
SZ-OPEN
2016

KONTAKT
SZ-OPEN@WP.PL
FACEBOOK.COM/SZ-OPEN

KTÓRY
RAZ NAS CZYTASZ?
SZ-OPEN #10

MAPA
STRATEGICZNA
CHOPINA str. 3

MASKA NA
MEDAL
str. 5

MIASTO
PACHNĄCE
CIASTECZKAMI
str. 7

HOGAR DULCE
HOGAR
str. 6

MATURA TO NIE
BZDURA
str. 8

I WIELE INNYCH
.......



Każdy z nas ma swoje miejsce (powiedziałabym nawet, że nie jedno, ale kilka miejsc) na ziemi. Brzmi to
wyjątkowo głęboko i patetycznie, ale tak rzeczywiście jest. Zbieramy w swojej pamięci miejsca, kojarzymy je z

ludźmi, łączymy z sytuacjami, wspominamy na swój sposób. Zauważyłam, że na nic ma się robienie zdjęć i
nagrywanie filmów, jeśli czujemy z danym miejscem jakąkolwiek więź emocjonalną. Rzeczy wysokich duchowo,

rzeczy pięknych, wyzwalających w nas ogromne uczucia, nie da się uchwycić żadnym, nawet najdroższym
aparatem. Nie da się zmaterializować tej świadomości i przywiązania, chociażby się człowiek bardzo starał.
Jedynym odpowiednim lokum dla zbierania miejsc, jest nasz umysł, który odpowiednio pielęgnowany jest w

stanie odtworzyć najpiękniejsze obrazy naszego życia. I życzę, abyście za pomocą własnych wspomnień, mogli
zakochiwać się w wybranych miejscach ciągle na nowo, abyście mogli tam wracać, nawet będąc bardzo

daleko!

Redaktor naczelna



Agnieszka Olender

Jeszcze nie będąc na terenie szkoły,
można zauważyć tłum młodych ludzi,
podzielonych na grupki maksymalnie
siedmioosobowe, siedzące kolejno albo
po prawej, albo po lewej stronie.
Wchodząc przez furtkę i idąc do wejścia,
można czuć się jak gwiazda
przechadzająca się po czerwonym
dywanie. Wszystkie głowy odwrócone
są w twoją stronę, a uczniowie, nie
spuszczając z ciebie wzroku, kontynuują
rozmowy. W ten sposób, pokonując
jakże długi odcinek od furtki do drzwi,
można dowiedzieć się, kto z kim był na
randce, z czego IIa miała sprawdzian (z
matematyki) czy co dzisiaj na obiad.

Zaraz po wejściu do szkoły ukazuje
się nam kolejne strategiczne miejsce
spotkań, tak zwane podplanie. Jest to
miejsce powszechnie lubiane, uważane
za centrum szkoły, traktowane jako
początek wędrówki po szkole podczas
każdej przerwy. Jest to obszar o tyle
ciekawy, że co 45 minut każdy tutaj
wraca, bo oprócz tego, że może
sprawdzić, gdzie ma następną lekcję,

przy okazji może uciąć sobie krótką,
nieplanowaną pogawędkę ze znajomymi,
którzy udali się pod plan w tym samym
celu co on. Co krok można usłyszeć „to
na następnej pod planem”, a na pytania
„gdzie jesteś?” ponad 80% uczniów
odpowiada „pod planem”. Granice tego
miejsca są umowne, w zależności od
tego, jak jest wygodniej i gdzie w danym
momencie się stoi. Wadą tego miejsca
jest to, że nie jest intymne, dlatego
powinniśmy sobie odpuścić rozmowy na
bardzo osobiste tematy.

Do takich dialogów służą kochane
przez uczniów, a znienawidzone przez
nauczycieli szatnie. Nie jest to miejsce o
wspaniałym wystroju, ale jest na pewno
bardzo klimatyczne i tylko tam możemy
odpocząć od rozmów, jęków i pisków,
jakie panują na korytarzach. Codziennie
rozgrywa się zacięta bitwa o szatnie
pomiędzy uczniami a „resztą” o dostęp
do nich. Wygląda to następująco:
uczniowie idą do szatni (uprzednio
sprawdziwszy, czy nikt ich nie śledzi),
rozmawiają i nerwowo spoglądają w
stronę wyjścia, modląc się, aby nikt ich
stamtąd nie wyprosił. I kiedy już jest
blisko do końca przerwy, kiedy już
myślą, że wreszcie wygrali, nagle słyszą
za plecami „żegnam państwa” i już
wiedzą, że to koniec, że nie można
uciec… Szczęśliwi ci, którzy bezpiecznie
przetrwali całą przerwę.

W przypadku porażki przegrani
udają się w dwa miejsca: 1) Manhattan
2) akwarium. Obydwa są dobrze
usytuowane, z dostępem do jedzenia i
szerokim polem do obserwacji. Różnica
jest taka, że warunki na Manhattanie

bardziej sprzyjają spotkaniom
towarzyskim. Akwarium jest natomiast
bardziej nastawione na naukę. Minusem
tego miejsca jest to, że przez swoją
popularność jest permanentnie zajęte i
trzeba wykazać się dużym sprytem, aby
móc tam znaleźć kawałek dla siebie.

