Tytułem wstępu

IKN czyli Interdyscyplinarny Klub Naukowy. Brzmi dziwnie? Interesująco?
BO TAK WŁAŚNIE JEST! Dzięki IKN poznajemy wiele dyscyplin naukowych, nie
ograniczamy się tylko do fizyki czy matematyki, bo w końcu to klub interdyscyplinarny.
Opiekunowie, czyli Pani Agnieszka Mucharska, znana także jako Pani A, wraz
z Panem Selimem Mucharskim dbają o to, żeby nie nudziło nam się ani na wyjazdach ani
w szkole. Organizują wiele ciekawych wyjść m.in. na Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę
Wrocławską, do kina czy do teatru. Ale to nie wszystko! Dla tych co nie przepadają za
siedzeniem i słuchaniem wykładów też coś się znajdzie! Co powiesz na lekcję teatralną
w Capitolu? Albo warsztaty kreatywnego myślenia? Konkurs psychologiczny? A może
wolisz kręcić filmy i robić zdjęcia? Nie ma problemu!
Oprócz warsztatów we Wrocławiu odwiedzamy inne miasta, aby tam wzbogacać
naszą wiedzę, nie tylko poprzez naukę ale i zabawę. Szukanie odpowiedzi na pytania w grze
terenowej bądź sprawdzenie czy tylko koła nadają się jako opony do aut w Centrum
Kopernika, tego wszystkiego, i nie tylko, doświadczamy podczas wycieczek z Panią A
i Panem Selimem.
No, ale jak mogłabym zapomnieć! To wszystko nie byłoby tak przyjemne, gdyby nie
cała obsada! W każdym roku dochodzi ktoś nowy, ktoś kto wnosi wiele ciekawych pomysłów
i bawi się razem z nami, odkrywając zagadnienia i zjawiska o których wcześniej nawet nie
śnił!
IKN zachęca nas do odkrywania i próbowania nowych nieznanych nam rzeczy.
Pokazuje nam wiele sytuacji, o których myśleliśmy całkiem inaczej i pozwala nam wyrobić
własne zdanie, poprzez poznanie i zobaczenie na własne oczy.

Magdalena Szymanek

Nowy rok w IKN
Długo myśleliśmy co jeszcze możemy zmienić w naszej szkole. To fajna szkoła, sporo się dzieje,
osiągamy sukcesy w różnych obszarach ale najmniejsze na polu nauki. Zainteresowanie wszystkich
uczniów kreatywnym rozwojem i poszerzaniem wiedzy wydaje się być ponad nasze siły, w związku
z tym pojawił się pomysł powołania do życia czegoś, co z samej swojej istoty będąc elitarne, ale
jednocześnie ciekawe pozwoli na zainteresowanie coraz większej grupy młodzieży. W ten sposób
powstał IKN – Interdyscyplinarny Klub Naukowy. Dziś, po drugim roku działalności możemy
powiedzieć, że z jednej strony nam się udało – pojawiło się wiele nowych twarzy, z drugiej zaś, że
mimo, iż tak wiele się dzieje, tak wiele można zobaczyć, dowiedzieć się tylu interesujących rzeczy –
nadal wiele osób nie ma przekonania do rozwijania własnej wiedzy i osobowości. Z jednej strony
narzekają na nudę, z drugiej wolą, tak na wszelki wypadek, nic nie robić…
Inna rzecz, że okazało się, że koszty funkcjonowania są całkiem spore, choć zazwyczaj szukamy opcji
darmowych lub z dofinansowaniem. Tę kwestię będziemy jeszcze musieli przemyśleć.
Po doświadczeniach z ubiegłego roku postanowiliśmy nieco przeorganizować pracę Klubu. Po
pierwsze zmieniliśmy nieco formułę: zamiast wykładów – ćwiczenia, a zamiast przypadkowego
doboru tematów – zdecydowaliśmy się na rozwój w jednym kierunku - w tym roku głównie w stronę
artystyczną – kino, teatr – nie zapominając jednak o rozwoju naukowym.
W tym sprawozdaniu całą działalność podzieliliśmy na trzy części - przyświecające nam idee:
Oglądamy - Przeżywamy - Tworzymy
Oglądamy – wzięliśmy udział w Festiwalu Nauki, byliśmy uczestnikami cyklu lekcji fizyki
organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski.
Przeżywamy – braliśmy udział w programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (cykl Trudne Tematy),
uczestniczyliśmy w lekcjach teatralnych organizowanych przez Teatr Muzyczny Capitol, pojechaliśmy
na czterodniową wycieczkę do Warszawy
Tworzymy – wystartowaliśmy w Odysei Umysłu (stworzyliśmy dwie drużyny, jedna z nich przeszła
eliminacje we Wrocławiu i zajęła siódme miejsce na Finałach Ogólnopolskich w Gdańsku,
odwiedziliśmy wrocławski Logical Room, spróbowaliśmy swoich sił w konkursie Elektryzująca Pasja –
zdobywając Wyróżnienie Specjalne, wzięliśmy także udział w Festiwalu Musica Polonica Nova – nasi
chłopcy byli uczestnikami Dźwiękowego Meczu – jednego z wydarzeń festiwalowych.

