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Samorząd wybrany

W dniu 8 października 2014 r. w godzinach 10:10 – 10:55 miały miejsce wybory na Przewodniczącego Szkolnego
Samorządu Uczniowskiego w naszym liceum. Po raz pierwszy na Przewodniczącego SU mógł głosować bezpośrednio
każdy uczeń naszej szkoły, a nie jak dotychczas tylko przedstawiciel danej klasy. Wzięło w nim udział 709 uczniów
uprawnionych do głosowania. Członkowie poprzedniego SSU powołali komisję wyborczą, która czuwała nad przebiegiem
głosowania. W jej skład wchodzili opiekunowie SU – Joanna Śliwa i Małgorzata Frydrych – Kisiel oraz uczniowie: Justyna
Kuc (kl. II i), Karolina Pietrzyk (kl. II i), Weronika Zakrzewska (kl. I c), Aleksandra Patalong (kl. I h), Piotr Michalik (kl. I c),
Kamila Sawicka (kl. III f), Sylwia Koczara (kl. III f), Izabela Pierucka (kl. III i).  Warto wspomnieć, że kandydaci mogli
prowadzić kampanię wyborczą, która miała spełniać dwa kryteria: przebiegać według pomysłu i inwencji kandydata oraz
uwzględniać szacunek do drugiego człowieka, zasady dobrego smaku i wychowania. Ważnym elementem była też kultura
języka i sposób wypowiedzi.   Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:  I miejsce Bartosz Jachym z kl. II b - 148
głosów   II miejsce Karolina Lidwin z kl. II h – 127 głosów  III miejsce Mateusz Czyż z kl. I g – 111 głosów  Pozostali
kandydaci to Zuzanna Żmuda z kl. II g  (103 głosy), Justyna Woszczyna z k. II b (67 głosów), Karolina Reizer z kl. II a (50
głosów), Justyna Bukowska z  kl. II a (43 głosy) oraz Natalia Krzywoń z kl. II i (43 głosy).  Zwycięzcy życzymy zapału i
energii do pracy oraz samych dobrych pomysłów!

Dagmara Wróbel

XIII LO  W RADIU PRYZMAT
Czy nasza „trzynastka” stanie się kuźnią talentów dziennikarskich? Niewykluczone… Czytacie pierwszy numer gazety
redagowanej przez klasę dziennikarską, a grupa 10 najbardziej zdeterminowanych kandydatów na przyszłych redaktorów z
naszego liceum uczestniczy w comiesięcznych warsztatach radiowych organizowanych przez Radio Pryzmat. Jest to radio
internetowe przy SCKM w Krakowie. Na warsztaty chodzimy raz w miesiącu w sobotnie przedpołudnia, od 9.00 do 12.00.
Dotychczas odbyły się już cztery spotkania. Zajęcia prowadzi pani redaktor Anna Worobiec –Tonia, twórczyni rozgłośni
i projektu „Szkoła w radiu”. Warsztaty przebiegają w bardzo sympatycznej atmosferze, a pani redaktor przekazuje nam
wiele tajników tajniki sztuki dziennikarskiej. Do tej pory ćwiczyliśmy sztukę pisania informacji, prowadzenia wywiadów i
robiliśmy sondę uliczną. Poznaliśmy wiele szczegółów dotyczących zadawania pytań, wyszukiwania ciekawostek i
„wydobywania” informacji od osoby, z którą przeprowadza się wywiad. Pani Worobiec-Tonia zdradziła nam jakich zachowań
i pytań unikać, gdy chce się złapać dobry kontakt z rozmówcą, o czym należy pamiętać pisząc informację do serwisu.  Nie
napisałem jeszcze najważniejszego – my nie tylko ćwiczyliśmy teoretycznie pisząc i komponując teksty, ale mieliśmy
możliwość  usiąść przed mikrofonami i nagrać nasze serwisy i wywiady. Zanim to się stało, zostaliśmy podzieleni na dwie
pięcioosobowe grupy, które mają zająć się tematami bezpieczeństwa i samorządności w naszej szkole. Pracę zaczęliśmy
od burzy mózgów na temat tego, z czym kojarzą nam się wspomniane już pojęcia - „samorządność” i „bezpieczeństwo”.
Tworzyliśmy hipotetyczne pytania do osób powiązanych z podanymi zagadnieniami, a następnie spisywaliśmy je na
kartkach. Czy daliśmy sobie radę z tym zadaniem? Jest to chyba pytanie retoryczne. To my nawzajem wcielaliśmy się w
rolę pytających i odpowiadających. Musieliśmy „grać” rolę dyrektora szkoły, przewodniczącego samorządu czy nawet szefa
szkolnego monitoringu. Było kilka zabawnych wpadek, wszyscy jednak podeszli do sprawy poważnie i spisali się naprawdę
dobrze. Pani Anna Worobiec-Tonia bardzo rzetelnie i jednocześnie życzliwie oceniła nasze wysiłki, udzieliła wielu cennych
rad, np.: jak pracować nad poprawą dykcji, jak ustawiać głos oraz jak dobrze „rozgrzać” swój „aparat” mowy, by działał on
bez zarzutu już w czasie nagrywania. Celem warsztatów jest przygotowanie nas do zrealizowania i nagrania kilku audycji
radiowych, które zostaną wyemitowane w Radiu Pryzmat. Mamy nadzieję, że pójdzie nam dobrze. Będziecie mogli ocenić
to sami w niedalekiej przyszłości,  bo już nad tym pracujemy. 