Innym miejscem spotkań jest
stołówka, która nie sprzyja zbyt
wyszukanym tematom rozmów, ponieważ
przez ilość ludzi i hałas rozmowy takie
wyglądają zwykle w ten sposób:

- Czy według ciebie filozofia Platona
zapoczątkowała obiektywno-
idealistyczne koncepcje filozofii
europejskiej i wywarła wielki wpływ na
jej rozwój?

-Szzsztszcz nie słyszszsz…
wjechałam do szczstzsz tunelu… szszczz

Warto więc zrezygnować z
podejmowania trudnych tematów, gdy
znajdujemy się na stołówce, na rzecz
zwyczajnych, przyziemnych rozmów na
temat pogody albo aktualności.

Mało strategicznych miejsc jest w
nowej szkole, centrum spotkań jest
właśnie w starym budynku, dlatego też
to miejsce tętni życiem najbardziej.
Chcąc lub nie chcąc, można tam
usłyszeć wiele ciekawych (lub też nie)
opowieści, często z pozaszkolnego życia
uczniów. Większość z nas już nawet
nieświadomie zmierza do akwarium czy
pod plan, jakby licząc, że coś ciekawego
właśnie tam się wydarzy.

Patrycja Adamkiewicz

Mało kto wie, że przy ulicy
Traugutta znajduje się miejsce nocami
tętniące życiem, a dniami pełne ciężkiej
pracy. Mowa tu o Niezależnym Domu
Kultury "Piekarnia" w Sochaczewie.

Gdy przekroczymy próg tego miejsca
wieczorami, przechodzimy do innego
świata. Wokół tłum ludzi, donośne
głosy, chmura dymu papierosowego
unoszącego się w powietrzu. W każdym
pomieszczeniu plakaty, kolorowe barwy,
kanapy, czerwone, welurowe koce
niczym z backstage’u The Rolling
Stones. Wszystko tworzy niesamowity
klimat. Ludzie odczuwają potrzebę, aby
przebywać z innymi i w ten sposób chcą
odnajdywać siebie. Całkowity freedom!

Na co dzień miejsce to tworzą ludzie
z Lombelico del Mondo. Grupa ta
zajmuje się szeroko rozumianą sztuką
uliczną, a zwłaszcza graniem samby
brazylijskiej. Istnieje już ponad 12 lat,
od 2004 roku. I jak sama o sobie mówi –

jest pępkiem świata. Pępkiem świata,
gdzie chęć ludzi do działania jest na
tyle silna, że są w stanie kształtować
świat wokół siebie. Sprawianie ludziom
radości i przekazywanie pozytywnej
energii to coś, czego nikt i nic nie może
zastąpić, dlatego dotarła już ona w
każdy zakątek Polski: Trójmiasto,
Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań,
Kraków to tylko kilka z większych miast,
które poniosły rytmy samby. Pomimo
częstych koncertów w całym kraju i
kilkugodzinnych prób trzy razy w
tygodniu, grupa zajmuje się również
przygotowywaniem Piekarni do
wszelkich wydarzeń kulturowych.

Piekarnia to centrum kultury w
prawdziwym tego słowa rozumieniu -
mamy tutaj zarówno próby zespołu
perkusyjnego, zajęcia teatralne, klub
szczudlarzy, fireshow, kawiarnię,
wystawy, karaoke i przede wszystkim
koncerty. Ponadto dla wszystkich
kulturożerców zawsze przygotowane jest
pyszne wegańskie bądź wegetariańskie
jedzenie. Organizatorzy chcą każdym
najmniejszym detalem zadowolić innych.

Teraz pora na ucztę dla ducha. To
coś, z czego słynie NDK Piekarnia –

muzyka. Jest ona zbudowana z tylu
różnych elementów, a wciąż jednak
tworzy spójną całość. W niebanalnych
wnętrzach Niezależnego Domu Kultury
Piekarnia w Sochaczewie występują
równie niebanalni wykonawcy. Świetliki
i Marcin Świetlicki, Karolina Czarnecka,
Dezerter, Zielone Żabki, Komendarek,
Earl Jacob, The Analogs czy Żywiołak
to nieliczni z artystów, którzy zawitali na
piekarnianej scenie. Począwszy od
alternatywnego rocka, metal, punk, po
grunge, blues, reagge, ska i hip-hop,
rozszerza swoją świadomość muzyczną,
nie ogranicza się do jednego gatunku.
Ta niesamowita różnorodność sprawia,
że każdy jest w stanie odnaleźć się w
tym miejscu, uwolnić energię,
zrestartować się, wyładować emocje,
zaszaleć!

Przed pewnym koncertem jeden z
artystów powiedział kiedyś, że przyszedł
czas, aby „wypiekać kulturę pokoju”. To
właśnie dzieje się w Piekarni. Ciężka
praca osób tworzących to miejsce
owocuje. Z dnia na dzień NDK
Piekarnia rozwija się i dostarcza nam,
odbiorcom,0 niezapomnianych przeżyć.



Wiktoria Paul

Zrywamy się bardzo wcześnie, około piątej, tak, żeby
zdążyć poskładać namioty, przemyć twarz, zjeść kilka
kanapek - jedni przykucają, korzystając z chwili spokoju, inni
niecierpliwie jedzą na stojąco - udajemy się na godzinną
poranną mszę świętą. Wszystko po to, by jak najszybciej
wyruszyć w drogę i jak najwcześniej dotrzeć do kolejnego
miasteczka, gdzie ponownie rozbijemy namioty i postaramy
się zregenerować.