Dużo to czy mało? My mamy poczucie, że ten rok nam się udał. Snujemy nowe plany na następny
rok, znowu pewnie coś zmienimy, może udoskonalimy, może się rozwiniemy…

Oglądamy



W świecie kryminalistyki informatycznej. Od śladów linii papilarnych do cyfrowych śladów
w urządzeniach mobilnych i chmurach internetowych

- wykład dr inż. Arkadiusz Liber

informatyk, fizyk, ekspert kryminalistyki informatycznej, Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Wr


Świat widziany od innej strony – warsztaty kreatywnego myślenia - mgr Joanna Szymańska
psycholog, Studium Nauk Humanistycznych PWr



Warsztaty myślenia twórczego dr Beata Bajcar psycholog, Wydział Informatyki i Zarzadzania
PWr



Trening kreatywnego myślenia mgr Maria Szecówka-Nowak psycholog, Wydział Nauk
Pedagogicznych DSW

W ramach XVI edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki – wzięliśmy udział w warsztatach kreatywnego
myślenia oraz w jednym wykładzie. Festiwal cieszy się tak wielkim zainteresowaniem, że zapisanie
się na konkretne wydarzenia wymaga nie lada sprytu i dodatkowych linii telefonicznych – bo te
standardowe są tak okupowane, że nie sposób dodzwonić się do organizatorów poszczególnych
przedsięwzięć.
Dwudziestego września udaliśmy się na warsztaty kreatywnego myślenia na Politechnikę
Wrocławską a trzy dni później - na zajęcia o tej samej tematyce, do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
W warsztatach tych uczestniczyli nie tylko uczniowie szkół, ale też, ku naszemu zdziwieniu, osoby
w wieku naszych nauczycieli i starsze. Mieliśmy okazję współpracować w zupełnie nowej sytuacji
z osobami teoretycznie niezaangażowanymi w tego rodzaju "zabawy". Co ciekawe, jako osoby młode,
nie poradziliśmy sobie wcale lepiej - jak można by przypuszczać.
Natomiast 24 września ponownie w budynku Politechniki Wrocławskiej odbył się wykład "W świecie
kryminalistyki informatycznej". Spotkanie prowadził z humorem dr Libera przez co teoretycznie
nudne zagadnienie nie było tak nużące. Ten wykład wspominamy najlepiej. Dowiedzieliśmy się jak
łatwe w tych czasach jest znalezienie każdego, kto w jakikolwiek sposób, podczas dokonywania
przestępstwa, miał styczność z urządzeniem elektronicznym.

Kilka dni później mieliśmy okazję zobaczyć Cyrk Fizyczny, który odbywał się na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Wrocławskiego. Chociaż nie trafiliśmy do końca z trudnością zagadnień do naszego
wieku, zajęcia okazały się ciekawe i zabawne, głównie dzięki ogromnej ilości eksperymentów
przeprowadzonych przez prowadzących. Z nich między innymi zaczerpnęliśmy pomysły do naszych
projektów w Odysei Umysłu 2014.

Oliwia Oremek

Wydział Fizyki i Astronomii proponuje wykłady dla uczniów szkół licealnych z Dolnego Śląska.
Wykłady będą odbywać się we wtorki w sali wykładowej im. prof. Jana Rzewuskiego w gmachu
przy placu Maksa Borna 9.

Tematy:
- Cyrk fizyczny - prof. UWr dr hab. Ewa Dębowska
- Właściwości materii - dr Zygmunt Mazur

- Ruch i siły - dr Julian Furtak
- Elektryczność - dr hab. Janusz Przesławski

- Magnetyzm - dr hab. Janusz Przesławski
- Fale elektromagnetyczne - prof. UWr dr hab. Ewa Dębowska
- Energia - dr hab. Janusz Przesławski

