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************ 
Witamy w numerze 
jesienno-zimowym 
 

 
 
 
 
 
 

**************************** 
Drogi Czytelniku,  
już wkrótce poczujemy magię Świąt. 
Podwójny, jesienno-zimowy numer  
umili Wam długie wieczory ostatnich dni roku 
kalendarzowego.   
 
Życzymy wszystkim naszym Czytelnikom radosnych chwil 
w gronie najbliższych podczas zbliżających się Świąt 
bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń i realizacji 
celów w Nowym Roku.  
 
 

Zapraszamy do lektury! 
 
Redakcja 
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Ślubowanie klas pierwszych 
 

Julia Tańcula 1G 
 

Rodzina Kościuszkowców znów się powiększyła! 12 października 
2018 r. uczniowie klas pierwszych stali się oficjalnie częścią 
społeczności naszego liceum.  

 
Ceremonia ślubowania odbyła się w miejscu szczególnym - w fortach, usytuowanych obok 
Kopca Kościuszki, upamiętniającego naszego patrona. W uroczystości brali udział 
nie tylko uczniowie ze swoimi wychowawcami, ale także dyrekcja szkoły, rodzice oraz 
specjalnie zaproszeni goście. 
Po rocie ślubowania ci spośród nas, którzy w procesie rekrutacyjnym uzyskali najwyższe 
wyniki punktowe, zostali wyróżnieni możliwością złożenia wpisu do księgi pamiątkowej  
IV LO. A wszystko to przy akompaniamencie orkiestry wojskowej wykonującej 
niepodległościowe i patriotyczne utwory. 
Po oficjalnej części wydarzenia wszyscy uczestnicy zwiedzili wystawę przywołującą pamięć 
o wybitnych postaciach w historii Polski - w tym o naszym patronie, Tadeuszu Kościuszce. 
Dzięki temu uczniowie klas pierwszych dowiedzieli się więcej o tym niezwykłym Polaku  
i jego dokonaniach. Na końcu wszyscy wyruszyliśmy na szczyt kopca, z którego 
podziwialiśmy panoramę Krakowa. yła piękna, słoneczna pogoda, więc widok był 
doskonały. 
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Tak świętowaliśmy 100 lat odzyskania niepodległości! 

 
Honorata Ziaja 2F 
 

Czwórka włączyła się w akcję  zainicjowaną przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej “Rekord dla Niepodległej” - w piątek 9 listopada 2018 r. nasza 
szkoła, tak jak wiele innych placówek oświaty, dokładnie o godzinie 11.11 
zaśpiewała hymn państwowy, czyli Mazurek Dąbrowskiego.  
 

 
Uroczystość była doskonale 
przygotowana. Na dziedzińcu szkolnym 
ustawiono scenę na tle ogromnej flagi 
Polski, która jednocześnie była piękną 
dekoracją. Pomimo zimna jakie 
panowało na zewnątrz, rozgrzewały nas 
ciepłe nastroje. Punktem otwierającym 
to wydarzenie było właśnie wspólne 
odśpiewanie hymnu. Następnie głos 
zabrała dyrektor Beata Zgutka, która po 
krótkim przemówieniu ogłosiła również 
wyniki szkolnych konkursów o tematyce 
niepodległościowej, realizowanych  
w ramach projektu edukacyjnego  
,,Od Naczelnika do Naczelnika”. 
Nagrody zostały wręczone osobom 

wyróżnionym w trzech kategoriach: konkurs historyczny, literacki oraz plastyczny.  
Te przedsięwzięcia - jak wiele innych działań rocznicowych - nie doszłyby jednak do skutku, 
gdyby nie zaangażowanie i praca nauczycieli, którzy w sposób szczególny przyczynili się do 
godnej celebracji stulecia polskiego wyzwolenia spod władzy zaborczej. Dlatego na scenie 
pojawili się też wyczytani przez panią dyrektor przedstawiciele grona pedagogicznego, 
którym pod tym względem szkoła wiele zawdzięcza. 
Po części oficjalnej przyszła pora na część równie refleksyjną, ale w bardziej artystycznym 
wydaniu: grupa DziAK przybliżyła nam okoliczności, w jakich Polska po 123 latach niewoli 

stała się niezależnym państwem. 
Zwieńczeniem uroczystości był koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu grupy 
Jaszczwóry, podczas którego mogliśmy 
się dowiedzieć także co nieco o historii 
tych utworów. Śpiewanie wszystkim 
przyniosło wiele radości - tym bardziej, że 
prof. Dorota Kondraciuk podchodziła  
z mikrofonem także do grona 
nauczycielskiego.  
Po tym mile spędzonym czasie wszyscy 
rozentuzjazmowani powróciliśmy do klas. 
Ten dzień na zawsze pozostanie  
w historii naszej szkoły jako jeden  
z najpiękniej obchodzonych dni 
niepodległości. 
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Młodzi, aktywni i nieobojętni!  
Czyli 100 postulatów na 100-lecie Niepodległej 
 
Natalia Wójcik 2F 
 
 
W obecnym 2018 roku dostąpiliśmy ogromnego 
zaszczytu świętowania 100- lecia dnia, w którym 
spełniły się marzenia pokoleń Polaków, ponieważ 
państwo polskie narodziło się na nowo! Z tejże okazji 
na terenie całego kraju odbywały się niesamowicie 
huczne obchody. Niewątpliwie największym 
ośrodkiem w którym można było wspólnie 
świętować, ten ogromnie ważny dla nas - Polaków 
dzień, była Warszawa. Jednak oprócz patriotycznych 
śpiewów, marszów, czy koncertów odbywały się 
również wydarzenia, które miały na celu zrzeszać 
nas wspólnym działaniem i pracą dla całej polskiej 
młodzieży.  
Takim przedsięwzięciem był organizowany przez Polską 
Radę Organizacji Młodzieżowych Kongres Dialogu 
Usystematyzowanego. To było naprawdę wyjątkowe 
wydarzenie, z jeszcze bardziej wyjątkowej okazji! Po 
aplikowaniu na event poprzez formularz i niecierpliwym 
oczekiwaniu na odpowiedź, znalazłam się na liście 135 
uczestników z całej Polski. Wdychając warszawskie 
powietrze, przez całe dwa dni jako reprezentanci głosu 
młodych, wspólnie opracowywaliśmy 100 postulatów, które 
miały stać się zalążkiem do dalszych prac nad 
kompleksową strategią na rzecz młodzieży.  
Prace w grupach oraz tematy, którymi każda z nich się 
zajmowała, były naprawdę interesujące i niewątpliwie 
dotyczące każdego z nas: włączenie społeczne, przestrzeń 
wspólna i partycypacja, zdrowie psychiczne, dostęp do 
informacji i konstruktywny dialog czy edukacja  
i zatrudnienie - to tylko niektóre z obszarów, na których 
mieli okazję pracować uczestnicy. Każda z dziesięciu grup 
miała za zadanie opracować 10 postulatów dotyczących 
zmian w dziedzinie, nad którą pracują, a ich spis miał za 
zadanie pokazać innym, że młodzi ludzie też chcą zabrać 
głos w pewnych sprawach i nie są obojętni co do swojej 
teraźniejszości i przyszłości. Zwieńczeniem dwudniowej, 
ciężkiej pracy był ogrom fascynujących pomysłów 
płynących z pełnych idei i zapału do pracy głów, a jej 
efektem lista stu rzeczy, które wymagają wprowadzenia 
lub zmian. Jednymi z najbliższych memu sercu postulatów, 
nad którymi sama miałam okazję pracować, są: 
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 Wprowadzenie do szkół w ramach godzin lekcyjnych kursów  
z doświadczonymi przedsiębiorcami mających na celu wprowadzenie  
i łatwiejszy kontakt młodych ludzi z rynkiem pracy. 

 Wprowadzenie ogólnopolskiego obowiązku wypłacania wynagrodzenia  
za odbyte staże i praktyki. 

 
To tylko niektóre z licznych problemów, które postanowiliśmy poruszyć. Podczas wspólnej 
pracy, mającej na celu wniesienie zmian, które będą służyć wszystkim, nieustannie 
towarzyszyły nam słowa jednego z prelegentów, który zacytował naukę duńskiego 
terapeuty: „Decydujące dla owocnego dialogu jest rzeczywiste zainteresowanie punktem 
widzenia drugiej strony”. 
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Dlaczego dobro i zło to nic nieznaczące pojęcia 
 