Chodzimy dość szybko, określając tempo w skali
,,normalnych warunków''. Jednak jak na ten upał, w którym
mamy przejść około 40 kilometrów po asfalcie, polnych
drogach, znowu asfalcie i lesie, przy nikłych atrakcjach po
drodze – idziemy zdecydowanie zbyt wolno. W najlepszych
wypadkach znajdzie się jakiś partner do rozmowy, w
najgorszych musimy zadowolić się ciszą, widokiem pleców i
nóg osób idących przed nami oraz otaczającym krajobrazem.

Najciekawsze jest to, że w trakcie marszu zupełnie nie
myślę o głównym celu pielgrzymki. Marzę tylko o dotarciu do
kolejnych postojów, a w końcu zawinięciu się w śpiwór i
błogim śnie... W takim razie po co w ogóle gdziekolwiek idę?
Po co się upieram? Po co ze sobą walczę? Nie ukrywam, w
pewnych momentach kolejne etapy nie opierają się już na
głębszej refleksji i wierze. Wycieńczony, brudny i głodny
organizm prze dalej tylko po to, by dowieść sobie samemu
własny upór i wytrzymałość. Bąble na stopach, czerwona
wysypka na nogach (tzw. ,,asfaltówka”), oparzenia słoneczne,
omdlenia – z tym wszystkim trzeba się zmagać przy
akompaniamencie przeuroczych piosenkarzy ze scholi,
śpiewających pełnym głosem coś o Jezusie, który ,,jest drogą
mą”.

Wydaje mi się, że to w tych wszystkich kontrastach jest
coś, co tak bardzo do tego miejsca przyciąga. Z jednej strony
robię coś kompletnie wbrew sobie, z drugiej kieruje mną
wiara i określony target, intencja. Skłamałabym okrutnie,
mówiąc, że takie doświadczenie w jakimś stopniu człowieka
nie zmienia. Poznajemy siebie i innych zarówno od
najlepszej, jak i od najgorszej strony, co potem, gdy
spotykamy ich na ulicy, skutkuje niewymuszoną uprzejmością
i słabością do nich. Tam wszyscy pomagają sobie nawzajem,
służą słowami otuchy, wspierają. Rzadko kiedy widzi się też
osoby przeklinające lub palące, pijących alkohol nie
przypominam sobie wcale. Stanowi to fantastyczną zaletę.
Pozwala odetchnąć od codziennych przyzwyczajeń. Grupy, z
którymi idziemy, są plastyczne, zmieniają się, więc
znajomości na odległość również mają miejsce.

Z perspektywy czasu, muszę przyznać, że forma rekolekcji
w drodze ma z pewnością mnóstwo plusów, lecz dostrzegam
też coraz więcej minusów. Na przykład to, że idąc, idziemy
bez ustanku. Przemy aż do kolejnego postoju. Setki osób nie
zatrzymają się nagle, by poczekać aż ktoś zawiąże sobie
sznurówki. Nie wiem jak u innych, ale u mnie niezmiennie
powoduje to pewien dyskomfort psychiczny. Po drugie:
konferencje. Nie ma wyjścia, trzeba ich wysłuchać. Jest to
dość męczące, jeśli okaże się, iż nie zgadzasz się ze

wszystkim, co jest przez duchownych głoszone. Trzeba by
mieć niesamowicie gruntownie przemyślane i zakorzenione
przekonania na wiele społecznych tematów, o co trudno,

będąc nastolatkiem.
Mogłabym podzielić się jeszcze kilkoma różnymi

spostrzeżeniami, ale tekst nigdy nie odda tego, jak
interesującym i, zaryzykuję stwierdzenie, niesamowitym
doświadczeniem jest pątnictwo. Póki co uczestniczyłam w
dwóch Łowickich Pieszych Pielgrzymkach Młodzieżowych.
Czy zamierzam jeszcze kiedyś pójść? Oczywiście. Z jeszcze
lepszym obuwiem i cieplejszym śpiworem.



Szymon Brzeziński

Z lokalnymi grupami artystycznymi,
takimi jak: zespoły, teatry, wszelkiego
rodzaju stowarzyszenia, bywa często
jeden zasadniczy problem – są mierne.
Powstają z wymuszonej inicjatywy w
stylu „żeby się miasto mogło czymś
pochwalić”. Efektem tego są zespoły,
których nie da się słuchać, oglądać i
które nie rozsławiają danego miasta czy
wsi jako zagłębia talentów scenicznych.
Po prostu istnieją. Przyznam, bijąc się
teraz w pierś, że tak pomyślałem na
początku o Teatrze Maska, mającym
swoją siedzibę w Miejskim Ośrodku
Kultury, zwanym Domem Rzemiosła, w
Sochaczewie. To mała amatorska grupa
teatralna, prowadzona przez Dawida
Żakowskiego. W dużej mierze jej
członkami są uczniowie naszego liceum,
z czego oczywiście powinniśmy być
dumni.