Kamil Jagodyński
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ŚWIĘTO  SZKOŁY w XIII LO
7 listopada 2014 to nie był zwyczajny dzień w XIII LO. Tego dnia  miała
miejsce uroczystość Święta Szkoły połączona ze ślubowaniem uczniów
klas pierwszych. Nowi uczniowie, pierwszoklasiści,  stali się tego dnia
częścią naszej „trzynastkowej” społeczności. Święto Szkoły było również
okazją do uczczenia 96. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. W ceremonii na sali gimnastycznej wzięła udział dyrekcja,
grono pedagogiczne, przedstawiciele rodziców, samorząd uczniowski,
delegacje uczniów klas drugich i trzecich oraz uczniowie klas pierwszych.
Pierwsza część uroczystości miała niezwykle uroczysty i oficjalny
charakter. Rozpoczęło ją odśpiewanie Hymnu Polski oraz Hymnu XIII LO w
Krakowie. Następnie głos zabrała pani dyrektor Iwona Cieślak-Prochownik
 witając wszystkich zgromadzonych i życząc uczniom klas pierwszych
 sukcesów w nowej szkole. Pierwszą część uroczystości
zakończyła ceremonia ślubowania. Pierwszoklasiści z dumą wypowiadali
przed Sztandarem XIII LO słowa: TOBIE POLSKO PRZYRZEKAMY! TOBIE
SZKOŁO PRZYRZEKAMY! 
Druga część uroczystości była poświęcona rocznicy odzyskania
niepodległości oraz refleksji nad takimi wartościami jak wolność, godność i
patriotyzm. Uświetnił ją swoim występem chór szkolny pod batutą pani prof. 
Anny Bąbki.

Monika  Lewińska
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REFLEKSJA O NIEPODLEGŁEJ

W tym roku towarzyszy nam piękna polska jesień.  Świeci słońce liście
cudownie się złocą, ale poranki są mgliste, zdarzają się i deszczowe dni.
 Listopad to na ogół smutny, nostalgiczny, chociaż dla nas Polaków
wyjątkowy miesiąc. Obchodzimy wówczas jedno z najważniejszych świąt
dla naszego kraju. Czy ta data jest znana każdemu Polakowi? Wydaje się,
że nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości, ale w dzisiejszych czasach
to nie jest tak oczywiste. 11-go listopada przypada rocznica odzyskania
przez Polskę  niepodległości. Polska odetchnęła z ulgą po niewoli i długich
cierpieniach, które ostatecznie jej nie złamały.
11 listopada 1918 roku – po 123 latach zaborów - nasza uciśniona Ojczyzna
odzyskała suwerenność. Pokój w Compiegne  zakończył pierwszą  wojnę
światową, ogłoszono ostateczną kapitulację Niemiec, a Polacy dostali
najbardziej pozytywną wiadomość od ponad wieku - Polska jest WOLNA!
Trud wielu pokoleń walczących w powstaniach i na wszystkich frontach
"wielkiej wojny" nie poszedł na marne. Nie ma więc wątpliwości, że my,
młodzi Polacy powinniśmy ten dzień traktować z wyjątkowym szacunkiem,
z radością i dumą manifestować naszą polskość.  Dlaczego? Ponieważ
czegokolwiek byśmy nie mówili i nie pisali na ten temat,  nie ma nic
piękniejszego niż Wolna Ojczyzna. 