Kacper Palonek-Kozdęba 3H 
 

    Dobrem ludzie zwykli nazywać to, co dla nich 
korzystne. Niczym Nietzscheańskie stado, chwalą 
postępowanie, które pomaga utrzymać zbiorowość  
w ryzach. Nasze pojęcie tego co dobre wywodzi się  
z setek lat warunkowania społecznego, kształtujących się 
przez wieki myśli filozoficznych, emocji w danej chwili  
i serii wydarzeń składających się na nasz światopogląd. 
Ludzka percepcja jest zbyt ograniczona, by pojąć świat, 
w którym dobrem nie jest to, co zostało nam wpojone w 
postaci zasad moralnych.  
    Jesteśmy pod tym względem bardzo podobni do 
zwierząt, od których tak staramy się oddzielić. 
Niezliczone badania i obserwacje wykazały, że 
postępowaniem wielu gatunków kierują ściśle określone 
zasady moralne. Zwierzęta takie jak ptaki, czy  ssaki 
naczelne nie różnią się od ludzi pod względem struktur 
społecznych oraz relacji między przedstawicielami 
swojego gatunku. Są w stanie współczuć, kochać oraz dbać o dobro innych na równi  
z najbardziej altruistycznymi ludźmi. Frans de Waal opisał złożone zachowania bonobo  
i szympansów w swojej książce “Bonobo i ateista”. Naukowiec przez lata obserwował 
społeczności owych naczelnych i sposób, w jaki objawia się w ich zachowaniu empatia 
 i dbałość o innych członków stada. To, co człowiek szumnie nazywa moralnością, cechą 
wyróżniającą go spośród innych istot na Ziemi, nie jest wcale unikalnym zjawiskiem.  
    Człowiek będący na piedestale i rządzący światem stanowi podstawę wszystkich religii 
abrahamicznych. Chrześcijański Bóg dał ludziom w posiadanie całą Ziemię. Nazwał dobrym 
to, co ludzie w czasie powstawania Pisma Świętego uważali za korzystne. Bali się nocy  
i ciemności - Bóg powiedział, że światło jest dobre. Czuli potrzebę wywyższenia się nad 
resztę zwierząt ze względu na swoje możliwości umysłowe - Bóg uczynił ich panami innych 
stworzeń. Księga Rodzaju i opis stworzenia świata pokazują zatem, że istota obdarzona tak 
ogromną czcią przez miliardy osób na świecie nie wiedziała ani trochę więcej niż ludzie  
i myślała wyłącznie ich kategoriami. Również czyny dozwolone (halal) oraz zabronione 
(haram) w islamie mają na celu tylko i wyłącznie kontrolowanie społeczeństwa, i nie 
przedstawiają w najmniejszym stopniu dobra uniwersalnego, wyższego niż ludzka zdolność 
pojmowania. Religie te zatem są tak bardzo ludzkie w rozumowaniu, którym się posługują, 
że nie sposób znaleźć w nich ani odrobiny boskości i obiektywizmu.  
    Zupełnie inaczej patrzą na ten problem religie i filozofie wschodu. Według chińskiego 
filozofa Lao Zi, to naturalny porządek wszechświata jest najwyższym dobrem; jedynym, co 
stałe i uniwersalne. Człowiek, który akceptuje świat takim, jakim jest, z cierpieniem, 
śmiercią, głodem i chorobami, może odnaleźć spokój i szczęście. Może się to wydawać 
nieosiągalne, ale należy pamiętać, że jesteśmy ograniczeni tym, co uważamy za moralne  
i co zostało nam wpojone. Zmieniwszy perspektywę z ludzkiej na tę wszechświata, nie 
trudno zauważyć, że jako gatunek, jako zwierzęta, nic nie znaczymy. Nie jesteśmy 
wyroczniami tego co dobre i złe, i jedyne co możemy zrobić to uwolnić się od przywiązania 
do świata moralnych reguł.  
    Pogląd ten podzielają hinduiści, a w szczególności jeden z największych odłamów tej 
religii. Vedanta, w której zawarta jest doktryna advaity (niedwoistości), opiera się na 
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założeniu, że wszystko jest jednością. Ludzka percepcja rozdziela świat na przeciwieństwa, 
przez co nie dostrzegamy faktu, że jesteśmy manifestacją jednej, wielkiej świadomości. 
Patrzenie na wszechświat w ten sposób pozwala jeszcze wyraźniej dostrzec fakt, że nasze 
definicje dobra i zła nijak się mają do pewnego uniwersalnego dobra. Nasze pojęcia  
i definicje nie są ważniejsze od niczego co znajduje się wokół nas, i nie mamy żadnych 
podstaw, by dyktować zasady światu. Jak mówi Kryszna w “Bhagavad-Gicie”, jednym  
z najważniejszych pism hinduizmu, najistotniejsze jest poddanie się biegowi rzeczy i brak 
przywiązania do wyników swojej pracy. To, co automatycznie oceniamy jako złe lub dobre, 
jest tylko sumą wielu innych wcześniejszych wydarzeń. Ludzkie przywiązanie do komfortu 
sprawia, że boimy się wyrzucić ze swojego światopoglądu pozornie fundamentalne prawdy, 
nawet jeśli opierają się na oszustwach powtarzanych tak długo, aż zakorzeniły się  
w umysłach ludzkiego stada. Strach przed pustką, którą zostawią po sobie sztuczne 
podstawy naszej egzystencji, ślady po zwierzęcej naturze i społecznym warunkowaniu, jest 
zbyt silny by nawet rozważać zmianę światopoglądu. Nie wiedzielibyśmy czym zastąpić 
nasze udoskonalane przez wieki definicje dobra. Świadomość utknięcia w ślepym zaułku 
między nieosiągalną prawdą, a społeczną konstrukcją moralności doprowadziła Fryderyka 
Nietzschego do załamania nerwowego w wieku 44 lat i późniejszej demencji.  
    Zdarzeniem, które może utwierdzić człowieka w przekonaniu, że zło istnieje i ma się 
dobrze, jest śmierć bliskiej osoby. Wydaje się ona niezaprzeczalnie zła każdemu, kto 
pozostawał w bliskiej relacji ze zmarłym. Większości osób nawet nie przejdzie przez myśl, 
że może w tym wydarzeniu tlić się jakaś iskierka dobra. Jednak odsuwając przywiązanie 
i emocje na bok, jesteśmy w stanie zobaczyć, że śmierć danej osoby nie różni się od 
śmierci innej. Zarówno życie jak i śmierć są naturalną koleją rzeczy. Nie ma nic 
wyjątkowego w czyimś odejściu, tylko dlatego, że był dla nas kimś ważnym. Uważamy to za 
złe, ponieważ to MY tracimy tę osobę. To nas to dotyczy. Śmierć obrywa za to, że śmie 
odbierać nam nasz komfort, naszą stabilizację. Wrażenie, że jesteśmy oddzielni od 
wszechświata i odporni na niekorzystne dla nas wydarzenia. Sama w sobie nie jest zła ani 
dobra. Po prostu istnieje. 
    Nie mamy wpływu na śmierć, tak jak na wiele rzeczy w życiu. Filozofowie, którzy 
stworzyli podwaliny myśli stoickiej, zgadzali się co do tego, że należy oddzielić to co leży  
w naszej mocy, a co nie. Marek Aureliusz rozpoczął swoje “Rozmyślania” stwierdzeniem, że 
codziennie spotyka na swojej drodze ludzi niedoskonałych. Samo uznanie tego faktu 
sprawia, że możliwe jest zaakceptowanie tego, że nie da się uwolnić od ludzi, których 
charaktery nie są kompatybilne z naszymi. Pozostaje pozwolić im dzień w dzień rujnować 
nasz nastrój lub zaakceptować, że nie możemy kontrolować wszystkiego. Przylepiając 
ludziom i zdarzeniom etykiety dobra i zła automatycznie angażujemy w to swoje emocje. 
Umożliwiamy rzeczom niezależnym od nas wpływać na to, jak się czujemy.  
    Etykiety są potężnym narzędziem kształtowania percepcji, dlatego powinniśmy poddawać 
 w wątpliwość to, co podsuwa nam nasz mózg. Możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, 
że jakaś nazwa każe nam odnosić się do danego wydarzenia lub osoby  
w konkretny sposób. Wpływ etykiet na ludzkie zachowanie opisał Philip Zimbardo  
w “Efekcie Lucyfera”, szczegółowym sprawozdaniu i analizie słynnego eksperymentu 
więziennego. Uczestnicy bardzo szybko weszli w role strażników i więźniów. Użycie tak 
starego wynalazku jak język miało ogromny wpływ na odbiór jednej grupy przez drugą. Kilku 
więźniów przeszło załamanie nerwowe spowodowane świadomością ubezwłasnowolnienia 
(właściwie od razu zapomnieli, że mogą odejść z eksperymentu w każdej chwili) oraz 
psychiczną przemocą ze strony strażników, w których nowe role wyzwoliły najgłębiej 
skrywane sadystyczne instynkty. Język kształtujący rzeczywistość jest też nieodłącznym 
elementem orwellowskiego świata przedstawionego (“Rok 1984”). Ludzie żyjący  
w dystopijnym społeczeństwie pod totalitarnymi rządami wierzą w to, w co rząd każe im 
wierzyć. Lata warunkowania sprawiły, że ich pojęcia dobra i zła zmieniają się wraz z jednym 
słowem ze strony władz.  
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Behawiorystyczny punkt widzenia 
przedstawiony w wykładach profesora 
biologii Roberta Sapolskiego nie 
pozostawia wątpliwości, że wszystkie 
zwierzęta są nastawione na reprodukcję. 
Ich nadrzędnym celem jest przekazanie 
dalej swoich genów. Właściwie są tylko 
narzędziem w “rękach” niezliczonych 
jednostek dziedziczności (Richard Dawkins, 
“Samolubny gen”).  
Każde  
z podejmowanych przez nie działań (ludzie 
nie stanowią wyjątku) ma prowadzić do 
przedłużenia gatunku. Nawet najbardziej 
skomplikowane struktury społeczne, wielkie 
cywilizacje, są oparte na allelach dążących 
do stworzenia swoich kopii. Pojęcie dobra  
i zła zatem nie dotyczy genów. Są one poza 
wszelką moralnością, poza zasadami 
rządzącymi ludzkim stadem i wszystkimi 
innymi istotami.  
Czy w takim razie dziedziczność  
i prokreacja są uniwersalnymi dobrami? 
Patrząc tylko i wyłącznie z ludzkiej 
perspektywy, można stwierdzić, że tak. 
Najbardziej podstawowe, zwierzęce 
instynkty okazują się być tymi najbardziej 
zbliżonymi do ideału; moralności 
wszechświata.  
    Należy jednak pamiętać, że dostępna dla 
nas jest tylko jedna rzeczywistość. Ta,  
w której istniejemy i którą znamy. Uznajemy 
ją za punkt odniesienia przy wszelkich 
założeniach i domysłach. Prawdziwość  
i niepodważalność realności naszego 
położenia jest jedynym, co łączy cały 
intelektualny dorobek świata. Bez tego 
podstawowego założenia, cała nasza 
wiedza okazałaby się kłamstwem. Czy 
można zatem mówić o dobrze 
uniwersalnym na zasadach tej 
rzeczywistości? Wspomniana wcześniej 
behawiorystyka i właściwie wszystkie 

dziedziny nauki (poza niektórymi teoriami 
związanymi z  fizyką kwantową) zakładają, 
że Ziemia jest Ziemią, wszechświat jest 
wszechświatem, a to co namacalne i dające 
się zmierzyć - prawdziwe. Geny dążące do 
przekazania dalej swoich kopii mogą być 
motorem ziemskiego życia, ale nawet 
rzeczywistość nie jest niepodważalna. 
Ludzie ukrywają się za moralnością, 
wartościowaniem rzeczy na podstawie 
korzyści przynoszonych stadu, by chronić 
się przed wielką niewiadomą. Przed faktem, 
że tak naprawdę nic nie wiedzą i mogą 
nigdy nie poznać prawdziwej natury 
absolutu. Strach przed byciem nic 
nieznaczącym pyłkiem w kosmosie,  
o wiedzy opartej na instynktach, domysłach 
i oszustwach, o mózgu zdolnym pojąć tylko 
jedną wersję rzeczywistości, jest tak 
głęboko zakorzeniony, że stał się częścią 
ludzkiej osobowości. Jest wpisany w geny, 
które powinny być strażnikami neutralności, 
a które okazują się być tak samo 
niedoskonałym stworzeniem, jak wszystko 
inne.  
    Uniwersalne dobro może nie istnieć. 
Może być tylko kolejnym wymysłem natury 
manifestujacym się w ludzkich umysłach, 
trzymających się kurczowo rzeczywistości, 
którą znają, by nie wpaść w otchłań 
zapomnienia. Potrzeba bycia istotną 
częścią wszechświata odbiera nam odwagę 
do bycia czymś więcej, niż śmiertelnikami. 
Uduchawiamy ludzkie cechy i aspekty 
ziemskiego życia licząc, że zagłębianie się 
w to co znane, nadawanie temu 
najwyższego znaczenia we wszechświecie, 
sprawi, że będziemy w stanie dyktować 
warunki sile większej niż wszystko co 
znamy; absolutowi, którego zrozumienie 
wykracza poza to, co bezpieczne, dobre lub 
złe.  
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Czy to wciąż fotografia? 
 