Pierwszy raz miałem okazję ujrzeć

Teatr Maskę na scenie, gdy wystawiano
Alicję w Krainie Czarów, czyli drugi z
kolei spektakl przygotowywany przez tę
grupę pod kierownictwem Dawida
Żakowskiego. Jest reżyserem Maski od
2012 roku. To z jego inicjatywy ten
teatr ma swój wyjątkowy charakter,
który rzadko spotykany, szczególnie w
tak małych miejscowościach. Duży
nacisk kładziony jest w nim na ruch,
który dominuje w wystawianych
spektaklach. To sprawia, że
przedstawiane treści są niekiedy
niezrozumiałe dla przeciętnego
odbiorcy, co wpływa na ocenę owej
grupy teatralnej. Warto jednak
podkreślić, że przekazywanie emocji i
wyrażanie ekspresji sztuki za pomocą
ruchu przy użyciu niewielu słów
wymaga zdolności jest aktorskich i jest
formą o wiele trudniejszą niż zwykły
teatr. Brzmi to paradoksalnie, bo żaden
z członków Teatru Maska nie ma
wykształcenia aktorskiego. Jednak
dzięki pasji, determinacji i ogromnym
zaangażowaniu udaje im się podołać tej
trudnej formie teatru fizycznego.

Oprócz wymienionej już Alicji w
Krainie Czarów teatr ma za sobą takie
spektakle, jak: Noce sióstr Brontë,
Kruchość kryształowej powłoki czy,

najnowszy, Sen nocy letniej. Wszystkie
przedstawienia są swobodnymi
adaptacjami tych dzieł, które są
wielokrotnie modyfikowane przez
Maskę. Aktorzy sami piszą część
tekstów i ustalają, jak spektakl ma
wyglądać. Wszystko zaś nadzoruje
reżyser. Miałem okazję rozmawiać z
nim i kilkoma członkami grupy. Od
samego początku w oczy rzucają się
relacje, jakie ich łączą. Mimo różnic
wiekowych w swoim towarzystwie
członkowie zachowują się jak
przyjaciele. Tym niemniej darzą się
również szacunkiem, szczególnie
reżysera.

Grupa nie tworzy sztuki, by czerpać
z niej korzyści finansowe. Jej spotkania,
próby, są jak lekcje kulturoznawstwa.
Aktorzy wraz z reżyserem pogłębiają
swoją wiedzę na temat kultury i sztuki,
czytają poezję współczesną,
scenariusze, pozostają w ciągłym
rozwoju duchowym. Przynależność do
teatru to nie tylko okazja do pokazania
się na scenie, ale także możliwość
osobistego rozwoju poprzez kontakt z
kulturą oraz wykształcenie umiejętności
panowania nad własnym ciałem poprzez
wielogodzinne ćwiczenia, niezbędne
przy tej formie teatru.

Małgorzata Kujawa

Każdy z nas chciałby przeżyć swoją młodość aktywnie i
przede wszystkim niekonwencjonalnie. Akurat w czasie
wakacji jest czas, by móc odwiedzić wiele miejsc i wrócić do
tych ulubionych. Dla mnie takim miejscem jest właśnie
Woodstock. Choć Internet jest zapełniony mitami i
negatywnymi opiniami na jego temat, nie warto zrażać się do
tego festiwalu. Wielu uczestników, po skończonej trzydniowej
zabawie, odczuwa smutek i niedosyt. Można usłyszeć
stwierdzenia „To jest mój dom, niebo! Wracam jak zawsze co
roku”. Z moich ust padły podobne słowa.   Już w pociągu
podczas spotkania z uczestnikami festiwalu można poczuć ich
pozytywną energię. Wszyscy są roześmiani, nie ma tam na
pewno miejsca na smutek i myślenie o problemach. Jeśli
kogoś poprosi się o pomoc- na pewno pomoże.

Przestrzeń dla uczestników festiwalu jest dobrze
zorganizowana. Są miejsca do ładowania telefonu, rozwijania
pasji, wyciszenia się, oglądania kina/teatru na żywo i
oczywiście, dwie sceny koncertowe. Nie można również

zapomnieć o polowym markecie, np. Lidlu. Woodstock
jest jakby małą wioską, ponieważ jest przepełniony
ludźmi, którzy mieszkają w swoich namiotach, oraz
wszystkim, co do przeżycia potrzebne. Chętni mogą
wybierać się do Kostrzyna, oddalonego o 30 minut
drogi, ale to nieopłacalne. W woodstockowej kuchni
można zjeść wiele smakołyków. Nie, nie mam na myśli
narkotyków. Osobiście nie spotkałam tam nikogo,
kogo mogłabym posądzić o ich spożywanie. Może i
niektórzy bawili się weselej niż inni, ale nie można
tego wytłumaczyć inaczej niż usposobieniem. To

prawda, miejsce nie jest święte, ale to zależy od człowieka,
jakie decyzje podejmuje. Nikt nikogo do niczego nie
namawia.

Słyszałam wiele negatywnych opinii dotyczących
utrzymania czystości na festiwalu. Czasem, przechodząc
  przez uliczki, można natrafić na plastikowe naczynia albo
butelki, ale czy na polskiej plaży jest lepiej? Nie można
również powiedzieć, żeby w Woodstock panował brud. Jeśli
ludzie pluskają się w błocie, to na pewno nie idą tak spać.
Prawie na każdym kroku można spotkać płatne prysznice
albo darmowe- już z zimną wodą.  Spędzając czas na
festiwalu, czułam się wyśmienicie. Zapach byłby ostatnią
rzeczą, na którą mogłabym narzekać. No, chyba że
przechodzi się obok publicznych toalet, z których w końcu
korzysta kilkaset tysięcy osób.

