŹŃ, MIŁOŚĆ

Pragnę dobra dla drugiej osoby –
i przyjmuję je dla siebie.
Potrafię zaufać.
Okazuję sympatię, wspieram, pomagam,
bronię.
Moja lojalność nie lekceważy prawdy.
Mądrze dbam o dobro przyjaciela,
kochanej osoby.
Przebaczam .
Nie tłumaczę się brakiem czasu…
Wybieram miłość, troszczę się i jestem
wierna/wierny.
Kocham, to znaczy jestem gotowa/
gotowy poświęcić siebie dla dobra
i rozwoju innych.
Miłość do ojczyzny wyrażam dbając o jej
dobro i dobre imię, a także rzetelnie
wykonując swe obowiązki.

SOLIDARNOŚĆ

Dostrzegam potrzeby innych ludzi i nie
pozostaję wobec nich obojętna/obojętny.
Bezinteresownie pomagam.
Potrafię się bezinteresownie poświęcić.
Współpracuję z innymi dla wspólnego
dobra, angażuję się, uczestniczę.
Mam dobrą wolę.

Opracowały:
p. B. Bakinowska-Marchewka,
p. M. Piwowarczyk-Tkaczyk
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Zemsta jest rozkoszą bogów
Kiedy umiera miłościwy król Bhaile, tron zostaje przekazany jego jedynej, buntowniczej córce. Iris nie podoba się
idea objęcia władzy - w akcie rozpaczy i bezradności przeklina do bogów cały swój lud, nie wierząc w moc modlitwy
oraz sprowadzając nieszczęście na podwładnych. Młoda królowa nie spodziewała się, że i ona odczuje skutki swojego
postępowania.

Ciepły, letni wieczór dłużył się w nieskończoność. Chociaż zapadał zmrok, miasteczko wciąż rozświetlane było blaskiem płomieni. Ulubiona pora lipcowego dnia stała się dla Iris
najgorszym przekleństwem. Siedziała na mokrej glebie na przeciwnym brzegu rzeki, która oddzielała stolicę od pól i puszczy. Jej oczy co prawda wypełniały łzy, jednak ona sama nie płakała
- nawet nie szlochała, nie błagała o litość ani nie padała na kolana przed bogami. Nie miała już
na to siły. Była bezradna w obliczu niszczycielskiego żywiołu.
Przytłaczające zmęczenie dawało się we znaki po trudnej przeprawie przez rzekę, a niemrawo odbierane bodźce potęgowała histeria ogólnie panująca wśród tych, którym udało się uciec.
Najwięcej pracy przyjął na siebie szlachetny Athrú - pomagał ludziom dobijającym do brzegu,
wyładowywał ich niewielkie majątki z prowizorycznych tratw, pomagał wysiadać zrozpaczonym kobietom i dzieciom. Mroczne wrażenie wywarł na wszystkich nadworny kronikarz. Płakał
wniebogłosy, przytulając do piersi ostatnie zachowane księgi królestwa. Padł na kolana, kiedy
tylko dotarł do piaszczystej plaży.
Miejscami dziurawe, złote suknie Iris, obtoczone były w mokrym piachu, a jej wilgotne, rozmierzwione włosy, przysłaniały okrągłą, bladą twarz. Z pewnością nie wyglądała na osobę dworską, a już na pewno nie na królową, toteż wielu poddanych nie rozpoznało w niej władczyni.
Do czasu.
W pewnej chwili podeszła do niej rozhisteryzowana matka, która w całym zamieszaniu straciła
z widoku swojego małego syna.
-

Czy widziałaś moje dziecko?! - spytała ledwie trzymając emocje na wodzy.

Iris uniosła jedynie puste spojrzenie i pokręciła głową.
-

To ona!!! TO IRIS! - wrzasnęła kobieta. - Tak, dokładnie TA Iris!
Ta, która się nami nie przejmuje?!
“Królowa”, która ucieka jako pierwsza??
Iris nie interesująca się losami ludu? - grzmiały głosy tłumu.