Jakub Gajda 3E 
 
 Wizyta w nowej siedzibie Muzeum Historii Fotografii  
w Krakowie skłoniła mnie do refleksji nad koniecznością 
utrwalania przemijającego czasu. 
Każdy z nas może bowiem odnieść wrażenie, że 
dzisiejsza fotografia jest czymś zupełnie innym niż była 
jeszcze niespełna trzydzieści lat temu. Zmienił się 
znacznie nie tylko sposób robienia zdjęć, ale również cel 
ich wykonywania oraz przesłanie. 
    Ponieważ interesuję się przeszłością, często stykam 
się różnego rodzaju zdjęciami, które fascynują mnie 
przede wszystkim pod względem technicznym. Są one 
bowiem bardzo cennym dokumentem stanowiącym nie 
tylko pamiątkę, ale również ważny obiekt historycznej 
kontemplacji. Oglądając zdjęcie wykonane choćby na 
początku XX wieku, mogę choć na chwilę przenieść się 
do tamtych chwil i odkryć wiele interesujących faktów. 

Ludzie bowiem o wiele chętniej wywoływali zdjęcia rodzinne dawniej niż dziś. Do lat 80 XX 
wieku wykonywanie fotografii stanowiło bowiem „domową ceremonię”, sprawiającą bardzo 
dużo satysfakcji oraz radości. Zdjęcie nie było jedynie jednym z setek plików zapisanych na 
małej karcie pamięci, lecz dziełem fotografa. I to właśnie od tego zależał przede wszystkim 
jego odbiór. Każde, nawet prezentujące ten sam obiekt, w zależności od techniki wywołania 
oraz doboru parametrów optycznych wyglądało bowiem inaczej. Odbiorca odczuwał 
specyficzny klimat oraz piękno takiej fotografii. 
    Dla przykładu mogę posłużyć się 
najstarszym odnalezionym przeze mnie 
zdjęciem – ambrotypem pochodzącym z 
około 1920 r. i przedstawiającym 
prawdopodobnie moją ciocię. Zdjęcie to 
zostało wykonane w jednej z pierwszych 
 i najpiękniejszych technik portretowych. 
Szklaną płytę poddawano działaniu wielu 
odczynników, a następnie kąpieli w 
azotanie srebra, po czym należało 
natychmiast włożyć ją do ogromnego 
aparatu, aby roztwór nie zastygł. Po 
zrobieniu zdjęcia konieczne było 
przerwanie procesu za pomocą 
wywoływacza. Warto dodać, że efekt 
uzyskany w ten sposób jest doceniany do 
dzisiaj i wielu młodych ludzi szuka 
pasjonatów zdolnych wykonać zdjęcie tą 
techniką. Jak bowiem możemy porównać 
tak tajemniczy i szlachetny portret do 
szybkiego zdjęcia wykonanego za pomocą 
naciśnięcia jednego przycisku w telefonie 
komórkowym? 
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    Bardzo ciekawą rzeczą są również zdjęcia wykonywane na zamówienie 
w specjalistycznych przedwojennych zakładach fotograficznych, z których 
duża część znajdowała się w centrum naszego miasta. W tamtych 
czasach ludzie również chcieli utrwalić pewne momenty swojego życia i 
przywiązywali wielką wagę do profesjonalizmu wykonania fotografii. Ubiór i 
otoczenie wykorzystane na tych fotografiach nawet dzisiaj budzą podziw 
oraz ukazują determinację wielu klientów do utrwalania piękna. 
    Ucieszyłem się, gdy zobaczyłem na nowej wystawie zatytułowanej 
„Portret” bardzo wiele ambrotypów oraz portretów zarówno tych 
przedwojennych, jak i również zdjęć pochodzących z lat 70. autorstwa 
Wojciecha Plewińskiego. Zasłynął on z artystycznego fotografowania 
młodych i pięknych kobiet, np. Anny Dymnej. Ich zdjęcia ukazywały się na 
okładkach „Przekroju”. 
    Bardzo interesującą dla mnie rzeczą okazały się również tekturki z 
portretami. Na jednej stronie takiej tekturki wydrukowane były nazwy 
zakładów fotograficznych wraz z adresem, na drugiej zamieszczano 
elementy secesyjne i zdjęcia osób oraz budynków, w których mieściły się 
dane zakłady. Takie „reklamy” stosowane były do wybuchu I wojny 
światowej (mam kilka takich tekturek). 
      Patronem Muzeum Historii Fotografii jest Walery Rzewuski, znakomity 
krakowski fotograf, którego zakład fotograficzny mieścił się przy ulicy 
Kolejowej 11 (obecnie Westerplatte 11). Reklama tego zakładu znajduje 
się na jednej z posiadanych przeze mnie tekturek. Najstarszy posiadany 
przeze mnie „tekturkowy”  portret pochodzi z roku 1895. 
     W Muzeum Historii Fotografii moją uwagę zwróciła również mała 
wystawa aparatów fotograficznych, pokazująca jak szybko następuje 
proces miniaturyzacji. 
Uważam jednak, że twórcy wystawy powinni bardziej zadbać o 
przedstawienie sfery technicznej, która jest nieodłącznym elementem 
początków fotografii. Mało kto dziś wie, jak duże laboratorium chemiczne 
posiadało we własnym mieszkaniu wiele osób chcących wywołać 
samodzielnie przezrocze czy zdjęcie papierowe. Myślę, że prezentacja 
choćby lampy ciemniowej, kilku odczynników i powiększalnika mogłaby 
być bardzo interesującym elementem wystawy i to przede wszystkim dla 
wielu osób, które nie miały okazji zetknąć się z tradycyjnymi kliszami, 
wywoływaczem czy koreksem z termometrem. Gdy poznałem tę sferę 
wykonywania zdjęć, zmieniłem swoje podejście do starych fotografii. 
Jestem teraz bowiem bardziej świadomy jak dużo pracy i własnej energii 
ludzie wkładali w utrwalenie ważnych dla siebie chwil. Warto również 
wspomnieć, że nieraz nawet niezamierzona dysproporcja w doborze 
odczynników czy temperatury powodowała piękne efekty, o jakich w 
wypadku fotografii cyfrowej możemy zapomnieć. 
    Mam jednak nadzieję, że w miarę rozbudowy muzeum ilość 
technicznych eksponatów znacznie się powiększy i wiele osób będzie 
miało okazję odkryć wspaniałe tajemnice dawnej fotografii… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUK                                                                                                                                                          Nr 4(18-19)/2018      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                             

14 | S t r o n a  
 

Pamiętaj o tym, że jesteś wyjątkowy! 

 

Małgorzata Kosch 2F 
 
Milion cudownych listów – Jodi Ann Bickley 
 

Listy… Czy ktoś z Was kiedykolwiek wysyłał albo 
otrzymał prawdziwy list? Ze znaczkiem i stemplem 
pocztowym, przyniesionym do domu przez listonosza? 
Niestety, w czasach wysoko rozwiniętej technologii pisanie 
listów prawie zupełnie zanikło. A gdybyście spytali się 
swoich rodziców, niejeden z nich pokazałby Wam pudełko  
z kolorowymi kartkami.  

Osobiście staram się wrócić do tej niesamowitej 
tradycji. Zakupiłam piękną papeterię i zaczęłam pisać listy. 
Aktualnie nałogowo wysyłam listy do osób z całej Polski, 
których poznałam dzięki grupie na Facebooku. Niezwykła 
zabawa, którą polecam każdemu! 

Zainteresowałam się pisaniem listów, gdy 
przeczytałam książkę Milion cudownych listów – Jodi Ann 
Bickley. Zdałam sobie dzięki tej lekturze sprawę jak 
niesamowicie jeden list, a nawet parę zdań może zmienić 
nastawienie człowieka do życia.  

Książka opowiada historię kobiety, która podjęła się 
niezwykłego projektu. 
Czytając kolejne strony, widzimy upadki i wzloty Jodi. 
Autorka nie oszczędza swojej bohaterki, przedstawia 
wydarzenia, o których niekoniecznie my sami chcielibyśmy 
komukolwiek powiedzieć, gdyby dotyczyło nas. Porusza 

tematy, z którymi większość młodych osób może się utożsamić: problemy w szkole, bulimia, 
odrzucenie, ciężka choroba, a nawet myśli samobójcze. 

Jednym z najlepszych fragmentów tej książki jest moment, w którym Jodi 
uświadomiła sobie, że pisanie listów pomoże jej się podnieść znad krawędzi życia, na której 
się znalazła. Zakłada stronę i zaczyna pisać listy. Później możemy przeczytać ich fragmenty 
z odpowiedziami, które otrzymała  i zobaczyć niesamowity wpływ, jaki miała na ich życie 
Jodi. Ludzie z całego świata pisali do niej prosząc o list, który może ich motywować czy 
poprawić nastrój. 

Milion cudownych listów to nie tylko książka. To głównie akcja, którą Jodi dalej 
prowadzi i wysyła list z otuchą do wszystkich, którzy, ją o to poproszą. Możesz też wziąć 
udział w tej akcji i wysłać Jodi swój list, który trafi do kogoś, kto tego potrzebuje i na pewno 
ucieszą go Twoje słowa. 

Uważam, że książka Milion cudownych listów to pozycja obowiązkowa dla kogoś, kto 
po prostu potrzebuje sobie przypomnieć jak ważny jest dla innych i znaleźć motywację, by 
dalej podbijać świat. Mogę również zapewnić, że potrafi zdziałać cuda.  

Jak napisała Regina Brett, autorka książek Bóg nigdy nie mruga, Jesteś cudem, Bóg 
zawsze znajdzie ci pracę i Kochaj „Jeśli czujesz, że pora się poddać, przemyśl to jeszcze 
raz i zajrzyj  do Miliona cudownych listów. Czytając tę książkę, docenisz swoje cudowne 
życie i sięgniesz po jeszcze więcej.” 

 
https://onemillionlovelyletters.com/ — strona, na której możecie dowiedzieć się 

więcej, jeśli ktoś z Was jest tym zainteresowany. 
 

https://onemillionlovelyletters.com/
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Pearl Jam w Polsce 

 

Aleksandra Kęsek 2F 
 

Legendarna grupa grungowa pochodząca z Seattle i 
zaliczana do Wielkiej Czwórki gatunku rozpoczęła swoją trasę po 
Europie. Mowa tutaj o „dinozaurach” światowej sceny grunge 
grupie Pearl Jam. Europejscy fani zespołu mogli zapoznać się z 
rozpiską koncertów swoich idoli już w grudniu, oczywiście nie 
zapomnieli oni uwzględnić Polski. To już piąty raz kiedy 
postanawiają nas odwiedzić. Zaszczyt rozpoczęcia Pearl Jam 
Live Europe 2018 padł na stolicę Holandii – Amsterdam, gdzie 
zagrali 12 czerwca. Zespół w ramach trasy zagrał 15 koncertów 
kończąc 14 lipca w Lizbonie.  