Karolina Lidwin

Źródło internet

Joanna Ochońska
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Poczuj satysfakcję
Wolontariat. Co to jest? Jak można się przyłączyć do ludzi, którzy pomagają? Czym to dla nas może być? Czy są z tego jakieś korzyści?
Od wielu lat działam w wolontariacie i czerpię z tej działalności wiele satysfakcji, więc postaram się  przybliżyć właśnie ten temat. Nie będę pisała
książkowych definicji, tylko „opowiem” jak to wyglada od strony praktycznej, gdyż osobiście miałam okazję w niejednym działaniu uczestniczyć. Samo słowo
wolontariat pochodzi z łaciny, „voluntarius” oznacza dobrowolny, jest to forma bezinteresownej pomocy innym ludziom czy organizacjom.  Często jest tak, że
nie mamy chęci przyłączenia się do pomocy, bo wolimy na przykład pooglądać telewizję czy po prostu wyjść na kawę ze znajomymi. Wszystko da się
połączyć ze sobą, można znaleźć trochę czasu dla innych ludzi  i dla siebie.  Wolontariat daje możliwość różnorodnej aktywności, nie zawsze musi się
opierać na zbiórkach pieniężnych. Może to być umilanie czasu dzieciom  w szpitalach, przedszkolach, pomoc w organizacji  imprez charytatywnych,
działanie na rzecz uświadomienia ludzi o potrzebie niesienia pomocy innym. Uważam, że warto zaangażować się w wolontariat, gdyż kiedyś ta pomoc, którą
ofiarowaliśmy innym wróci do nas. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że sama zaczynałam od naprawdę prostych akcji takich jak kwestowanie czy
zbiórki żywności. Każdy może to robić, nie tylko pełnoletni, ale trzeba mieć wcześniej odpowiednio przygotowane legitymacje czy identyfikatory specjalnie do
tego przystosowane. Nie należy zapomnieć również o przygotowaniu od strony formalnej, chodzi o zarejestrowanie danego działania czy uzyskanie
specjalnych pozwoleń potrzebnych do tego, by wszystko odbyło się legalnie. Każda akcja ma wielką wartość, wszystkie łączy to, że ludzie dla których coś
robimy zawsze są wzruszeni i ogromnie wdzięczni. Bardzo ważną i głośną akcją w naszym kraju jest Szlachetna Paczka, która pomaga niejednej  rodzinie
zmagającej się z problemami finansowymi. W Polsce najczęściej możemy zauważyć wolontariuszy  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Polskiego
Czerwonego Krzyża.  W naszym kraju działa  wiele fundacji takich jak Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko", "Dzieło Nowego Tysiąclecia" ,"Promyk
Słońca", "Zdążyć z pomocą” czy słynny "Caritas", w których można się udzielać.  W Krakowie swoją siedzibę ma prężnie działająca Fundacja Jaśka Meli
"Poza Horyzonty”. Zmienia życie niejednego chorego, który musiał poddać się amputacji, ponieważ ona umożliwia zakup specjalnych protez czy
sfinansowanie operacji. Dlaczego akurat o niej tyle mówię? Dlatego, że wraz z działaniami fundacji „Wygrajmy Siebie” do której należę, miałam przyjemność
rozmawiać z Jaśkiem osobiście. W pamięci do dziś pozostały mi jego słowa i myślę, że niejednego z Was zmotywują, powiedział wtedy "Wszystko da się
zrobić, tylko trzeba być  bardzo, bardzo upartym!”. Jest przesympatycznym chłopakiem, który wierzy, że na świecie może być lepiej. Jeśli naprawdę nie
jesteśmy w stanie pomóc fizycznie, to warto pomyśleć o darowiźnie czy o 1% na rzecz wybranej przez siebie organizacji publicznej. Czasem ten 1 % dla
nas jest niczym, ale dla innych to już promyk nadziei na lepsze, bardziej szczęśliwe życie. Każdy z Was może zostać wolontariuszem. Oczywiście jeśli
kochacie zwierzęta i zawsze robi się Wam żal, gdy widzicie czworonogi, które błądzą samotnie, to możecie udzielać się w schroniskach, które są w już w
każdym większym mieście. Jestem pewna, że z wielką radością przyjmą wolontariuszy do pomocy nad pupilami. Tak więc, wolontariat to nie tylko ciężka
praca, odpowiedzialność czy zdyscyplinowanie, ale to przede wszystkim niesamowita radość, gdy możemy zobaczyć uśmiechnięte dziecko, podać dłoń
osobie starszej czy usłyszeć, że między innymi dzięki nam, kolejnej osobie udało się spełnić marzenie. Na początku wystarczą dobre chęci, a później już
sami zobaczycie jak Was to wciągnie...