Królowa jednak wciąż mierzyła dal wzrokiem, jak gdyby nie słyszała wyzwisk kierowanych pod
swoim adresem. Przestraszyła ją dopiero budząca się w tłumie agresja, nakręcana przez coraz to
nowsze obelgi. Dalej jednak siedziała przy brzegu i obserwowała miasto ginące w płomieniach.
Z letargu wyrwał ją dopiero Athrú.
-

Wasza Miłość, musimy uciekać.

Spojrzała na niego ze zdezorientowaniem.
-

Myślałam, że jesteśmy na ty.
Czy teraz jest to tak istotne? Panuje zryw, za chwilę stanie się coś złego. Musimy iść
dalej, Wasza Wys... Iris.

Wyciągnęła rękę w jego kierunku, pomógł jej wstać z zimnej ziemi. Nie zdążyła nawet otrzepać
sukni, kiedy ujrzała zmierzających w swoim kierunku poddanych z widłami.
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Uciekali, ile sił w nogach – ona i jej doradca. Chociaż byli wycieńczeni wydarzeniami wieczora,
musieli ostatkiem sił znaleźć bezpieczne miejsce dla władczyni całego królestwa. Pomimo panujących w puszczy egipskich ciemności, pośród gęstych drzew, udało im się odnaleźć dróżkę prowadzącą do stajni w środku lasu. Iris już słaniała się na własnych nogach, jednak Athrú wsparł
ją i doprowadził do budynku, w którym znajdowały się konie.
Kiedy dotarli na miejsce, na horyzoncie budził się świt. Królową chwycił za serce widok sporej
grupy poddanych, którzy znaleźli schronienie w niewielkiej stajni. Wszyscy spali jak suseł po
ciężkiej nocy, która dotknęła ich wszystkich.
Tak bardzo chciała z nimi porozmawiać, pokrzepić ich ciepłym słowem, zapewnić, że postara
się wszystko naprawić, ale sama nie miała pewności, że tak się stanie. Nie mogła również znać
intencji przebywających tam ludzi - być może byli wśród nich ci, którzy chcieli wszcząć burdę
ledwie kilka godzin temu. Kiedy wchodziła na wóz, jeszcze raz objęła podwładnych troskliwym
spojrzeniem, wyszeptała nieśmiałe “przepraszam” i odjechała wraz Athrú.
***
-

Niech żyje Wasza Wysokość! Niech żyje nasz Nasza Królowa Iris!

Usłyszała, przebudzając się z krótkiego snu w trakcie podróży. Nim zauważyła, była zdejmowana z wozu przez podwładnych. Uniosła tylko dłoń w geście powitania, pozdrowiła lud zmęczonym uśmiechem, po czym udała się do bogatego domu, przy którym się zatrzymali.
-

Wasza Miłość - zwrócił się uroczyście starosta miasta, po czym ucałował jej dłoń. - To
dla nas zaszczyt, zapraszamy.

Po przestąpieniu progu jego willi, ujrzała świtę na czele z majordomusem. Wszyscy uroczyście
ją przywitali. Następnie jedna z służących zaprowadziła ją do łaźni. Iris była przytłoczona dysonansem, jakiego doświadczała - jeszcze parę godzin temu musiała uciekać przed mieszkańcami stolicy, teraz tubylcy serdecznie ją witali. Wydawało jej się to poniekąd podejrzane, jednak
postanowiła w tej jednej kwestii nie być małostkowa i nie brać na tapet spraw nieistotnych.
Zdecydowała się za to zaczerpnąć z gościnności oraz opiekuńczości służby i skorzystała z zaproponowanej przez nią gorącej kąpieli oraz nowych, schludnych ubrań.
Gdy wyszła z łaźni, poczuła zapach, którego brakowało jej w ciągu ostatnich godzin - woń jedzenia. Zdała sobie sprawę, że działo się aż tyle, że zapomniała jak bardzo głodna jest. Wodzona
aromatem, doszła do jadalni, w której przy suto zastawionym stole, już czekał na nią Athrú.
-

Dzień dobry, Iris.
Mam nadzieję, że wkrótce i dobranoc - odparła sennym głosem. - Gdzie starosta?
Wzywały go obowiązki - odpowiedział Athrú, popijając cydr.