W królewskim mieście Krakowie pojawili się 3 lipca już nad 
ranem. Najwierniejsi fani czekali już 2 dni „koczując” przed 
koncertem, aby zająć miejsca jak najbliżej swoich idoli. Bramy zostały otwarte dwie godziny 
przed planowanym rozpoczęciem koncertu, a przed wejściem na halę znajdowały się 
stoiska z gadżetami firmowymi zespołu. Możliwy do zakupienia był również plakat 
projektowany specjalnie na ten koncert. Po wejściu do głównej hali, gdzie odbywał się 
koncert, można było zobaczyć ilość fanów, którzy przybyli oglądać to widowisko oraz 
wspaniałą scenę. Całość była bardzo surowa  

i minimalistyczna, całą konstrukcję tworzyły ażurowe 
podświetlane kule zawieszone tuż nad zespołem, tworzyły 
one niesamowity efekt.  

Grupa zrezygnowała z supportu, a sami weszli na 
scenę punktualnie o godzinie 20 z utworem „Of the girl”  
z albumu Binaural. Podczas trwania koncertu wokalista 
nawiązał niesamowity kontakt z publicznością bardzo 
często schodząc pod barierki. Co więcej Eddie Veder 
nauczył się nawet paru słów po polsku co wywołało 
jeszcze większy entuzjazm zebranych. Frontman odniósł 
się ze sceny do protestów przeciwko zaostrzeniu prawa 
aborcyjnego w Polsce, już w Pradze. Podczas 
wykonywania piosenki „The Lightning Bolt” zostało 
wyświetlone logo Ogólnopolskiego Strajku Kobiet,  
a Vedder ze sceny powiedział „Nie mam nic przeciwko, 
gdy ktoś przyjedzie do Stanów Zjednoczonych, szczerze 
powiedział co sądzi na temat tego co się u nas dzieje”, 
dodał również, że o wszystkim trzeba rozmawiać. Grupa 

wykonała wiele utworów, które nie pojawiały się na wcześniejszych setlistach, jednak 
zabrakło „sztandarowych” kompozycji z których to zespół był najbardziej znany takich jak; 
„Black”; „Jeremy”, czy „Daughter”.  

Natomiast podczas wykonywania utworu 
„Just Breathe” wystąpiły pewne problemy 
techniczne, w wyniku których mikrofon Eddie’go 
został odłączony, a 22 tys. tłum śpiewał a capella. 
W czasie naprawiania usterki wokalista zszedł do 
fanów z butelką wina (kolejną) i zaczął ich 
częstować. Całość koncertu trwała około 3 godzin, 
w tym zespół dwa razy bisował. Wyraźnie było 
widać, że Pearl Jam bardzo dobrze się bawi z 



PUK                                                                                                                                                          Nr 4(18-19)/2018      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                             

16 | S t r o n a  
 

polskimi fanami. Na zakończenie zagrali piosenkę „Yellow Ledbetter” podczas której 
zaprosili fana na scenę i pozwolili mu zagrać na gitarze.  

 
Cały koncert został uznany za najdłuższy i najbardziej grunge’owy na całej 

europejskiej trasie. Wszystko tworzyło niesamowite widowisko warte zobaczenia nie tylko 
przez wiernych fanów zespołu, a spójność wszystkich wrażeń wizualnych i muzycznych 
powodowało niezapomniane przeżycia. Miejmy nadzieję, że po takim koncercie grupa wróci 
do Polski z najbliższą trasą w dodatku, że większość zagranicznych artystów 
przyjeżdżających do naszego kraju przyznaje, że polscy fani tworzą wspaniałą atmosferę  
i odbywają się tu najlepsze koncerty. 
 
 
 

 

Roger Waters, 03.08.18, Tauron Arena Kraków 
 

Joanna Paszyńska 2F 
 

  W sierpniu do Polski zagościł Roger Waters, 
były lider zespołu Pink Floyd. 3 sierpnia muzyk 
wystąpił w krakowskiej Tauron Arenie w 
ramach trasy „Us+ Them”, związanej zarówno 
ze starą  floydowską twórczością jak i solowym 
albumem z 2017 roku-  „Is This The Life We 
Really Want?”. 

 Koncert rozpoczął się ze sporym 
opóźnieniem, co biorąc pod uwagę wyjątkowe 
trudności ze znalezieniem miejsc 
parkingowych, dla wielu uczestników stanowiło 

uśmiech losu. Ci, którym udało się dotrzeć na czas, mogli wejść w odpowiedni nastrój 
oglądając w ciemności wyjątkowo statyczne wideo. Kobieta z chustą na głowie nieruchomo 
siedziała na pustej plaży i cicho nuciła arabską piosenkę, wyczekująco wpatrując się w 
morskie fale. 

 W końcu, przy dźwiękach charakterystycznego stukotu zapowiadającego utwór 
„Breathe” z floydowskiego albumu „The Dark Side Of The Moon”, na scenie pojawił się 
Roger Waters wraz z towarzyszącymi muzykami. Wśród nich znalazł się gitarzysta 
współpracujący z muzykiem podczas produkcji ostatniego albumu- Jonathan Wilson. 
Długowłosy brodacz w kolorowej koszuli, którego Waters przedstawił słowami „zawsze 
powtarzam, że każdy dobry rockowy zespół potrzebuje swojego hipisa”. Po takim 
 komentarzu, jak i całym koncercie, koniecznie musiałam zapoznać się z indywidualną 
twórczością Wilsona . Zdecydowanie nie była to strata czasu- psychodeliczny album 
„Gentle Spirit” okazał się najprzyjemniejszym wakacyjnym odkryciem muzycznym. 

 Poza hipisowskim gitarzystą na scenie znalazł się znany z zespołu Lucius duet 
wokalny Jessici Wolfe i Holly Laessig.  W koncertowy skład wchodzili jeszcze: Bo Koster, 
Dave Kilminster , Gus Seyffert, Jon Carin, Ian Ritchie i Joey Waronker. 

 Początek koncertu minął w klimacie ciemnej strony księżyca- po „Breathe” na kilku 
ekranach pojawiły się kolorowe zegary, które rozpoczęły psychodeliczny taniec w rytm 
utworu „Time”, później zabrzmiało jeszcze „The Great Gig In The Sky”. 

 Następnie przyszła pora na  niepokojące „Welcome to The Machine” z albumu „Wish 
You Were Here”. Po takim wstępie Waters przeszedł do materiału z nowej płyty. Zaczął od 
utworu „Déjà Vu”  z kontrowersyjnymi słowami, w których muzyk spekuluje, co zrobiłby na 
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miejscu Boga, czy innej siły wyższej mającej kontrolę nad światem. Na ekranie pojawiły się 
nagrania z dronów, dające widzowi wrażenie obserwowania świata ze znacznej wysokości. 
Szczególnie uderzyła mnie trzecia zwrotka, w której Waters z charakterystyczną chyba tylko 
dla siebie,  przejmującą melancholią w głosie opisuje stan w jakim znajduje się nasza 
planeta- „Bizony odeszły, góry są płaskie, pstrągi w strumieniach są hermafrodytami”. 

 Kolejnym nowym utworem było „The Last Refugee”. Proste, ale przesycone 
emocjami wideo nawiązujące do tego rozpoczynającego koncert. Uchodźczyni w 
łachmanach, tańcząca wśród kartonów w opuszczonym budynku, zamykająca oczy, by 
wyobrazić sobie zupełnie inną rzeczywistość- występ w pięknej sukni, w przestronnej sali 
oświetlonej żyrandolami. W momencie, w którym można wywnioskować, że cały teledysk 
zostanie utrzymany w tym klimacie, poznajemy historię kobiety, a przynajmniej jej fragment. 
Uchodźczyni zaczyna płakać, bierze w dłoń dziecięcą zabawkę, co przenosi ją na plażę. 
Obserwuje dziecko bawiące się przy wodzie, na jej twarzy pojawia się ciepły uśmiech. 
Jednak kiedy dociera nad morze, małej już tam nie ma. Na brzegu leży jedynie wyrzucona 
przez fale zabawka. 

 Po melancholijnych „Déjà Vu” i „The Last Refugee” przyszła pora na znacznie 
mocniejsze „Picture That” przedstawiające niepokojące, ale jednocześnie dziwnie 
realistyczne wizje świata.  W tym utworze, chyba po raz pierwszy w całej twórczości, 
Waters zdecydował się na wzmocnienie emocjonalnego przekazu licznymi przekleństwami. 

 Później muzycy powrócili do klasyków- cała publiczność odśpiewała razem z 
Watersem kultowe „Wish You Were Here”. 

 Pierwszą część koncertu zakończył mocny akcent z „The Wall”. Przy niepokojących 
dźwiękach „The Happiest Days of Our Lives” na scenę wprowadzono grupkę dzieci w 
więziennych kombinezonach, z czarnymi workami na głowach. Jak się okazało, Waters 
zaprosił do współpracy podopiecznych polskiej fundacji Akademia Przyszłości, pomagającej 
dzieciom mającym trudności z nauką. 

 W trakcie „Another Brick In The Wall”, w momencie, w którym potężny chór 
powtarzał „We Don’t Need No Education”, dzieci tryumfalnie zdjęły zasłaniające twarze 
worki i rozpoczęły prosty układ taneczny, śpiewając wraz z muzykiem. W kluczowym 
momencie młodzi tancerze uwolnili się także z więziennych kombinezonów, ukazując 
czarne koszulki głoszące „RESIST”- opieraj się. Wciąż w towarzystwie tańczących dzieci 
Waters wykonał jeszcze trzecią część „Another Brick In The Wall”. Słowo „RESIST” ukazało 
się na wszystkich ekranach, zakańczając pierwszą część koncertu. Podczas 
piętnastominutowej przerwy na ekranach można było przeczytać, komu, zdaniem byłego 
lidera Pink Floyd, powinniśmy stawiać opór- pojawiły się nazwiska polityków, wspomniano 
też Marka Zuckerberga. 

 Po przerwie na środku owalnej sali z gigantycznych ekranów i dymiących kominów 
powstał model londyńskiej elektrowni Battersa, znanej z okładki albumu „Animals”. Utwór 
„Dogs” płynnie przeszedł w „Pigs”, kulminacyjny, a przynajmniej zdecydowanie najdłużej 
planowany element muzycznego przedstawienia.  Muzycy włożyli maski świń, otworzyli 
szampana, rozpoczęli ucztę przy stole, który nagle pojawił się na scenie. Waters wziął w 
dłonie transparent, głoszący, że „świnie rządzą światem”, a później przy głośnych owacjach 
widzów drugi, mniej cenzuralny,  z napisem: „F**k the pigs”. Nad głowami widzów pojawił 
się kolejny efekt wizualny- wielki balon w kształcie świni, na której boku wypisano przesłanie 
„Zostań człowiekiem”. 