Klaudia Fryda
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POTRZEBA MARZEŃ
Jedni marzą o tej chwili niecierpliwie wyczekując, drudzy zamartwiają samą wizją kolejnych wydatków.
Jedni chcą to posiadać ot tak, bo lubią, bo pasjonuje ich to i sprawia im radość,  drudzy natomiast, bo
zmusza ich do tego życie. Mowa o … samochodzie.  Jako fan motoryzacji oraz stały bywalec komisów
postaram się obiektywnie przedstawić ofertę idealnych aut dla młodych kierowców. Na początek młody
kierowca musi odpowiedzieć sobie na pytanie - czy chce kupić samochód z potrzeby, czy z popularnie
zwanej „zajawki”.  Ja należę do tych drugich, ale żeby było ciekawiej, najpierw napiszę o tej pierwszej
opcji. Jeśli mieszkamy daleko od szkoły, denerwuje nas jazda MPK, a nasze finanse pozwalają na
zakup auta i fundujemy sobie „wozidło” mające transportować nas z punktu A do punktu B, nie
zaprzątajmy sobie głowy dużymi, skomplikowanymi, starymi samochodami. Prędzej czy później
zdenerwują nas koszty utrzymania. Posiadając budżet od 4 do 8 tysięcy, mamy spore pole do popisu.
Najciekawszymi propozycjami są przykładowo Peugeot 206, Fiat Punto, Panda, Skoda Fabia,
Volkswagen Polo czy też Toyota Corolla. Nie będę się rozpisywał zbytnio na ich temat, gdyż są to
zwyczajne samochody. Nie można powiedzieć o nich zbyt wielu dobrych słów, ale złych tym bardziej.
Auto idealnie sprawdzi się na co dzień. Z mojego malutkiego doświadczenia polecam typ takich aut z
niewielkimi jednostkami benzynowymi. Pojemność oscylująca około 1.2 litra nie spali nam zbyt wiele i
będzie w przyzwoity sposób napędzać samochód. Instalacja LPG jest sprawą względną, zależy od
silnika, sposobu używania i czystych preferencji użytkownika. Polecam również dobre diesle, ale trzeba
pamiętać jednak o ich wyższych kosztach serwisowania oraz możliwych kłopotach podczas mroźnej
zimy. A co poradzić tym, którzy chcą być oryginalni? Chcą poruszać się więcej niż sprawnie? Chcą,
żeby ich samochód robił wrażenie? A może lubią typ jazdy odbiegający od „przeciętnego”? Żeby tego
doświadczyć i spełnić swoje marzenia, nie musimy mieć niewiarygodnych ilości pieniędzy. Zacznijmy
od typowych, ciekawych propozycji z dawnych lat. BMW e36, klasyka gatunku. Z doświadczenia
polecam te z mocnymi sześciocylindrowymi jednostkami 2.5 oraz 2.8. Nie spalają wiele jak na to, co
oferują, są niezawodne, a zabawa jest z nimi przednia. Przednia? Nie, przepraszam. Tylna. Otóż
wielkim plusem 'Bet' lub 'Bejc' jak kto woli,  jest właśnie tylny napęd. Kto miał do czynienia z potężną
tylnonapędową wie o co chodzi. A temu kto nie miał, życzę szybkiego doświadczenia uczucia zrywanej
przyczepności kół tylnych podczas agresywnej jazdy przy akompaniamencie brzmienia konkretnej
jednostki. Kolejne BMW to e34, którego koszty są również przystępne, a daje masę zabawy i kultowy
status. Pozostając wśród „Niemców”, przejdźmy do grupy VAG,a ściślej do Audi. A4 b5, A3 pierwszej
generacji. Polecam jednostki 5v 1.8 turbo z wielkim potencjałem, podatne na modyfikacje. Najlepiej gdy
mamy jeszcze 'manualkę' i Quattro. 
A teraz o innych propozycjach dla tych, którzy marzą o niepowtarzalnym autku, proponuję japońską
maszynerię - Hondy z kultowymi V-Tec, Mitsubishi Galant V6, Toyota Celica, Mazda MX-5. Do wyboru,
do koloru. Warto jeszcze wspomnieć o godnych polecenia samochodach produkcji włoskiej - Alfy
Romeo GTV, 147, 156, 166. Polecam je szczególnie w odmianach V6. Palą sporo, ale kto kocha
samochody, temu starczy sam przyprawiający o ciarki metaliczny, pusty wrzask tych silników, ich
niebagatelne walory mocowe. Uwaga! To jest propozycja tylko dla fanatyków motoryzacji, reszcie nie
polecam nie ze względu na rzekomą awaryjność AR, lecz z powodu charakteru tych aut. Nie każdy to
kocha - tak jak ja i grupa innych pasjonatów. Jeśli chodzi o awaryjność AR, trudno mi to potwierdzić,
przez 3 lata miałem do czynienia ze zmodyfikowaną 166, ale awarii praktycznie nie było, za to jazda –
wyśmienita! Można jeszcze pomyśleć o najbardziej kompromisowych autach tego typu - Hot-hatche -
Golf GTI, VR6, Bravo HGT 20v, Astra GSi bądź Civic Type-R – które dadzą sporo frajdy za
stosunkowo niskie pieniądze. Dla zielonych hot-hatche to topowe, najmocniejsze odmiany zwykłych
osobówek segmentu C, bądź o klasę mniejszych, co czyni je dość tanimi w utrzymaniu. Jeśli to komuś
nie wystarcza, może iść na całość i dokonać zakupu potężnej starszej limuzyny z konkretnym
silnikiem V8 czy nawet V12. Tu polecam BMW e32, e38, e39, Audi A6 c4, c5, V8 d1, A8 d2, Mercedes-
Benz w210, w140. Porządne wersje zaczynają się od bariery mocowej >250-300 KM. Można się
zadecydować na to mając pewność, że będziemy w stanie je utrzymać oraz gdy zwyczajnie „kręcą”
nas takie auta. A wiem, że mają czym kręcić.
Na koniec kilka cennych rad. Nie kupujmy samochodu za 15 tysięcy, mając 15 tysięcy w kieszeni.
Należy mieć zawsze zapas pieniędzy adekwatny do typu pojazdu na ewentualne naprawy. Używane
auto, to nie nowe auto. Traktujmy swój 'wóz' dobrze, a jeśli jest dobrym egzemplarzem, odwdzięczy się
nam z pewnością. Obojętnie czy będzie to 60-konne Punto czy 360-konne S8 d2. Zwracajmy uwagę na
stan samochodu. On decyduje czy egzemplarz jest dobry czy nie, nie jego przebieg czy rocznik. I
najważniejsze: kupujmy z głową, bo kupić łatwo, utrzymać ciężej. To by było na tyle, jeśli chodzi o
najbardziej oczywiste rady. Mam nadzieję, że komuś przyda się to, co tutaj napisałem. Obecnie sam
jestem w trakcie kupna samochodu. Jeśli ktoś potrzebuje wskazówek czy pomocy w związku z
zakupem, postaram się „ogarnąć temat” potocznie mówiąc i pomóc. Proszę pisać lub podejść na
korytarzu naszego liceum.