Wybierając się tam, warto pamiętać o jednej zasadzie-
przezorny zawsze ubezpieczony. Nawet jeśli otaczają nas
przyjaźnie nastawieni ludzie, to lepiej nie zostawiać
wartościowych rzeczy w swoim namiocie.

Przemoc? Tam to słowo nie istnieje. Można się tylko
poprzytulać do zupełnie nieznajomych osób i poznać wielu
intrygujących ludzi.

Jeśli więc ktoś chce ciekawie spędzić swój czas, może tam
się wybrać. Myślę, że do oceny tego miejsca mają prawo
tylko osoby, które tam były, a nie te, które to miejsce
deprecjonują z powodu zasłyszanych gdzieś plotek.

fot. Michał Łyszkowski



Delfina Chavez Ortega

Jestem Argentynką i mieszkam w
Argentynie w Ameryce Południowej w
Resistencia (Resistencia znaczy po
polsku stawić opór). Moje miasto jest
blisko Paragwaju i Brazylii, ponieważ
leży na północy Argentyny. Przez miasto
przepływa ważna rzeka Parana płynąca
na wyżynie, ale samo miasto wraz z
korytem rzeki znajduje się w dolinie,
dlatego mamy dużo problemów z
nadmiarem wody. Rzeka latem wylewa i
jest powódź. Moje miasto jest tez blisko
Puszczy Misjonarzy, ładnej puszczy oraz
blisko wodospadów Iguazu. Moje miasto
słynie z rzeźb, ponieważ ma 604 rzeźby
w całym mieście. Wśród wszystkich tych
rzeźb wyróżniają się te, które są częścią

historii miasta, takie jak np. rzeźby psa
Fernando.

Pies Fernando żył naprawdę dawno
temu i był częścią miasta. Stał się
popularny z powodu swojego
wyjątkowego muzycznego ucha. Lubił
chodzić na koncerty, urodziny,
karnawały odbywające się w mieście i
zawsze był blisko artystów oraz
kompozytorów, ponieważ chciał oceniać
grę artystów. Fernando machał ogonem,
kiedy muzyka mu się podobała lub
warczał, jeśli muzyka nie przypadła mu
do gustu. Kiedyś Resistencia odwiedził
bardzo znany polski pianista
Paderewski. Odbył się unikalny koncert
w Teatrze Kino, najważniejszym teatrze
miasta. W sali koncertowej było tłoczno,
a Fernando usiadł pod fortepianem (nie
było sposobu, by mu tego zabronić).
Nagle, podczas wykonywania utworu, w
samym środku sali Beethovena, stanął
na swych łapkach Fernando, podniósł
swoje uszy i jęknął. Pod koniec koncertu
szczeniak znowu potrząsnął uszami i
patrzył na Paderewskiego, jakby chciał
mu powiedzieć, że to, co słyszał, nie
było dobrze zagrane. Paderewski
zatrzymał ręce, spojrzał na psa i
powiedział po hiszpańsku '' Trudno ".
Następnie rzekł : '' Masz rację,
pomyliłem się dwa razy". Po czym
powtórzył swój utwór, który wtedy

wyszedł już idealnie.
Wracając do teraźniejszości i do

mojego życia w mieście, w Resistencia,
to jest mój dom i tam są ludzie, których
kocham najbardziej.

W moim mieście zawsze w gronie
przyjaciół i rodziny chcemy dzielić się z
ludźmi, którzy kochają ciebie i to jest
najważniejsze. W soboty i niedziele
obiad z rodziną w domu ciotki Moniki
lub w naszym domku na wsi, który
oddalony jest 2 godzinę drogi od miasta.
Koło domku znajduje się basen.7 na 10
osób ma basen na podwórku lub w
ogrodzie, ponieważ w lecie panują
wysokie temperatury. Nie ma nic
lepszego, niż ochłodzić się w basenie,
kiedy w weekend przyjdzie 40 stopni.
Wszyscy mieszkańcy mają w naszych
domach klimatyzację, bo nie mogą znieść
wysokich temperatur. Więc mamy basen
i oczywiście grill, grillowane mięso jest
obowiązkową potrawą w każdą niedzielę.

Wszyscy mamy grill w domu. Nigdy
nie słyszałam, żeby osoba z Argentyny
powiedziała "nie lubię mięsa" lub "jestem
wegetarian". W Polsce nie usłyszymy
osoby mówiącej "nie lubię pierogi" .W
Polsce lubię jeść pierogi i pierogi są
najlepiej przygotowane przez nasze
babcie.

W centrum miasta Resistencia jest
Plaza 25 de Mayo (Plac 25 Maja,
obejmuje 4 bloki), nazywa się tak
dlatego, że 25 maja 1910 roku była
rewolucja w Argentyna. Zazwyczaj
nazwy ulic, aleje i place są
związane są historią
Argentyna. Aleja przy moim
domu na przykład nazywa
się Avenida Juan Manuel
Belgrano. Juan Manuel
Belgrano był twórcą flagi
Argentyny. Ulica, przy
której stoi mój dom, nazywa
się Juan Domingo Peron.
Juan Domingo Peron był
prezydentem Argentyny. Na
Plaza 25 de Mayo (25
Maja) jest rzeźba żony Evy
Duarte de Peron.