 Roger Waters nie byłby sobą, gdyby nie wykorzystał utworu o politykach- 
oligarchach i nie nadał  mu bardziej konkretnego, odnoszącego się do aktualnej sytuacji na 
świecie przekazu. Tak więc „Świnie” zostały w pewnym sensie zadedykowane Donaldowi 
Trumpowi, czego zasadniczo można było się spodziewać śledząc wypowiedzi Rogera na 
temat obecnego prezydenta USA. Ekrany tworzące replikę fabryki zapełniły się 
autentycznymi cytatami Trumpa w towarzystwie jego komicznie przerobionych portretów. 
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 Po zwierzęcej części koncertu przyszła pora na wciąż związane z sytuacją na 
świecie „Money” i  „Us And Them”, utwór od którego swoją nazwę wzięła cała trasa 
koncertowa. 

 Po krótkiej kompozycji z nowego albumu, „Smell The Roses”, przyszła pora na 
bogaty wizualnie finał.  Przy dźwiękach „Brain Damage” nad głowami widzów pojawiła się 
odbijająca światło kula, a lasery utworzyły wysoki na całą arenę ostrosłup, który przy 
„Eclipse” rozbłysnął kolorami tęczy. 

 Dopiero ten moment Waters wybrał, żeby powiedzieć coś do publiczności. Poza 
przedstawieniem koncertowego składu, muzyk miał też dla zebranych przesłanie. O ile nie 
obyło się bez konkretnych politycznych odniesień, jego część można uznać za uniwersalną. 
Były lider Pink Floyd położył nacisk na prawa człowieka, poprosił, by ci, którzy mają to 
szczęście, że nikt ich im nie odbiera, stali się adwokatami tych, których prawa są 
naruszane.  Przy gromkich brawach Waters wspomniał też o prawach kobiet. 

 Na bis Roger zadedykował swojej matce utwór „Mother” z albumu „The Wall”. 
Koncert zakończyło zapierające dech w piersiach wykonanie „Comfortably Numb”. 

 Chyba trudno obiektywnie ocenić wydarzenie, jakim jest koncert ulubionego muzyka. 
Ale mogę powiedzieć, że miałam bardzo wysokie oczekiwania i nie zostały one 
zawiedzione. Teatr muzyczny, repertuar, emocje- wszystko to stworzyło niesamowicie 
intensywne doświadczenie, które mogę określić najlepszym koncertem, na jakim do tej pory 
byłam. 
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Riverside - Wasteland                                     (ROCK) 
recenzja płyty 
 
Jakub Grzegorczyk 3A  

9/10  
 
Często dziwię się czemu tyle znajomych mi osób, które 
deklarują zainteresowanie ambitniejszą muzyką, nie zna 
twórczości polskiego Riverside, mimo stale rosnącej 
popularności tego zespołu. Nie wiem dlaczego tyle osób 
dało radę pominąć ten ważny dla ogólnoświatowej sceny 
i najzwyczajniej wybitny rockowy zespół, którego 
twórczość jest jednocześnie bardzo przystępna i 
wartościowa. Zaskakujące jak łatwo można tak wiele 
stracić.  
 Riverside, debiutujące w 2001 roku, jako grupa art 
rockowa, stało się zespołem kompletnym pod względem 
składu w 2005 roku (dwa lata po wydaniu 
debiutanckiego albumu), kiedy do zespołu dołączył 
młody klawiszowiec - Michał Łapaj. W tamtym czasie 
stało się już oczywiste, że basista i wokalista Mariusz 
Duda jako genialny kompozytor oraz konstruktor 
złożonych i wymownych konceptów powinien zostać 
głową zespołu i koordynatorem działań artystycznych. Osobowość zespołu, mimo dominacji 
Dudy, jednak nigdy nie osiągnęłaby tak interesującego kształtu bez wkładu pozostałych 
muzyków. Riverside mogło się wybić jako ponadprzeciętny rockowy zespół, zawierający w 
swojej muzyce niespotykany aspekt emocjonalny, nie tylko dzięki wizjom i tekstom Dudy, 
ale też pełnej wrażliwości i wyczucia, a zarazem dość powściągliwej grze gitarzysty - Piotra 
Grudzińskiego, rozpasjonowanemu brzmieniu, ubóstwianych przez Michała Łapaja, 
organów Hammonda i niezwykle charakterystycznej grze, wywodzącego się z metalowego 
podwórka, perkusisty - Piotra Kozieradzkiego. W 2015 roku, wraz z premierą wyważonego 
albumu Love, Fear and The Time Machine, będącego już szóstą propozycją grupy, 
dojrzałość zespołu zdawała się osiągnąć imponujący szczyt, a Riverside zdobywając 
kolejne jednoznacznie pozytywne recenzje, umocnili swoją pozycję, jako najważniejszego 
na światowej scenie polskiego zespołu rockowego wszech czasów. 

      W lutym 2016 roku wszelkie nadzieje związane z przyszłością zespołu stanęły pod 
znakiem zapytania, wraz z tragiczną, niespodziewaną śmiercią Piotra Grudzińskiego, 
gitarzysty i założyciela grupy. Przez najbliższe tygodnie zespół odbierał kondolencje  
z całego świata muzyki. Przez długie miesiące milczeniem owiewana była kwestia 
przyszłości zespołu, aż w końcu Duda zadeklarował, że Riverside powróci na scenę, tak jak 
zapewne wolałby zmarły przyjaciel. Zapowiedziane zostało, że zespół będzie występować 
jako trio, a pierwsze dwa koncerty zostały zaplanowane na luty 2017 roku, kilka dni po 
rocznicy śmierci Grudzińskiego. Po tym trudnym dla muzyków powrocie, kiedy na scenie 
wspierał ich zaprzyjaźniony gitarzysta Maciej Meller, zapowiedziano na wiosnę dużą trasę 
koncertową, podczas której zespół udowodnił, że potrafi wrócić z klasą i niejako zrodzić się 
na nowo, zachowując też szacunek dla zmarłego kolegi. Pozostało jeszcze jedno trudne 
zadanie - stworzyć nowegy materiał i znaleźć odpowiednią dla niego konwencję.  
W bieżącym roku już możemy się przekonać jak zespół temu podołał. Niejaki drugi debiut 
Riverside - opowiadający o przetrwaniu album Wasteland, ukazał się we wrześniu. 
Obrawszy konwencję post-apokaliptyczną z elementami westernu, zaprezentował nam 
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zespół po kataklizmie, który powraca, aby toczyć dalszą podróż. Wasteland komentuje 
zaistniałą sytuację powrotu po tragedii, a jego pożywkę stanowią autentyczne przeżycia 
wewnętrzne lidera, związane również z innymi tragediami, które falowo spadły na niego  
w 2016 roku pozostawiając świat w gruzach. Pomysł nagrania albumu opartego na 
motywach post-apo ponadto już dawno chciał zrealizować z Riverside zmarły gitarzysta. 
Obecna chwila okazała się najbardziej adekwatnym momentem realizacji jego wizji. 

Nowy album, nowego Riverside - tria po apokalipsie, mimo, że buduje wyraźnie inne 
brzmienia i oferuje co prawda rockowe utwory, niepokojąco nawiązujące aranżacjami do 
projektu solowego Mariusza Dudy - Lunatic Soul. Sam aspekt nasycenia brzmienia 
rockowym ciężarem jednak przywodzi głównie na myśl dawne dokonania grupy ocierające 
się odważnie o atmosferyczny metal. Brak gitary Piotra Grudzińskiego, mimo wszystko 
bardzo silnie daje się słuchaczowi odczuć. Nie ma już mowy o dawnej przestrzenności tej 
muzyki, opartej na rozlanych dźwiękach gitary i wysublimowanych solówkach tak 
charakterystycznych dla zmarłego muzyka. W studio Grudzińskiego zastępował sam Duda, 
grający już nie tylko na basie, oraz Maciej Meller - koncertowy członek Riverside, który 
nagrał niezliczone partie solowe różnych gabarytów i smaków, dodające do Wasteland 
pobrzmienia jakby zasuszonego Pink Floyd. Radykalna zmiana brzmienia gitary, która stała 
się teraz zakurzona, bardziej kłująca i chłodna, była zabiegiem koniecznym, nie tylko aby 
zobrazować tytułową jałową krainę, ale też aby podkreślić nową sytuację zespołu  
i zaznaczyć, że muzycy nie mają zamiaru udawać, że bez Grudzińskiego są nadal tą samą 
grupą. Utwory z albumu przepełnia melancholia i tętniące, nieraz ścierające się ze sobą 
emocje oparte na motywie szczerego "wewnętrznego krzyku", który według Dudy nie był tak 
obecny w jego twórczości od czasu pierwszego Lunatić Soul (2008). Wasteland 
charakteryzują się też wokale poruszające się w niższym niż wcześniej rejestrze  
i zaświadczające o rozwoju głosu Dudy też od strony technicznej i wyrazowej. 
Przeobrażenie przeszły też melodie, które, pozostając proste, nabrały bardziej europejski, a 
może wręcz polski charakter, nie stroniąc nawet od słowiańskich wpływów ludowych. Ogół 
nastroju prześlicznie dopełniły melodie rodem z westernu i wątki, określane przez Dudę 
mianem motywu kina drogi. Niezaprzeczalna aura i prawdopodobnie najbardziej rozwinięta 
symbolika albumu stanowi główną siłę tej dojrzałej, jak się okazuje, kontynuacji dziedzictwa 
Riverside. 

Wśród kompozycji  znajdziemy między innymi zdecydowany, przebojowy rocker  
w postaci Vale of Tears, o wyjątkowo wyrazowej surowości, z którą kontrastuje pięknie 
wyciszony refren o wysublimowanie łzawej wrażliwości. Utwór ten łączy przebojowy 
potencjał z kompozycyjnym kunsztem, prostotą motywów i bezwzględnym ciężarem 
emocjonalnym. Podobnie prezentuje się rzewnym Lament, który intryguje niecodziennym 
wykorzystaniem banjo i skrzypiec. Ciekawą propozycją, bo nawiązującą do pierwszej trylogii 
albumowej Riverside jest też rozbudowana kompozycja instrumentalna Struggle for 
Survival. Dowodzi ona radykalnej zmiany instrumentalnej tożsamości zespołu i prezentuje 
bardzo interesującą, kilkuwątkową konstrukcję, umiejętnie żonglującą nastrojami  
i zwieńczoną urokliwym finałem. 