Witold Rutkowski
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                  „Bogowie” 
„Operację przeszczepu zrobisz tylko w dwóch przypadkach - przejdę na
emeryturę  albo umrę. A to na jedno wychodzi”. Tak został skomentowany
pomysł przeszczepu serca przez właściciela kliniki, w której pracował
Zbigniew Religa. Od tego momentu jednak profesor zaczyna robić wszystko,
by dokonać takiej właśnie operacji. Rozważa nawet założenie własnej kliniki,
aby spełnić swoje marzenia.
Film „Bogowie” w reżyserii Łukasza Pałkowskiego pojawił się na wielkim
ekranie 10 października 2014r. Jest to oparta na faktach opowieść o życiu
profesora Zbigniewa Religi, znanego kardiochrurga. Akcja filmu rozgrywa się
w Warszawie i Zabrzu w latach 80. XX w. Głównego bohatera gra Tomasz
Kot. Obok niego możemy zobaczyć takie gwiazdy jak Sonię Bohosiewicz,
Piotra Głowackiego, Zbigniewa Zamachowskiego czy Kingę Preis. Film
ukazuje życie zawodowe i prywatne prof. Religi, jego zwyczaje, nałogi,
proces budowania własnej kliniki oraz przede wszystkim cztery udane
przeszczepy serca, w tym historyczny - pierwszy w Polsce z 5 listopada
1985r. Tomasz Kot w czasie przygotowań do roli musiał skupić się na mowie
ciała, charakterystycznym chodzie, przygarbieniu i grymasie twarzy
profesora. Jego kreacja czasami wzrusza do łez. Genialne są również inne
role, gra aktorów  zasługuje na najwyższe uznanie. Jedyną rzeczą, która nie
spodobała mi się, była muzyka, według mnie przerysowana” i zbyt
„amerykańska”. Do niektórych scen pasowałyby bardzo polskie utwory. Film
według mnie jest bardzo dobry, sądzę, że poruszy nawet największego
„twardziela”. Ważnym elementem budującym klimat była dbałość o
szczegóły, np: prawie w każdej scenie papieros, bardzo mocna kawa, którą
pijał profesor, Fiat 125, którym jeździł, a także niektóre powiedzonka, jak
choćby: „Nie lubię, jak ktoś jedzie przede mną”. 
Dzięki temu filmowi możemy również poznać realia i styl życia ludzi w
tamtych czasach, ich mentalność, a czasem również stan świadomości.
Reżyser przedstawił pracę lekarzy „od kuchni”, pokazał też wszystkie stresy
i ambicje towarzyszące temu zawodowi. Jak dla mnie to wspaniały,
poruszający film wyróżniający się na tle innych polskich produkcji.
Dostarcza nam wielu emocji, momentami bawi, wzrusza, może nawet i
przeraża... Serdecznie polecam go wszystkim, nie tylko tym, których choć
trochę interesuje postać prof. Zbigniewa Religi i jego zasługi dla polskiej
szkoły medycznej.