Jak już wspomniałam
wcześniej, mamy rzekę,
więc lubimy łowić, opalać się, pływać
łodzią i cieszyć się słonecznym dniem,
popijając coś zimnego, i dzielić się
prostym posiłkiem.. Kiedy pada deszcz i
ulice są zalane, nie ma wiele do
zrobienia, to doskonały pretekst, aby nie
iść do szkoły i zostać w domu i oglądać
film. Kiedy jest zimno, zawsze można
pójść na kawę z przyjaciółmi do jednej z
licznych kawiarni. Moje ulubione
miejsce w mieście to Park Narodowy
Pamięci, który został otwarty 2 lata
temu. Jest daleko od mojego domu, ale ja
mieszkam w centrum miasta i często
jeżdżę na spacer z kolegami z dala od
zgiełku i gramy na gitarze i śpiewamy
razem, jemy chipacitos (bułka, która ma
ser) i pijemy mate (to suszone liście

pozyskiwane z ostrokrzewu
paragwajskiego, „herbata” stworzona
przez naturę – by skutecznie „ocucić”
ludzi zmęczonych ciężką pracą w
podzwrotnikowym klimacie) i czujemy się
dobrze.

Impreza nieformalna (impreza w
klubu albo impreza organizowana w
domu) rozpoczyna się zazwyczaj o 1:00
w nocy. Impreza formalna (ślub,
urodziny, i tak dalej) rozpoczynają się
22:00. Dlaczego? Dlatego że mamy
zupełnie inny rozkład dnia niż
Polacy.Pracy i studia rozpoczynają się o
7 rano, a kończą o godzinie 12:00 lub

13:00. Po obiedzie mamy 4 wolne
godziny odpoczynku od pracy, to znaczy,
nie ma otwartych sklepów, chyba że jest
to 24 godzin. Między 13.00 i 15.00 od
poniedziałku do piątku pracownicy i
studenci mają SJESTA, to jest krótka
drzemka we wczesnych godzinach
popołudniowych, często po obiedzie.
Taki okres snu jest wspólną tradycją w
niektórych krajach. Od 17:00 do 22:00
kontynuuje się pracy0 i badania.
Dlatego też mamy cztery posiłki:
śniadanie, obiad, merienda (jak drugi
śniadanie po sjesta) i kolacja. Kolacja
jest zwykle późno (jest, gdy wszyscy
kończą pracować), i żeby było
sprawiedliwie, imprezy zaczynają się
późno.



J.K.

Zastanawiacie się może, co zrobić z ostatnim tygodniem
wakacji? To czas, kiedy już powoli myślicie o zaczynającym
się (o zgrozo) za jedyne siedem dni roku szkolnym, ale
jednocześnie chcecie wykorzystać pozostały wam wolny czas
jak najlepiej.

Nie wiecie jak? Pakujcie walizki i jedźcie do Jarosławia.
Jarosław? Gdzie to w ogóle jest? Po szybkim sprawdzeniu w
Google Maps okazuje się, że to niewielkie miasto, położone
na samym krańcu Polski, dokładnie południowo - wschodnim,
za Rzeszowem.

Po co w ogóle tam jechać? Co roku w Jarosławiu ma
miejsce Festiwal Pieśń Naszych Korzeni. Jest to festiwal
muzyki dawnej, odbywający się od wielu lat, właśnie w
ostatni tydzień sierpnia. Festiwal muzyki...jakiej? Dawnej?
Pieśń... Korzeni? Wasze korzenie to najczęściej coś, czego
macie pod dostatkiem na szkolnych lekcjach historii, a
muzyka dawna kojarzy się tylko z jednym: straszną nudą.

Wbrew temu, co możecie sądzić, muzyka dawna to wcale
nie klasycy wiedeńscy i Chopin razem wzięci i zmiksowani.
Na festiwalu usłyszeć można muzykę o wiele starszą,
ciekawszą i pochodzącą z różnych zakątków świata. Tym
samym każdy koncert jest inny. Możecie poznać różne
ciekawe instrumenty, a nawet czasami obejrzeć niezwykłe
stroje wykonawców. Choć nie tak znane jak zespoły rockowe,
zespoły tam występujące, często należą do europejskiej, a
nawet światowej czołówki.

Nie jest tutaj moim celem przekonywać was do muzyki
dawnej. To tak nie działa, od samego mojego gadania nic się
nie zmieni. Tego trzeba doświadczyć na własnej skórze, a
raczej własnymi uszami.

Nie znaczy to wcale, że wyjdziecie zachwyceni z każdego
festiwalowego koncertu. Nic bardziej mylnego. W zeszłym
roku jeden z koncertów był naprawdę niesamowicie
piękny...ale tylko przez pierwsze pięć minut. Potem stał się po
prostu nudny. Do tego stopnia, że przeczytałam cały
festiwalowy program od deski do deski. I to trzy razy.

Poza koncertami, odbywającymi się codziennie wieczorem
w zabytkowych kościołach oraz cerkwi, zespoły odbywają
następnego dnia po występie seminaria, w których może
wziąć udział każdy uczestnik festiwalu.

Istnieje też coś takiego jak klub festiwalowy. Klub
festiwalowy mieści się na dziedzińcu zabytkowej kamienicy
Orsettich przy rynku i jest to, najprościej mówiąc, dobre
jedzenie, dobra muzyka i taniec. Zabawa zaczyna się późnym
wieczorem. Grają zespoły ludowe, takie jak na przykład
Kapela Brodów.

Kiedy będziecie mieli dość tańca i opuścicie klub
festiwalowy, macie dużą szansę na świeże pieczywo, prosto z
pieca. Właściciele działającej w pobliżu piekarni mają
zwyczaj otwierać ją w czasie nocnego wypieku.