Największa siła Wasteland tkwi jednak w zwiewnych formach. Na ich czele należy 
postawić balladę River Down Below i fenomenalny finał albumu w postaci The Night Before 
(kompozycja autorstwa klawiszowca - Michała Łapaja). Pierwszy z tych utworów łączy  
w sobie wszystkie najznakomitsze zabiegi, które w celu budowania konceptualnego nastroju 
wybrano na Wasteland. Niepowtarzalny nastrój tego utworu w połączeniu z bezcennym 
tekstem czyni tę kompozycję może najbardziej wzruszającą propozycją z katalogu 
Riverside. Po wybrzmieniu tak rozbrajającej piosenki, niezwykle efektownie wypada wejście 
utworu tytułowego, najczyściej westernowego, ośmiominutowego monumentu. Mam tylko 
pewne wątpliwości, czy hardrockowe rozwinięcie tego utworu jest najlepszym rozwiązaniem 
po znakomitej pierwszej części. Sprawia wrażenie burzyć tak mistrzowsko utkany wyraz 
pierwszych dwóch minut, które być może są najwybitniejszym, ale nieco zaprzepaszczonym 
momentem albumu. Urwanym obrazkiem odradzającej się duchowości naszych bohaterów, 
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którzy zatroszczywszy się o to, co ocalili, czują, że najwyższy dla nich czas, aby wyruszyć  
w nieznaną drogę. Albo po prostu odjechać ku zachodzącemu słońcu. Finałowa część 
utworu przynosi nam wspaniałą westernową melodię, która wydaje się zawierać 
skrystalizowaną puentę całego albumu. Ten bezcenny fragment odprowadza nas ku 
bezbłędnemu, klawiszowemu zakończeniu (The Night Before), które w swojej kameralności 
może stanowić kolejne do nawiązanie pierwszych albumów grupy, które kończyły się  

w podobnym stylu. Utwór intryguje rytmiką na pięć i sennym wokalem. Najważniejszy 
jest tu jednak mistrzowskie przekazanie określonych emocji i optymistyczne podsumowanie, 
wszystkiego co album wniósł. Przekonujemy się o odnalezieniu nowej drogi przez naszych 
weteranów walki o przetrwanie. "Nie przejmuj się hałasem. To tylko bomby. Element muzyki 
z tej piosenki. Kiedy noc zaczyna zapadać. Ja i ty w bezpiecznym terenie. Dawny świat nie 
powróci. Ale przetrwamy. Nietknięci. Znów"  

The Night Before scala też pozostałe wątki, które Duda umieścił na albumie. 
Wasteland bowiem nie jest opowieścią o jakiejś oderwanej od rzeczywistości masowej 
zagładzie ludzkości, czy po prostu komentarzem sytuacji zespołu. Tematyka albumu jest 
znacznie bardziej przyziemna i rozbudowana. Jałowa kraina bowiem rozgrywa się głównie 
na dwóch zupełnie realnych płaszczyznach. Przed naszymi oczami - w obecnym, 
niestabilnym, targanym absurdalnymi konfliktami świecie oraz w umysłach każdego z nas. 
Jałowości okazuje się chorobą ludzkiej natury. Życiem z "upadłymi myślami w upadłej 
krainie, nie widząc słońca". Człowiek bowiem, nie potrzebuje wielkiej tragedii, aby żyć bez 
nadziei, będąc ślepym na dobro, które go otacza, a także nie chcąc naprawiać swoich 
słabości, świadomie się rozwijać, czy brać na siebie odpowiedzialności za innych. 
Szczególnie stanowczo przedstawia te myśli utwór Acid Rain, zaznaczając, że 
najprawdziwsza jałowa kraina znajduje się w ludzkim wnętrzu, a ulewy kwaśnego deszczu 
spadają na co dzień - w naszych duszach. Każdy bowiem posiada swoje "upadłe myśli", 
wśród których nieraz musi walczyć o przetrwanie i moralność. W Acid Rain padają słowa  
o ludzkiej gruboskórność, kłamstwie , chciwości, frustracji i złości, które przemieniają życie 
w prawdziwe pustkowie. Dowiadujemy się, że sytuacja człowieka jest niełatwa i wymaga od 
niego walki już w życiu codziennym. Każdy posiada w sobie pierwiastek jałowej krainy, który 
musi sobie uświadomić i trzymać na wodzy. Niestety często wstrząsająca tragedia 
powoduje, że człowiek zadaje sobie przybijające pytanie: "Jakże mogłem wiedzieć, że 
byłem szczęśliwy?". 

Riverside powróciło z siódmym bardzo pieczołowicie zbudowanym albumem. Zespół 
zdał kolejny bardzo wymagający egzamin, na dobre powracając po tragedii. Poprzez 
znakomity wybór tematyki nagrania, nasycenie go uniwersalnymi symbolami i zastosowanie 
świeżych środków, zespół udowodnił swoją wielką klasę. Wasteland w dobry sposób buduje 
bardzo ciekawe nastroje i posiada znakomicie rozbudowaną warstwę znaczeniową. Sama 
jednak muzyka musi stanowić wyzwanie dla fanów Riverside. Nie sposób nie odczuć tu 
pewnego kryzysu osobowości zespołu, spowodowanego stratą bardzo ważnego członka. 
Przejawia się on w warstwie instrumentalnej, z którą bardzo długo musiałem się oswajać. 
Mocno przesiąknięta jest ona już nie tylko kompozytorskimi, ale i wykonawczymi 
tendencjami Mariusza Dudy (który przecież już gra na basie i śpiewa, ale jeszcze nagrał 
partie gitary). Nie mniej jednak wszystkie aspekty pozadźwiękowe, z uprzywilejowany 
zawsze w muzyce zespołu aspektem emocjonalny na czele, stoją na poziomie niemal 
mistrzowskim. Riverside pozostaje bardzo ważną nazwą i bezcennym zjawiskiem nie tylko 
na scenie polskiej. Z ekscytacją będę czekać na kolejne rozdziały napisane przez zespół,  
a znając produktywność Dudy, to oczekiwanie nie powinno się dłużyć. Póki co jednak 
dobiec końca musi monumentalna trasa koncertowa obejmująca sceny prawie całego 
świata, na których zespół zagra między innymi nową balladę - Guardian Angel - jeden  
z najpiękniejszych pokojowych manifestów muzyki rockowej. To już pewne - Riverside 
przetrwali. 
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The Black Queen - Infinite Games        (SYNTHPOP) 
recenzja płyty  
 
Jakub Grzegorczyk 3A 

                                                               8,5/10  

              
Kiedy supergrupa The Black Queen ogłosiła datę 

premiery drugiego albumu, stało się dla mnie jasne, że 
przyjrzę się ich nadchodzącemu dokonaniu na łamach 
gazetki, bo w żadnym numerze nie może zabraknąć 
recenzji albumu synthpopowego. Wysokie oczekiwania 
względem zapowiedzianego wydawnictwa przyniósł nie 
tylko znakomity debiut, ale i fakt, że z tym rokiem Czarna 
Królowa stała się głównym, jeśli nawet nie jedynym 
muzycznym projektem członków tria - muzyków 
IDMowego* Telefon Tel Aviv, industrialnej legendy Nine 
Inch Nails i byłego wokalisty post-hardcore'owego The 
Dillinger Escape Planu. Od razu zaznaczę, że ten ostatni, 
zawsze żywo zainteresowany industrialem, wykorzystuje 
w tym projekcie głównie swoje najdelikatniejsze, 
falsetowe barwy niecodziennego głosu. 

Po The Black Queen można się było spodziewać drugiej porcji znakomicie 
energetycznego i wyważonego popu, opartego na przebojowych melodiach i 
charakterystycznym dla grupy klimacie, zbudowanym na estetycznych brzmieniach 
elektroniki (znanej z twórczości Telefon Tel Aviv) wspartej ekspresją wokalną Grega 
Puciato. Infinite Games okazał się jednak wymykać tym oczekiwaniom. Zaskakuje, a 
poniekąd też prowokuje słuchacza i przysparza go o zawroty głowy. Jednak nie dokonuje 
tego na drodze zupełnej zmiany, czy intensyfikacją konwencji, tylko niezwykłym do niej 
podejściem, z którym wiąże się też zwolnienie tempa, wygładzenie krawędzi i przygaszenie 
świateł…
 Nowy album jest nagraniem o nocnej, rozmytej aurze, bliższej takim zespołom jak 
The Midnight, czy Bersarin Quartet. Od razu razu rzuca się w uszy jakby rozmyte, czy też 
schowane za mgłą miejsce wokalu, a ten zabieg brzmieniowy stanowi jakby negatyw faktury 
debiutu - Fever Daydream. Pomimo wykorzystania podobnych środków, co Fever 
Daydream, rozpościera wyraźnie inne klimaty. Nadal jest to bogaty synthpop zalany 
gustownym ambientem. Stawia jednak przed odbiorcą pewne wyzwania związane  
z niepokojąco trzymaną na wodzy (czy też za mgłą) energią. Pozostaje błyskotliwym 
odbiciem patentów z FD, choć mimo to, że nieraz nawet nawiązuje do konkretnych 
momentów poprzednika, odbicie to zostało przeprowadzone w lustrze jakby nienaturalnie 
pobudzonej, a w dodatku zabarwionej przez nonszalancko znudzonego artystę, cieczy. Jest 
albumem sennym i rozmytym, ale nie pozbawionym fantazyjnych zwrotów akcji  
i podprogowego niepokoju. Wyważone brzmienia po połowie albumu niestety stają się już 
nieco monotonne. Na całe szczęście chwilę później z pomocą przychodzi żywe Spatial 
Boundaries, eksplodujące setką barw, które zaskakująco okazują się wpisywać  
w kolorystykę całości i ją dookreślać. Następne dwie miniatury i finałowe On The Edge of 
Two idą szczęśliwie za ciosem, prezentując ambitne połączenia brzmień  
z nastroje i melodiami. Ostatnia kompozycja przynosi też swoiste wynurzenie. Wokal nagle 
staje się bardzo wyraźnie zakreślony, wybijając się na pierwszy plan, a elektronika w swoim 
nadal odurzonym brzmieniu udowadnia nam, że potrafi też ożyć i zabłysnąć. Kompozycja ta 
jest również znakomitym zakończeniem albumu. 



Nr 4-5(18-19)/2018                                                                                                                                                        PUK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 | S t r o n a  
 

Infinite Games w żadnym wypadku nie posiada tak wielu bezpośrednio nośnych 
melodii, co Fever Daydream. Prawdę mówiąc można na nim wyróżnić tylko dwie 
przebojowe kompozycje - Thrown Into The Dark i On The Edge of Two, które okalają album. 
Moim zdaniem jednak ta nowa propozycja przewyższa debiut kreatywnością, a na pewno 
ciekawszymi formami kompozycji i spójnością kreowanego klimatu. Właśnie aura panująca 
na albumie przynosi najwięcej zaskoczeń. Jest dużo chłodniej, a utwory często wloką się 
jak w smole i mogłyby nawet nie przyciągać uwagi. Jednak im dłużej towarzyszą nam, bądź 
im dokładniej się w nie wsłuchamy, zaczynamy dostrzegać setki, często nawet złożonych, 
niuansów, a nastrój okazuje się bardzo bogaty i hipnotyczny, a nawet mroczny.  
W niższych tempach i generalnej senności odnajdujemy wtedy nietypowe pokłady 
dynamizmu i immersji. Całość, wraz z tekstami opartymi na specyficznej analizie 
psychologicznej współczesnych ludzi przytłoczonych własną wolnością, którzy poszukują 
swojego miejsca w społeczeństwie i rzeczywistości, tworzy już zupełnie wyrazistą 
mieszankę. Obrazy liryczne posiadają dodatkowo autobiograficzną autentyczność, z uwagi 
na faktyczną walkę z lękami, którą muzycy przeżywali w okresie Fever Daydream i której 
tamten album był poświęcony. 