Amanda Krzywda

Filmowy świat - recenzje 
i zapowiedzi
Tak, to właśnie już! Nadeszły zimne wieczory, kiedy wychodzenie na
zewnątrz raczej nam się  nie uśmiecha. Żeby nie dać się porwać nudzie,
możemy skorzystać z wielu możliwości jakie daje nam...KINO!    
       
Przecież wizja zatopienia się w miękkim fotelu w gronie przyjaciół brzmi
całkiem miło. Sprawdźmy więc co mają nam do zaoferowania. Kto jeszcze
nie wybrał się na „Miasto "44" w reżyserii Jana Komasy, powinien
skorzystać z możliwości obejrzenia tego filmu. Opowiada on o miłości w
czasach apokalipsy, kiedy młodzi Polacy wchodzili w dorosłość przy
towarzyszącej im okrutnej okupacji niemieckiej. Jest to jedna z niewielu
ekranizacji, która tak dosłownie ukazuje Powstanie Warszawskie.
Wstrząsające widowisko pełne krwi zdecydowanie oddaje realność tamtych
wydarzeń. Chociaż opinie na temat filmu są różnorodne, to wg mnie, jest on
godny polecenia. Na pewno wprowadzi nas w stan oszołomienia i
wzruszenia. Ten dramat wojenny podbił serca Polaków, do kin przybyła
rekordowa liczba widzów. Bądźmy więc dumni, że mimo upływu lat nie
zapominamy  o historii.
Macie ochotę na dobry film science fiction?  Polecam „Intersellar”
Christophera Nolana. Reżyser pokazuje w nim zmagania badaczy, gdy
okazuje się, że życie na Ziemi powoli dobiega końca. Premiera spotkała się
z niemałym zainteresowaniem, ponieważ chyba każdy zastanawia się czy
człowiek ma szansę przetrwać i zbudować życie wśród gwiazd. Główne role
grają znani aktorzy jak Matthew McConaughey czy Anne Hathaway.
Miłośnicy „Igrzysk Śmierci” mogą od 21 listopada oglądać trzecią część
ekranizacji książek Suzanne Collins "Igrzyska Śmierci: Kosogłos cz.1".
Odważna Katniss Everdeen znowu jest w akcji. Przypomnę, że w jej rolę
wcieliła się młoda aktorka Jennifer Lawrence. Opowieść pełna przygód i
efektów specjalnych wprowadza nas w świat rządzący się totalnie innymi
prawami. Główna bohaterka stała się symbolem buntu ludności przeciwko
władzy Kapitolu. 

Dominika Prochwicz 
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Premiera filmu Kuby Gzeli pt: "Sezon 2"

27 listopada 2014 r. w kinie Kijów odbyła się premiera filmu "Sezon 2", który
zrealizował uczeń naszej szkoły - Kuba Gzela z klasy 2d. W ubiegłym roku
na premierę filmu „Sezon” do kina Kijów w Krakowie przybyło ponad  700
osób. Filmy Kuby opowiadają o polskiej scenie downhillowej czyli kolarstwie
grawitacyjnym. Materiały do filmów były zbierane przez pół roku podczas
zawodów Pucharu Polski, Pucharów Europy oraz wybranych Pucharach
Świata. W filmie biorą udział zawodnicy: Sławek Łukasik, Maciej Jodko,
Michał Gzela, Wojtek Czermak, Michał Śliwa, Artur Hryszko, Kamil Gładysz,
Mikołaj Wincenciak, Grzegorz Wincenciak, Arek Perin, Krzysztof Kawula,
Stefan Garlicki, Maciek Hajnor, Aram Raoof  oraz Sonia Skrzypnik.
Tegoroczna premiera również okazała się sukcesem. W kolejnym numerze
W13 zamieścimy więcej informacji na ten temat oraz wywiad z Kubą. 