Przeżywamy

PROJEKT: NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ
Projekt Nowe Horyzonty edukacji Filmowej to strzał w dziesiątkę!
Podczas wyjść z grupą mogliśmy poznać problemy naszych rówieśników, opowiedziane w ciekawy
sposób. Cały cykl „Trudne tematy” miał właśnie na celu pokazanie filmów o trudnej tematyce, oraz
o sprawach budzących kontrowersje.
Projekcje odbywały się raz w miesiącu, a każdy z filmów był ciekawy i poruszał inny temat.
Każdy seans poprzedzony był prelekcją – mniej lub bardziej ciekawą – ale za każdym razem można
było dowiedzieć się czegoś interesującego o samym filmie, jego twórcach, albo historii w nim
przedstawionej. Prelegenci przedstawiali nam szerszy kontekst dla opowiedzianej w filmie fabuły.
Myślę, że sam nie wybrałbym się do kina na takie filmy, czego później mógłbym żałować. Podobały
mi się i z każdego wyniosłem pewne wartości.
Niemniej ciekawe były dyskusje, które prowadziliśmy po każdym seansie. Z braku czasu, najczęściej
odbywały się one za pośrednictwem forum internetowego, i ciągnęły do późnej nocy. Mogliśmy
wymieniać się spostrzeżeniami i poznać zdanie innych osób. Gdy temat był szczególnie
kontrowersyjny a przesłanie filmu niejasne – jak np. w „Fanatyku” - zdarzało się, że dyskusja była
zażarta i pełna emocji. Dzięki temu – na dłużej też pozostały w naszej pamięci, a my mieliśmy okazję
lepiej się poznać i wymienić poglądami, na co rzadko jest miejsce i okazja w szkolnej codzienności.
Paweł Święcicki
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt o wieloletniej tradycji, który powstał z myślą o edukacji filmowej
młodych widzów. Ambitne, niekomercyjne kino, spotkania z gośćmi, multimedialne prelekcje, dyskusje
i warsztaty, interdyscyplinarne materiały dydaktyczne - to wszystko czeka na uczniów i nauczycieli ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kinach realizujących projekt w 40 miastach w Polsce.

09.10 Fanatyk

28.03 Ja też

26.11 C.R.A.Z.Y.

15.04 Bejbi blues

19.12 Wymyk

15.05 Nietykalni

20.01 China Blue

06.06 Zakazane owoce

12.02 Berlin Calling

CAPITOL - lekcje teatralne
Bardzo mi się podobały wyjścia kulturalne. W pamięci szczególnie utkwiły mi lekcje teatralne
w Capitolu. W spotkaniu brała udział młodzież z całego Wrocławia, ze szkół ponadgimnazjalnych.
Zajęcia prowadzi pan Jerzy Bielunas, reżyser
teatralny i telewizyjny, wykładowca Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu.
Była to dla nas niezwykła okazja aby zobaczyć jak
funkcjonuje

teatr,

wykorzystanie

poznać

jego

najnowocześniejszych

tajemnice:
urządzeń

technicznych nowej sceny Teatru Muzycznego
Capitol we Wrocławiu: zapadni, sceny obrotowej
oraz bogatych rozwiązań świetlnych i akustycznych.
Wykłady

prowadzącego

były

ciekawe,

ale

najciekawsze były towarzyszące mu na Dużej Scenie
projekcje multimedialne, różne formy animacji oraz
scenki, grane przez aktorów naszego teatru.
Każde spotkanie poświęcone było innym zagadnieniom teatralnym i stanowiło odrębną całość. Były
znakomitą okazją do zapoznania się z historią, tradycją i współczesnością teatru.
Najbardziej podobało mi się spotkanie, którego motywem przewodnim był taniec. Znany z programu
telewizyjnego finalista You Can Dance –Maciek Florek - opowiedział o różnicach w tańcu klasycznym
i nowoczesnym, a wszystko zilustrowali współpracujący z nim tancerze demonstrując te różnice na
bieżąco podczas pokazu.
Capitol jest jedynym teatrem muzycznym na Dolnym Śląsku i jednym z najbardziej liczących się
zespołów teatralnych w Polsce. Cieszę się, że mieliśmy okazję zobaczyć go trochę „od kuchni” i już się
nie mogę doczekać aż pójdziemy na jedno z „prawdziwych” przedstawień.
Klaudia Janiak

Wycieczka IKNu do Warszawy
W dniach 11-14 listopada odbyła się wycieczka zorganizowana przez p. prof. Selima
Mucharskiego i p. prof. Agnieszkę Ratajczak do Warszawy – stolicy naszej ojczyzny.
Uczestnikami wyprawy byli członkowie szkolnego Interdyscyplinarnego Klubu Naukowego
(w skrócie IKN), którzy mieli za zadanie zwiedzić jak najwięcej wystaw i muzeów w ciągu tych
czterech dni i wynieść jak największą ilość wiedzy (oraz: ulotek i gazetek dla szkolnej
biblioteki) oraz zintegrować się z „kotami”-pierwszoklasistami.

Usługę transportu wykonała firma „Polski Bus”, która przywiozła nas na czas i bez
niespodzianek po drodze. Do stolicy zawitaliśmy o 13.00 i po walce nauczycieli
z biletomatem wskoczyliśmy do legendarnego warszawskiego metra. Miejscem naszego snu
został Hostel Zielone Mazowsze mieszczący się dosłownie jedną przecznicę od Pałacu
Kultury.
W dniu przyjazdu, po odłożeniu walizek popędziliśmy do Muzeum Powstania
Warszawskiego. Zafascynowało nas swoimi eksponatami, historią wojennej Warszawy
opowiedzianą przez panią przewodniczkę oraz obejrzeliśmy projekcję filmu „Miasto Ruin”.