Infinite Games jest mocną i zaskakującą kontynuacją inicjatywy tria z Los Angeles. 
Nie musi przypaść do gustu wszystkim fanom przebojowego Fever Daydream, ale należy 
docenić przede wszystkim możliwość ujrzenia The Black Queen w tak innym, falująco-
mrocznym świetle, a aby doświadczyć skrajnego przykładu tych tendencji zachęcam do 
przesłuchania najbardziej bezkompromisowej kompozycji z płyty - Your Move. Nowy album 
pozwala płynąć wraz ze sobą, oferując bardzo ambitny i spójny bieg dynamiki, a samo jego 
odkrywanie przynosi bardzo różne emocje, w zależności od chwili, nastroju odbiorcy i 
poziomu zapoznania z materiałem. Mimo, że  jednak prędzej niż ładuje słuchacza energią, 
wypija ją z niego, pozostaje gęstą, mieniącą się mazią dźwięków i niepokornym 
emocjonalnym kameleonem. 

  
*IDM - Inteligent Dance Music 

 
Toby Driver - They Are the Shield      (AWANGARDA) 
recenzja płyty   
 
Jakub Grzegorczyk 3A 
               

10/10  
 

Głowa mała, kiedy pomyśleć o artystycznej osobowości amerykanina Toby'ego Drivera, 
niepowstrzymanego muzycznego eksperymentatora, który swoją twórczością w żaden 
sposób nie odpowiada na pytanie kim właściwie jest. Całe życie 
poświęcił na poszukiwanie indywidualnego muzycznego wyrazu, a 
swojej osoby w nieznanym i niezbadanym. Ukończył szkołę 
jazzową w klasie klarnetu, unikając przy tym przenikania jazzu do 
swojej twórczości. Nawet sam aspekt improwizacji ma w jego 
złożonej twórczości marginalne znaczenie, a co ciekawe, to 
niektóre z tych partii które sprawiają wrażenie najdokładniej 
skomponowanych, są właśnie improwizowane. Od dwudziestu lat 
bezgranicznie zaangażowany w twórczość, zapoczątkował około 
dwadzieścia zespołów, tym samym samodzielnie budując swoistą 
brooklyńską scenę awangardową, której kreatywna siła daje się 
porównać z mało którą inicjatywą ze świata dźwięków 
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bezkompromisowo poszukujących. Opanował technikę gry na wielu instrumentach 
muzycznych, jest również wokalistą, producentem i wydawcą, ale jego muzyczną profesję 
najlepiej opisuje słowo "wizjoner". Toby Driver jest też w pełni profesjonalnym muzykiem i 
kompozytorem, a wręcz fenomenem na scenie tak zwanej muzyki rozrywkowej, na której 
właściwie brak ludzi, dzielących swój czas po połowie na zapisywanie kilometrów pięciolini 
i koncerty, czy nagrywanie. Tym co szokuje odbiorcę muzyki Toby'ego (mimo, że spora jej 
część jest szczególnie wymagająca) nie są same stosowane przez artystę środki, a wyraz, 
który nimi osiąga. Mamy tu (o zgrozo) do czynienia z samymi konwencjonalnymi 
instrumentami, z których muzycy nie wydobywają dźwięków w sposób wymagający 
fantazji pijanego przedszkolaka, a zupełnie normalny od strony technicznej. Nawet 
harmonia, choć właściwie dziwaczna, niekoniecznie neguje muzyczne reguły. Niezwykłe 
okazują się same techniki kompozytorskie i uwypuklanie, że nie powiedziano ostatniego 
słowa w zakresie tego, co słuchacz może doświadczyć dzięki muzyce, a pod żadnym 
pozorem nie zdawał sobie z tego sprawy. 

Rok temu, obok tak znamienitych dla awangardy projektów, jak maudlin of the Well 
(pisownia zamierzona) i Kayo Dot, swoje miejsce, wraz z premierą wybitnego 
"niebieskiego albumu", zaznaczył swoje istnienie też solowy projekt Toby'ego Drivera. 
Album, powstający ponoć na przestrzeni czterech lat, stanowił duże wyzwanie i istotny 
punkt w twórczości Drivera. Jest to może i miejsce znaczącego udowodnienia przez 
awangardzistę swojej dojrzałości - zmierzenia się z muzyką "zwykłą". Jest on propozycją 
dużo prostszą i bardzo wysublimowaną. Zawiera sześć ballad (w najszlachetniejszym, 
czysto romantycznym tego słowa znaczeniu) obijających się nawet o konwencję 
urokliwego gotyckiego popu, nawiązując przy tym nawet do współczesnej nurtu 
minimalistycznego w muzyce klasycznej. W tym roku, na tydzień przed swoimi 
czterdziestymi urodzinami, artysta uraczył nas kontynuacją poszukiwań oznaczonych po 
prostu jego nazwiskiem - ukazał się "czerwony album" - They Are the Shield. 

Premiera ta, oferująca nam kolejne 43 minuty muzyki zawarte ponownie w sześciu 
kompozycjach, jest logicznym i fascynującym rozwinięciem wątków z albumu niebieskiego. 
Podczas gdy tamten został zbudowany całościowo przy użyciu gitarzy, szczątkowej 
perkusji, nienarzucających się syntezatorów i znajdującego się na pierwszym planie 
wokalu, nowy album prezentuje nam wymyślne konstrukcje aranżacyjne. Już pierwsza, 
najdłuższa na albumie kompozycja - Anamnesis Park w imponującym wydaniu odsłania 
przed nami mnóstwo zupełnie świeżych środków brzmieniowo-kompozycyjnych, 
względem tych, które znaliśmy z niebieskiego albumu, czy umówmy się - skądkolwiek. Już 
we wstępie słyszymy wzajemnie dostrajające się do siebie w niejasnym zawieszeniu 
motywy podane przez nietuzinkowy skrzypcowy duet (Conrad Harris znanej z FLUX 
Quartet i nominowana do Grammy Pauline Kim Harris). Niepowtarzalna gra tej dwójki 
stanowi charakterystyczny element albumu. Po chwili skrzypce kończą swoją 
minimalistyczną narrację i słuchacza uderza niezwykłe wejście tajemniczych 
syntezatorów, wraz z którymi zawiązuje się cała nieziemska opowieść rozpostarta w tej 
kompozycji. Skrzypce wracając snując fantastycznie nietypowe motywy, dotykające samej 
głębi duszy, a może kształtujące jej nowe zakątki. Po pięciu minutach mistrzowsko 
poprowadzonej poezji smyczka i klawiszy, kiedy klimat zostaje już otwarty w zupełności, 
zjawia się przewodni motyw skrzypiec podparty przez perkusjonalia i zamaszysty 
syntezator organowy i basowy. W pole słyszenia wkracza transcendentalny jak nigdy 
dotąd, wokal Toby'ego. Już czujemy, że nowy album charakteryzuje się większym 
rozmachem i bardziej ekspresywnym charakterem, przeciwnym do czysto 
impresjonistycznego stylu poprzednika. Ekspresja ta snuta jest w szczególnie 
zaskakujących rejonach i nieraz burzy granice między nieszablonowym zamyśleniem 
podmiotu muzycznego, a żarliwą deklamacją. Kilkugłosowe partie skrzypiec oferują 
niepomijalne komentarze, a słowa, tak powalająco wygłaszane przez wokalistę, rzucają 
człowieka w niezwykłą, uduchowioną opowieść o niejasnym przesłaniu i znaczeniu, ale co 
najciekawsze zaraźliwym pięknu, tak charakterystycznym w swojej nietypowości. Teksty 
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zawierają mnóstwo opisów, symbolicznych pejzaży oraz nieuchwytnych metafor i 
porównań. Fantasmagoryczną warstwę liryczną, od lat obecną w twórczości Toby'ego, 
zawdzięczaliśmy jego zaprzyjaźnionemu poecie Jasonowi Byronowi, z którym 
współtworzył swoje pierwsze zespoły. Na nowym albumie Driver napisał jednak teksty 
samodzielnie i trzeba przyznać, że wykonał imponującą pracę. Słowa podejmują w 
twórczości amerykanina podobne wyzwanie, jak muzyka. Pochodzą z nieznanego 
dotychczas odbiorcy świata wyrazu,  
a uzupełniają ten nasz o to, czego nie znaliśmy, a moglibyśmy zrozumieć. W tej 
kompozycji każda instrumentalna fraza dodaje nowych emocji, uzupełnia wyjątkowe, a tak 
skutecznie postawione płaszczyzny aranżacji i wzmacnia imponującą całość. Każdy 
fragment posiada swoją funkcję i odrobinę bezgranicznie ważnej kwestii do przekazania. 
Anamnesis Park jest niewątpliwie jedną z najznakomitszych rozbudowanych kompozycji, 
jakie kiedykolwiek słyszałem. A album ma przed nami jeszcze przeszło pół godziny 
muzyki. Nie gorzej i niewiele inaczej jest w drugim Glyph, a kolejna pozycja 470 
Nanometers błyskawicznie zapada w pamięć. Jej sześć minut sprawia wrażenia 
fantastycznej zgrabności. Siła tej kompozycji tkwi ponownie w melodiach, tekście i 
brzmieniach, ale również dynamice, nie nawarstwianiu wątków, a za to mistrzowskiej 
pracy na kilku wdzięcznych motywach. 

Do końca albumu pozostają kolejne trzy kompozycje. Przyjrzyjmy się im. Scaffold of 
Digital Snow wyraźnie ochładza nastrój, co nieźle wypada w tym momencie.  
Kolejne oderwanie od wcześniejszego klimatu stanowi głos wokalistki zastępującej 
Toby'ego. Mimo, że wokalistka wykonuje dobrą robotę i stoi niemal na wysokości 
absurdalnego zadania utrzymania poziomu wokalnej ekspresji poprzednich utworów  
i stworzenia logicznego zwrotu akcji albumu, jej występ balansuje na granicy rozszerzania 
wątków, a tracenia kontaktu z tymi poprzednimi, których podtrzymywanie przy życiu nie 
byłoby takie złe. Zdecydowanie pozytywnie na odbiór tej i tak świetnej kompozycji wpływają 
kolejne kolory wydobywane przez skrzypków i pokłady wspaniałych melodii. Następne 
Smoke-Scented Mycelium prezentuje kolejne niecodzienne patenty. 