Aleksandra Podsiadło

Jakub Gzela

Film Kuby Gzeli

Kącik muzyczny
Mamy tutaj jakichś fanów U2? Jeśli tak, to na pewno wiedzą już że 14
października zespół ten wydał nową płytę pt.,,Songs Of Inncocence" i to w
limitowanej edycji! Na płycie znajduje się 11 utworów grupy oraz dodatkowa
płyta z kolejnymi pięcioma kawałkami. Warto zaznaczyć, że album ten jest
najbardziej osobistym albumem w karierze zespołu, porusza tematy takie jak
dom, rodzina czy związki. Jednym słowem: warto posłuchać.
CurlyHeads - czy ktoś pamięta może zespół, który próbował swoich sił w
Mam Talent? Grupa, której liderem jest zwycięzca X-Factora - Dawid
Podsiadło, postanowiła stworzyć coś większego i niedawno wypuściła na
rynek płytę zatytułowaną ,,RubyDressSkinny Dog". Zespół z dnia na dzień
zyskuje coraz więcej fanów, dzięki swojemu niebanalnemu brzmieniu i
ciekawym tekstom. Fani solowej twórczości Dawida będą zaskoczeni nie
tylko ostrą jazdą w warstwie instrumentalnej, ale przede wszystkim jego
sposobem śpiewania.
21 października została wydana płyta Nicole Scherzingerpt.,,Big FatLie”. To
już drugi solowy album pięknej wokalistki, którym nie zawodzi swoich
wiernych fanów. Jej inspiracją, jak sama mówi, była płyta Janet Jackson
„Sade” oraz „The VelvetRope”. Krążek opisywany jest jako porywający od
strony muzycznej i bardzo osobisty w warstwie tekstowej.
Trzynasta W Samo Południe”? Grupa próbująca swoich sił w ostatniej edycji
X-Factor, mimo, że nie dotarła do finału, nie zrezygnowała z muzyki i 21
października wypuściła płytę zatytułowaną ,,HellYeah". Trzeba przyznać, że
brzmienie tego zespołu oraz głos głównego wokalisty urzeka publiczność,
dzięki czemu grupa ma coraz więcej zwolenników. Oby tak dalej!
Teraz może coś o powszechnie lubianym rapie? Artysta pod pseudonimem
Paluch znany jest z dosadnej i bezkompromisowej liryki. W nowym albumie
duża dawka świeżego brzmienia i klimatyczne teksty.  Na płycie znajduje się
14 piosenek,w tym cztery duety.  Myślę, że można polecić album nawet
osobom nie słuchającym tego rodzaju muzyki, choćby ze względu na
niezwykłe teksty, przy których ,,można odpłynąć":

"Możesz być kim chcesz, jesteś dzieckiem Boga
Wiesz - kochać albo nie - Twoja wolna wola
Możesz staczać się albo iść na szczyt, nikt
Nie ma prawa Ci dyktować kim masz być"
                                                                                    Alicja Kierczak

B.B.

J.Gzela
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Kącik muzyczny
Kraków muzyką żył od zawsze. Liczne festiwale oraz koncerty to jedna z
wizytówek miasta. Ponadto, odkąd w krakowskich Czyżynach wybudowano
Arenę Kraków, miasto może organizować coraz większe koncerty.
W dniu 4 listopada Arena gościła gwiazdę muzyki pop, a także prawdziwego
„łamacza damskich serc”  - Michaela Buble. Muzyk może poszczycić się aż
10 albumami studyjnymi (!) oraz wieloma nagrodami, m.in. statuetką
American Music Awards, a także nagrodą Grammy - najważniejszą w
branży muzycznej.
Już następnego dnia, czyli 5 listopada w krakowskiej Arenie wystąpiła
legenda muzyki, której nikomu przedstawiać nie trzeba – sir Elton John. To
jeden z najbardziej uhonorowanych artystów wszechczasów – zwycięzca 6
statuetek Grammy, 4 Brit Awards, Oscara oraz Złotego Globu. Ceny biletów
były wprost zabójcze, ale myślę, że ci, którzy wydali te kilkaset złotych, nie
żałowali. 
Kolejnym nietuzinkowym artystą zaproszonym do Kraków Areny był Slash,
były gitarzysta legendarnego zespołu Guns N’ Roses, uważany jest za
jednego z najwybitniejszych gitarzystów rockowych w historii. 20 listopada
2014 r. był więc świętem dla fanów mocnego brzmienia.
Co jeszcze działo się na krakowskiej scenie muzycznej?  Można było
posłuchać zwycięzców 5 edycji programu Must Be The Music - duetu
Peter&Jacob, występu Artura Rojka,który zanim rozpoczął solową karierę,
występował w zespołach: Lenny Valentino oraz Myslovitz. Laureat nagród w
wielu plebiscytach, m.in. magazynów „Teraz Rock” oraz „Machina”.
Od 1 do 22 listopada w Krakowie odbywała się 9 Krakowska Jesień
Jazzowa. Gwiazdami festiwalu byli m.in. : Barry Guy, Ken Vandermark oraz
Peter Brötzmann. Muzycy zagrali w klubie Alchemia oraz w klubie Manggha.
„To festiwal, który stał się jednym z najważniejszych zarówno w Europie jak i
na świecie” – czytamy na stronie festiwalu.
Happysad jest jednym z najbardziej skrajnie ocenianych zespołów jakie
znam. Często uznawany jest za zespół genialny, a jego twórczość porusza
nawet najbardziej oziębłego człowieka. Ale nie wszyscy go cenią uważając,
że jest kapelą dla zbuntowanych studentek. Jedno jest jednak pewne – to
kapela, która ugruntowała sobie pozycję na polskiej scenie muzycznej. Mają
na koncie 6 albumów studyjnych, występy na Przystanku Woodstock,
Jarocin Festiwal, grono oddanych fanów oraz kolejny koncert w Krakowie!
Panowie zagrali 22 listopada w klubie Kwadrat przy ul. Skarżyńskiego.
Na koniec coś dla fanów Dawida Podsiadło (i nie tylko), a mianowicie – Curly
Heads. Zespół, którego wokalistą i liderem jest wyżej wymieniony Dawid,
wystąpił 23 listopada Klubie Muzycznym Forty Kleparz przy ul. Kamiennej.
Wielu ludzi określa ich muzykę jako brytyjską. Podobno brzmią „jak
skrzyżowanie The Strokes z The Doors”. A jak sami siebie określają?
„Burza pomysłów, pięć talentów, pięciu młodych i zdolnych chłopaków,
którzy w bardzo naturalny sposób romansują z dźwiękami.” Brzmi ciekawie!
Może znajdą nowych fanów?