Skoro już mowa o jedzeniu. Pierwszą rzeczą, którą
poczujecie, przyjechawszy do Jarosławia, będzie
wszechobecny zapach ciasteczek. Wszystko tłumaczy
obecność fabryki ciastek San. Niestety, wasz nos szybko
przyzwyczai się do zapachu i już po kilku minutach zupełnie
przestaniecie go odczuwać.

Miejsce, gdzie jadają uczestnicy festiwalu, to w zależności
od zakwaterowania i decyzji uczestnika: opactwo sióstr
benedyktynek albo wietnamska z nazwy, ale serwująca także
nieegzotyczne, swojskie, polskie potrawy, restauracja U
Tanga.

Jarosław to miasto zadbane, z dużą ilością zieleni, a
okolica, w której odbywa się festiwal, jest pełna zabytkowych
budowli. Na środku rynku znajduje się ratusz miejski oraz

wielka malownicza, drewniana studnia.
Dla ducha mamy piękne miejsce, gdzie można by siedzieć

godzinami, obserwując ludzi, rysując, czy czytając, a dla ciała
wybór lodziarni z pysznymi lodami. Od tych starych,
rodzinnych, po niedawno powstałą włoską lodziarnię Fragola,
w której gałka lodów jest większa (niestety droższa też) od
standardowej, a smakuje po prostu nieziemsko. Polecam
Rafaello i Ferro Roche :)

Sama uczestniczyłam w festiwalu trzy razy. Zakochałam
się w Jarosławiu od pierwszego razu i w tym roku też
zamierzam się tam wybrać.

Myślę, że ten artykuł wcale nie sprawi, że faktycznie
zapiszecie w kalendarzu od 21 do 28 sierpnia Festiwal Pieśń
Naszych Korzeni, Jarosław. Ale mam nadzieję, że skłoni was
on chociaż do wygooglowania strony festiwalu, albo
polubienia jej na facebooku i może...może za rok?



Michalina Bieńko

Egzamin dojrzałości - brzmi
poważnie i dość patetycznie. Skoro
sprawdza naszą dojrzałość, to do niej
zobowiązuje. Zatem należałoby się
właściwie do niego przygotować.
Przynajmniej tak, żeby mieć świadomość,
że cokolwiek się umie.

Matury mają sprawdzić całą wiedzę,
którą zdobyliśmy w naszym
dotychczasowym życiu. Trzecia klasa to
tylko czas na powtórki, nie na naukę!
Jak jest w rzeczywistości? Nie ma czasu
nawet na powtórki. Nauczyciele próbują
zdążyć do maja z realizacją programu, a
większość uczniów zaczyna uczyć się
tydzień przed egzaminem. Ci lepiej
zorganizowani zaczynają od września,
inni liczą na to, że „jakoś to będzie”.
Wśród uczniów przeważają ci drudzy, bo
przecież matura to bzdura! Mogłoby się
wydawać, że koniec szkoły to
najbardziej wyczekiwany moment w
życiu ucznia. Przełomowa chwila, która
zmienia wszystko. Ale czy faktycznie tak
jest?

Niestety, matura to nie bzdura, a
największa zmora licealistów. Słowo
MATURA wyskakuje jak widmo z
każdego zakątka szkoły. Bezustannie
prześladuje z ust troszczących się o
naszą przyszłość nauczycieli. Jednak
zazwyczaj brzmi bardziej jak
przerażająca groźba aniżeli troska (z
całym szacunkiem do nauczycieli). We
wrześniu jeszcze niezupełnie
wystraszony maturzysta wciąż wybiera
imprezę lub kolejny sezon ulubionego
serialu zamiast nauki. Podobnie mijają

kolejne miesiące. Następują kolejne
próbne matury, te sieją największy
postrach (który dość szybko mija). Aż tak
słabo? W maju będzie lepiej, przecież
jeszcze mnóstwo czasu. Może jakoś się
uda? Zacznę się uczyć po studniówce.
Minęła studniówka i nic. Otwieram
książki. Pierwsze trzy zdania czytane
każde po trzy razy. Zasypiam. Mimo
najszczerszych chęci wszystko na nic.
Jak to? Zakończenie roku? Ech, i tak już
niczego się nie nauczę. To chyba
najczarniejszy z możliwych scenariuszy.
W rzeczywistości mieliśmy 12 lat na
przyswojenie informacji i umiejętności,
które umożliwią nam zdanie matury na
poziomie podstawowym bez trudu.
Dlatego też nie znam przyczyny, dla
której matura jest aż tak demonizowana.

Przecież każdy doskonale zdaje
sobie sprawę, iż w dzisiejszych czasach
wyniki tego przełomowego egzaminu w
dominującej części przypadków
wpływają na przyszłe życie. To, czy
dostaniemy się na wybrany uniwersytet
i wymarzony kierunek studiów zależy
głównie od tego, ile punktów uzyskamy
na maturze. Każdy chce zdać ją
najlepiej, jak może. Zdarzają się
uczelnie, gdzie kandydaci muszą
zmierzyć się jeszcze z egzaminami
wstępnymi, więc dla nich matura to nie
koniec stresu. Wbrew pozorom,
najtrudniej mają artyści i humaniści,
którzy przechodząc przez kilka kolejnych
etapów egzaminów wstępnych, muszą
wykazać się talentem i praktyczną
wiedzą, których nie uczą się,
przygotowując do monumentalnej
matury. Nie jest łatwo również dostać
się na studia ekonomiczne i techniczne,
na których „progi punktowe” są bardzo
wysokie. Nie wspominając o medycynie.
Ogólnie rzecz ujmując, nigdzie nie jest
łatwo.