Od razu zwraca uwagę quasi-jazzowym, pogmatwanym motywem perkusji, który 
stanowi niezmienny, trudny do prześledzenia rdzeń tej siedmiominutowej kompozycji. 
Buduje ona niepokojącą monotonię wspartą fascynującymi niuansami, pod której 
pretekstem zostaje wygłoszona olbrzymia ilość bezcennego tekstu i rozpostarta najsilniej 
hipnotyczna aura. Oto kolejna kompozycja-wyzwanie posługująca się tym razem jeszcze 
innymi środkami (tego dziwacznego) wyrazu. Nadchodzi wielkie zakończenie - The Knot, 
zbudowane na elektrycznym fortepianie o bardzo przestrzennym brzmieniu, łkających 
skrzypcach i szczytowo ekspresyjnym wokalu. W tekście, co ciekawe, możemy się 
doszukiwać odrobiny przypuszczalnie autobiograficznych treści. Padają tu też słowa 
ewidentnie nawiązujące do czterdziestych urodzin muzyka. 

They Are the Shield jest dziełem niespotykanym i zaskakującym. Kontynuuje 
poszukiwania artysty i nie przypomina swoją stylistyką nawet żadnego z tak licznych 
dokonań artysty. Zachęca odbiorcę do pracy nad zgłębianiem oferowanych dźwięków i 
wprawia jego poczucie estetyki w nieustanne zdumienie. Graniczy z cudem odnalezienie 
muzyki tak nowatorskiej, a w oczywisty sposób pięknej. Bezprecedensowa forma i 
urzekająca treść pozwolą przez długie lata delektować się tym albumem bez ryzyka jego 
spowszednienia. 

They Are the Shield sprawia wrażenie pewnej filmowości, wywołanej może 
odczuciem, że doświadczenie płynące ze słuchania tego albumu nie może wynikać  
z samych dźwięków, a połączenia ich z jakimiś innymi środkami wyrazu. Coś w tym musi 
być, bo sądzę, że wyraz wydobywany z muzyki przez Toby'ego Drivera sprawia wrażenie 
jakby pochodził z zupełnie innej, może nieznanej jeszcze dziedziny sztuki. Oto Driveryzm - 
nowa dziedzina sztuki dźwięku w czasie. They Are the Shield pozostanie moim ulubionym 
albumem roku, a może nawet dekady. 
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Pomysły na prezent świąteczny 

 
Małgorzata Kosch 2F 
 
 

Już za parę dni będziemy mogli poczuć magię Świąt  Bożego Narodzenia 
i podarować naszym bliskim drobne upominki. 
 
 
Przedstawię Wam dziś parę pomysłów, które można wykorzystać nie obciążając zbytnio 
swojego portfela. Te rzeczy można znaleźć w sklepach za niewielkie pieniądze (do 
trzydziestu złotych). 
 

1.      Skarpetki – bardzo popularny prezent. Najlepiej kupić w jakieś śmieszne wzorki. 
2.      Kalendarz adwentowy z herbatą – jeśli macie jakiegoś znajomego, który uwielbia 
herbatę, można sprawić mu taki drobiazg. Na pewno będzie z niego korzystał w czasie 
długich grudniowych wieczorów. 
3.      Koc – w sklepach można znaleźć teraz dużo kolorowych cieplutkich kocyków, aby 
się nimi okryć czytając ulubioną książkę. 
4.      Jeśli znamy dobrze gust muzyczny lub filmowy osoby obdarowywanej, można kupić 
płytę z muzyką lub filmem. 
5.      Świąteczny nastrój dopełnią aromatyczne świeczki. 
6.      Prezentem, który na pewno będzie niezastąpiony, jest to książka. Warto 
dowiedzieć się tylko jaki gatunek preferuje osobą, którą chcemy obdarować.   
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Wigilia bez plastiku  
   

Magdalena Ślusarz 1G  
 

 
 
250 kg plastikowych śmieci - tyle każdy z nas “produkuje” w ciągu 12 
miesięcy. Ten niechlubny wynik zmotywował Młodzieżową Radę Miejską 
w Wadowicach podjęcia konkretnych działań, do których zaproszeni są 
wszyscy polscy uczniowie. 
 
Czy słyszeliście o “Wigilii bez plastiku”? To akcja, która ma na celu redukcję plastiku  
z wigilijnego stołu. Co roku w każdej ze szkół odbywają się klasowe wigilie, podczas których 
często w nadmiernych ilościach korzystamy z plastikowych sztućców, kubków czy 
talerzyków tym samym przyczyniając się do powiększenia sterty śmieci, które trafiają nie 
tylko na wysypiska, ale również do mórz i oceanów powodując przy tym śmierć setek 
tysięcy wodnych organizmów.  
Pozbądźmy się więc plastikowych zastaw z naszego wigilijnego stołu! Dobrym 
zamiennikiem mogą być papierowe talerzyki i kubki, ale równie dobrą opcją będzie 

przyniesienie własnych naczyń 
(kubek, talerz, widelec itd.). Dzięki 
temu razem stworzymy świąteczną 
atmosferę przyjazną nie tylko nam 
samym ale i Ziemi! To mały gest, a 
może wiele zmienić!  
Osobiście uważam akcję „Wigilia bez 
plastiku” za naprawdę dobry pomysł. 
Jeśli użyjemy papierowego kubka 
zamiast tego wykonanego z plastiku 
nie odczujemy żadnej różnicy 
natomiast możemy przyczynić się do 
ratowania naszej planety. Nic nas to 
nie kosztuje a może wiele zmienić. 
Warto też powiedzieć o tej akcji swoim 
znajomym z innych szkół i za rok 
również wziąć  
w niej udział. 
 

Zero Waste 
Less Waste 

No Waste 
Znacie te pojęcia?  

Warto w duchu  
antyśmieciowego trendu  

przeżywać zarówno dni 
pracujące,  

jak i świąteczne 
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Ankieta językowa 
 
Małgorzata Kosch 2F 
 
 

Czego młodzi ludzie oczekują od nauki języka obcego w szkole? Jak 
oceniają poziom nauczania języków? Jak zamierzają wykorzystać w 
przyszłości zdobyte przez siebie umiejętności władania obcymi 
językami? Zapraszamy do lektury opracowania ogólnopolskiej ankiety 
przygotowanego przez naszą redaktorkę! 
 

Co chciałbyś zmienić w sposobie 
nauczania języka obcego w Twojej 
szkole? 
Najwięcej osób chciałoby zmienić 
nauczyciela oraz podejście nauczyciela do 
lekcji – Większy nacisk powinien zostać 
położony na ćwiczenia związanych z 
komunikacją językową. Dla dużej części 
ankietowanych ważne jest, by był większy 
wymiar godzin nauki języka, po to by lepiej 
zdać maturę.  
Uczniowie domagają się też zmiany 
podejścia nauczyciela do ucznia. Pojawiła 
się nawet odpowiedzieć, by nauczyciel 
pojawił się w szkole, ponieważ ciągle 
przebywa na zwolnieniu.  
Co ciekawe, spora część zaproponowała 
zmianę podziału na grupy ze względu na 
poziomy zaawansowania – a nie z powodu 
innych przesłanek.  
Niektóre osoby, opowiadałby się za 
usunięciem drugiego języka, aby w stu 
procentach poświęcić się językowi 
angielskiemu.  

Pojawia się też grupa, która uważa, że nie należy nic zmieniać, ale odpowiedzi, w których 
ktoś uważał, że jego szkoła ma bardzo wysoki poziom nauczania było niewiele.  
Jaka jest Twoja główna motywacja w uczeniu się nauczaniu języka? 
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Główną motywacją w nauczaniu języka jest praca oraz wyjazdy za granicę. Te odpowiedzi 
padały najczęściej.  
Komunikacja międzyludzka oraz poznawanie innych dzięki językowi to kolejne powody dla 
których podejmują trud nauki języka.  
Kolejnym powodem dla którego warto uczyć się języków obcych, jest to chęć oglądania 
filmów w wersji oryginalnej czy czytanie książek.  
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WNIOSEK:  
Dzięki ankiecie, mogłam dowiedzieć się, czy moi rówieśnicy są tak naprawdę zadowoleni  
z tego, co oferuje im szkoła w kwestii nauczania języków obcych.   
Odpowiedzi udzieliła grupa 1013 osób, dzięki którym mogłam zobaczyć jak wygląda 
nauczanie w innych województwach.  Większość ankietowanych jest zadowolona z 
poziomu nauczania języka obcego w szkole, jednak przedstawiają też minusy, do których 
ankietowani zaliczają często sposób pracy nauczyciela. Główną motywacją natomiast, która 
skłania do poznawania innych języków jest wyjazd za granicę – w celach turystycznych lub 
zarobkowych. 
 
Z badania wynika, że większość uczestników bez problemu potrafi porozumieć się 
zagranicą, ale wciąż ok.20%, twierdzi, że nie byłoby w stanie tego dokonać.  
W szkołach jako drugi język przeważa niemiecki (aż 72%). Jednak rosnące niezadowolenie 
z nauki tego języka, a także łatwość komunikowania się z Niemcami po angielsku 
powoduje, że ankietowani woleliby uczyć się rosyjskiego czy hiszpańskiego, a nawet 
japońskiego! 
 
 
Dziękuję bardzo za każdą wypełnioną ankietę! 
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Świąteczna niespodzianka od 3H   

W podsumowaniu roku 2018 – tak wyjątkowego dla wszystkich Polaków – nie mogło 

zabraknąć niepodległościowego akcentu. 

Krzyżówkę opracował zespół młodocianych historyków w składzie: Katarzyna Lasek, 

Aleksandra Łojek, Michał Jurek, Kacper Palonek-Kozdęba i Krzysztof Tarko. 

Nasza niepodległościowa krzyżówka nawiązuje do edukacyjnego projektu realizowanego 

przez IV LO w Krakowie w 2018 roku „Od naczelnika do naczelnika”.  

 

1. „(…) to żołnierska nuta” 

2. Bitwa stoczona przez Tadeusza Kościuszkę z Rosjanami w 1794.  

3. Kościuszko dostał rachunek za pobyt tam 

4. Szkoła założona przez Kościuszkę w USA 

5. Najbardziej znienawidzony przez Piłsudskiego Roman 

6. Prowodyr Powstania Wielkopolskiego 

7. Umarł tam Tadeusz Kościuszko 

8. Prezydent USA, z którym przyjaźnił się Kościuszko 

9. Urząd powołany specjalnie dla Józefa Piłsudskiego 

10. Miasto na panoramie 

11. W jakim państwie znajduje się obecnie wieś, w której urodził się Kościuszko? 

12. Patron naszej szkoły 

13. (…) i chwała bohaterom! 

 

14. 1
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