Natalia Stryszowska

Dia De Los Muertos
W Polsce święto Wszystkich Świętych obchodzimy 1 listopada, jest to czas
modlitwy i zadumy nad sensem naszej egzystencji. W tym dniu odwiedzamy
groby  naszych bliskich zmarłych i upamiętniamy ich w rozmowach i
wspomnieniach, zapalając znicze, składając kwiaty i wiązanki. Nastrój tego
święta jest raczej melancholijny, smutny i poważny. W Meksyku Dzień
Zmarłych obchodzi się przez dwa dni: 1 listopada - wigilia święta oraz 2
listopada, a same przygotowania trwają już od połowy października. Dia de
los Muertos to radosne wydarzenie. Meksykanie wierzą, że raz w roku i to
właśnie w tym dniu duchy zmarłych wracają ponoć do domówi komunikują
się z bliskimi. Rodziny rozmawiają z nimi, opowiadają o nich, śpiewają ich
ulubione piosenki. By zachęcić duchy do wizyty, w domach i na ulicach
przygotowywane są specjalne ołtarze ofiarne. Umieszcza się na nich kwiaty,
jedzenie, fotografie zmarłych, świecę, wodę, sól i wszystko to, co dana
osoba lubiła za życia. Goście z zaświatów powinni być godnie przyjęci, bo
zgodnie z tradycją, zapewnia to domownikom pomyślność i ochronę przed
nieszczęściami. Cmentarze w te dni wypełniają się ludźmi, którzy z
uśmiechem na twarzy podążają do rodzinnych grobów. Wyjątkowe jest to,
że rodziny meksykańskie dzielą się posiłkiem na cmentarzu biesiadując
przy nagrobkach. Jedną z przygotowywanych na tę okazję potraw jest
„chleb zmarłych”, który według tradycji kładzie się na grobach. Meksykanie
właśnie poprzez biesiadowanie przejawiają troskę o zmarłych, którzy tego
dnia wrócili, by spotkać się z nimi i wspólnie świętować. Niektórzy
przychodzą na cmentarz, by złożyć kwiaty, słodycze, czaszki z cukru i
świeczki oraz pomodlić się w imieniu zmarłych. Niezwykłe jest też to, że
obok cmentarzy znajdują się liczne stragany, przy których można coś zjeść,
napić się i nabyć różnorakie akcesoria, które są przejawem tradycji i bogatej
sztuki meksykańskiej.  Symbolami Dia de los Muertos są calavera i La
Catrina.

Paulina Słomka

Dia De Los Muertos

Zdjęcie 1. Cukrowa czaszka (calavera) - nawiązuje do pradawnych czasów,
gdy rodziny przechowywały czaszki zmarłych, pokazując je jako szczęśliwe
przypomnienie życia.
Zdjęcie 2. Figura kobiecego szkieletu w kolorowej sukni z ogromnym
kapeluszem (La Catrina)
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