Usiadłszy do stołu, Iris zauważyła zwój przy swoim talerzu, jednak przeczytanie go postanowiła
pozostawić sobie “na deser”. Rozpoczęła posiłek od aperitifu w postaci cukierków pokrytych
przyprawami korzennymi. Wyglądała na zmartwioną - jak zwykle w trudnych momentach wydawała się być nieobecna.
-

Myślisz o wczorajszym wieczorze? - zapytał Athrú, widząc zmartwienie malujące się na
królewskiej twarzy.
Poniekąd... - szepnęła, nerwowo chwytając misę z warzywami.

Uniósł brew.
-

Zastanawiam się bardziej nad tym, co mogło do tego doprowadzić - kontynuowała po
chwili ciszy.
Co masz na myśli?

Zamknęła oczy i opuściła głowę.
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-

To moja wina, Athrú - westchnęła. - Setki, a może i tysiące niewinnych ludzi zginęły...
przeze mnie.
Iris, chyba nie powiesz mi, że podłożyłaś gdzieś ogień? - spytał z niedowierzaniem mężczyzna.

Pokręciła głową.
-

Co za ulga, już się bałem, że...
Zrobiłam coś o wiele gorszego! - przerwała mu łamiącym się głosem.

Athrú zamarł, ale nie prowokował dalszej dyskusji. W milczeniu kontynuował spożywanie dziczyzny.
-

Athrú, ja... Ja przeklęłam swój własny lud! - krzyknęła, chowając twarz w dłonie. Zaczęła szlochać.

Mężczyzna głośno przełknął ślinę.
-

W jaki sposób?
Modlitwą... Przeklęłam Dagdę, swój lud i dzień, w którym zmarł mój ojciec. Uważasz,
że to przez to... Moi ludzie giną?

Nie odpowiedział. Utkwił wzrok w srebrnym półmisku z wieprzowiną.
-

Athrú, przepraszam za ostatnią kłótnię. Ja chyba... Potrzebuję twojej pomocy - przyznała
z zakłopotaniem.
Jestem tu, aby ci doradzać i z pewnością nie zmieniłaby tego żadna kłótnia - oświadczył
uroczyście i bez zawahania.
Więc...? Co teraz zrobimy?
Niestety nie wiem, co trzeba zrobić, ale myślę, że znam kogoś, kto nam pomoże - spojrzał sugestywnie na Iris.

Znała wyrok, chociaż nie chciała go do siebie przyjąć – musieli udać się do druida, najlepiej do
innego niż ten, który mieszkał na skraju puszczy tuż przy stolicy.
Resztę posiłku spożywali w milczeniu. Przy grzanym winie, kończącym posiłek, Iris postanowiła odczytać zwój pozostawiony jej przy stole:
Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Jaśnie Wielmożną Waszą Wysokość na wieczorny bankiet, który rozpocznie się tuż po zapadnięciu dzisiejszego zmroku i będzie miał miejsce w ratuszowej izbie
bankietowej.
***
Nadchodziła uroczysta wieczerza, podczas której miało nastąpić poznanie kandydatów
do zamążpójścia. Na zamku, jak zwykle, panowała nerwowa atmosfera spowodowana wybuchowym połączeniem opanowania, ale i stanowczości króla Bhaile’a oraz buntowniczej natury Iris.
-

Na bogów, Iris! Wyjdź z izby! - grzmiał król dobijając się do izby księżniczki. - Kandydaci będą tu lada moment!