Zastanawiające jest jednak, gdzie w
tym wszystkim jest miejsce na
dojrzałość? Ważne są tylko klucze
odpowiedzi i progi punktowe. Punkty.
Procenty. Punkty. Procenty.Nawet

oceny się nie liczą. Liczy się wynik
matury. Cytując jeden z plakatów Loesje:
„Co jeśli klucz maturalny nie otwiera
żadnych drzwi?” . No właśnie, po
ogłoszeniu wyników rekrutacji na studia
nikt już nie wspomni o maturze. Po
przekroczeniu bram uczelni istotniejsze
będą nasze chęci do działania, pomysły
i kreatywność, ale o tym nikt nie mówi.

Pozostaje jeszcze ściśle związana z
maturą kwestia wyboru kierunku studiów.
Decyzja powinna być DOJRZAŁA i
indywidualna. Obecnie oczekuje się od
nas - młodych i niedoświadczonych, że
już rozpoczynając liceum, będziemy
pewni, czym chcielibyśmy zajmować się
za dziesięć lat. Niektórzy kierują się
rynkiem pracy, inni przewidywaną
satysfakcją z wykonywanego zawodu.
Idealnie byłoby czerpać z pracy
przyjemność i jednocześnie nie zarabiać
tzw. najniższej krajowej. Jednak skąd
możemy mieć pewność, że sprawdzimy
się w tym, co sobie wymarzymy, czy na
pewno nam się spodoba? Czy faktycznie
praca cudownością przewyższy szkołę?
Cóż, tego nie wie nikt. Nie dowiemy się,
dopóki nie spróbujemy.

Ależ… zapomniałabym! Na każdego
absolwenta po drodze przez mękę
czekają najdłuższe w życiu wakacje!
Czas na podróże, realizację marzeń,
czerpanie z teraźniejszości i wolności!
To także czas przygotowań do
samodzielności. Wielu zaczęło już
pracować. Pomaturalne wakacje wbrew
pozorom nie są jedynie czasem na
zabawę, wiążą się z trudnymi wyborami i
decyzjami. Gdy się skończą, trzeba
będzie wyjechać z zasiedzianego
miejsca, w poszukiwaniu nowego i
nieznanego. Póki trwają, należy
wykorzystać je jak najlepiej, bo to
prawdopodobnie ostatnie tak beztroskie
wakacje. Ja planuję spędzić je, ucząc się
języków oraz jeżdżąc na koncerty i
festiwale.

Nie taka MATURA straszna, jak ją
malują! Mocno wierzę w to, że najlepsze
jeszcze przed nami!

Agnieszka Olender

We wtorek 8 czerwca odbyło się już
XX rozdanie „Kolorowych Ołówków”,
czyli nagród przyznawanych młodym
dziennikarzom i najlepszym gazetkom
szkolnym. Zespół redakcyjny gazetki
„SZ-OPEN”, który już od trzech lat
działa pod okiem pani Justyny Grajek,
zajął trzecie miejsce.

Jednak nie to było najważniejszym
wydarzeniem tego dnia. Gościem, który
występował na zorganizowanych dla

nas, młodych dziennikarzy, warsztatach,
był nasz szkolny kolega, Kacper Raubo,
który mimo że ma dopiero 18 lat, „już
wie, czego nie chce robić”.

Na początku gimnazjum Kacper,
określił sobie cel- chciał zająć się
grafiką komputerową. Wkładał dużo
ciężkiej pracy, żeby doskonalić swoje
umiejętności, między innymi zajął się
edytowaniem właśnie naszego „SZ-
OPENA” i małymi kroczkami szedł do
przodu. To mu nie wystarczyło, chciał
być jeszcze lepszy, dlatego postanowił
szukać dalej i tak znalazł się w gazecie
„Ziemia Sochaczewska”, gdzie mógł
uczyć się, jak profesjonalnie składać
gazetę. Mimo że było to ciekawe
doświadczenie, Kacper zrozumiał „to nie
jest coś, co chce robić w przyszłości”,
dlatego nadal szukał i próbował. Zaczął

pracę w radiowęźle szkolnym, co
sprawiało mu ogromną przyjemność,
więc postanowił iść za ciosem i tym
sposobem znalazł się w sochaczewskim
radiu, gdzie miał i ma nadal możliwość
bycia prezenterem. Jednak i tej pracy
nie chciałby poświęcić całego życia.
„Dobrze jest doświadczać i próbować

nowych rzeczy, żeby odkryć to, co nam
się podoba i to, czego absolutnie nie
chcemy robić. Ja spróbowałem i już
wiem, czym nie chcę zajmować się w
przyszłości”- mówi Kacper. Właśnie
teraz jest wiek, kiedy my, młodzi ludzie,
powinniśmy zacząć szukać, zacząć
próbować, sprawdzać, co lubimy robić, a
czego nie. Tak jak Kacper (z którego
jesteśmy bardzo dumni) musimy przestać
się bać ryzykować i zacząć działać. Bo
jak nie teraz, to kiedy?