Milczała, opierając się o drzwi od drugiej strony.
-

Kiedy zrozumiesz, że rozwiązaniem problemu zawsze jest rozmowa? - spytał, uspokajając się.

Po otwarciu drzwi, król ujrzał w progu zapłakaną córkę. Przytulił ją.
-

Ojcze, ja mam dopiero 16 lat! - szlochała dziewczyna. - Nie chcę wychodzić za mąż.
Wiem, Iris. Też tego nie chcę, jestem w końcu twoim ojcem, a ty jesteś jeszcze bardzo
młoda.
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-

Tak wcale nie musi być, ojcze! To ty jesteś tutaj królem, to ty możesz tu decydować!

Spojrzał na nią ze zrozumieniem.
-

Córeczko, musisz zrozumieć, że nawet król nie jest ponad tradycją i interesami - rzekł
z żalem w głosie Bhaile.
Byłeś kiedyś taki jak ja. Ile wtedy byś oddał za możliwość zerwania z tradycją?
Wszystko... - przyznał król.
Więc zrób to dla mnie. Wierzę, że interesy nie są w takich sytuacjach dla ciebie istotne.
Nie, nie są... - zgodził się z Iris. - Ucieknij tylnym wyjściem i pamiętaj, ja nie miałem
z tym nic do czynienia.

Wybiegła do komnaty i skierowała się w stronę schodów. Zanim po nich zeszła, spojrzała jeszcze
na ojca spojrzeniem pełnym wdzięczności.
-

Iris, wiem, że nie lubisz uroczystości i odpowiedzialności, ale kiedyś, kiedy zostaniesz
królową, będziesz musiała przestać przed nimi uciekać.
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Rusza 4 edycja międzynarodowego konkursu filmowego...
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu organizuje międzynarodowy konkurs filmowy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich (6 – 18 lat) w kraju i za granicą i polega na nakręceniu krótkiego filmu (maks. 4 min) w języku angielskim pt. „Dzień z życia uczniów z różnych
krajów świata”.
Celem konkursu jest:
•

wyłonienie najbardziej oryginalnego filmu przedstawiającego typowy dzień uczniów z różnych krajów świata,

•

zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej,

•

zachęcenie młodzieży do wykorzystania urządzeń multimedialnych,

•

promocja młodych talentów.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 01.06.2022 roku na adres: video.competition2022@gmail.com
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20.06.2022 roku.
Ocena zgłoszeń konkursowych będzie dokonywana w dwóch etapach:
W pierwszym etapie nastąpi wyłonienie 10 najlepszych filmów. W skład komisji w pierwszym etapie konkursu wchodzą: Magdalena Dygała (przewodnicząca), Anna Różycka, Katarzyna Gaczyńska, Jarosław Basaj, Michał Grosiak.
W drugim etapie konkursu komisja w składzie: Joanna Pawłowska, Jon Hird, John Hughes, Rob Howard – wyłoni 2
(z 10) zwycięskie prace wideo.
W każdym etapie członkowie komisji powołanych przez Organizatora ocenią prace, przyznając według własnego
uznania punkty: 10 punktów za tematykę, 10 punktów za kreatywność, 10 punktów za walor emocjonalny, 5 punktów
za wykonanie techniczne. Suma: 35 punktów
Organizator przewiduje następujące nagrody:
I Nagroda: kupon o wartości nie mniejszej niż 150 euro, gra planszowa REGIPIO, książki oraz gadżety wydawnictw:
Oxford University Press, Nowa Era, Macmillan, Express Publishing.
II Nagroda: gra planszowa REGIPIO, książki i gadżety wydawnictw: Oxford University Press, Nowa Era, Macmillan
oraz Express Publishing.
Koordynator projektu: p. Magdalena Dygała
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Fotorelacja z termomodernizacji
Elektronika
Autor: p. Paweł Wach
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