Nie obyło się oczywiście bez „ograbienia” muzeum z karteczek z kalendarza, które opisywały
każdy dzień powstania. Budynek opuściliśmy około godziny 17, aby pognać (jak się miało
wkrótce okazać szybkie marszobiegi to specjalność naszej ekipy) na zjedzony w biegu obiad,
i kolejną, wyjątkową wystawę.
„Niewidzialna wystawa” była ciekawym doznaniem, gdyż pomieszczenia, przez które
przechodziliśmy były pogrążone w całkowitych ciemnościach i naprawdę nie było nic widać!
Na szczęście zwiedzanie zakończyło się bez urazów na ciele. Oprowadzała nas osoba
niewidoma, i to ona poprosiła abyśmy nie zdradzali nikomu sekretów wystawy, tak aby nie
psuć niespodzianki i aby każdy następny gość miał równie dużo przyjemność z tych
odwiedzin co my!
Po powrocie do hostelu okazało się, że niestety ale brakuje w pokoju chłopaków dwóch łóżek
dlatego ci dwaj „pechowcy” – Szklana z 2bt i Krzysiek z 2at – mieli do wyboru aby spać na
podłodze albo w pokoju z obcymi. Krzysiek postanowił, że wyśpi się w łóżku, Szklana na
podłodze wśród swoich. Dzień podsumowaliśmy grą polegającą na postawieniu na miejscu
mieszkańców wojennej Warszawy i wybieraniem między uczestniczeniem w powstaniu lub
negowaniem go.

Dzień drugi rozpoczął się pobudką o 8.00, szybkim śniadaniem i wycieczką na Starówkę
warszawską gdzie dostaliśmy chwilkę czasu wolnego, aby podziwiać pięknie odrestaurowane
kamieniczki i oczywiście… widok na Stadion Narodowy, gdzie ciągnęło naszego kolegę zagorzałego kibica - Świętego. Około południa dotarliśmy do Centrum Nauki Kopernik aby
zaspokoić naszą niewyczerpaną żądzę wiedzy i dotykania wszystkiego jak leci. Niektórzy
poczuli się jak dzieci na placu zabaw, szczególnie nasz pan przewodniczący Mateusz oraz

Adam i Majkel z 2bt. O 18.00 mogliśmy doświadczyć przyjemności obejrzenia nieba i gwiazd
w planetarium Kopernika – niektórzy woleli w tym czasie skorzystać z możliwości złapania
godzinki snu i informowali nas o tym bezwstydnie chrapiąc na całą salę.
Około 20.00 wróciliśmy do naszej norki, aby podsumować miniony dzień oraz zagraliśmy
w odysejowe „spontany” – ćwiczenia rozwijające kreatywność naszej główki – dzięki czemu
czasami tworzymy naprawdę dziwne historyjki „ryjące banie”.
13 listopada rozpoczął się wycieczką do Pałacu Kultury, aby zwiedzić Muzeum Techniki, gdzie
mogliśmy w tamtejszym planetarium zapoznać się z mapą nieba oraz obejrzeliśmy bardzo
ciekawe eksponaty jak wiekowe pralki, telefony, szafy grające. Najciekawszą salą była chyba
sala z komputerami gdzie dostaliśmy sensownego przewodnika , który znał się na rzeczy i na
koniec pozwolił nam zagrać na tak archaicznym sprzęcie jak konsola Atari. Przed
opuszczeniem muzeum mogliśmy się dowiedzieć co nieco o naszym ciele dzięki „Szklanej
Panience” (Szklana jakoś nie chciał się do niej przyznać). Oczywiście nie mogło się odbyć bez
„wtopy”, starszy pan obsługujący „Panienkę” zapomniał włączyć nam podświetlanie przez co
połowę pokazu po prostu przesłuchaliśmy. Na szczęście upomnieliśmy się o swoje i mogliśmy
obejrzeć pokaz wraz z iluminacją od początku.

Po opuszczeniu Pałacu dostaliśmy godzinę na zapełnienie żołądków, po czym spędziliśmy
czas na świeżym powietrzu, grając w PRL-owskie „monopoly”. Niestety nie dokończyliśmy
gry z powodu napiętego terminarza, ale i tak zdążyliśmy przemarznąć do szpiku kości.
Wieczorem czekał nas niezapomniany spektakl „Metro” w teatrze Buffo. Po przepłynięciu,
przez ogromne morze tłumu, który ciągnął się aż do wejścia na salę, doczekaliśmy się
przedstawienia, które było dopracowane do samego końca. Wszyscy byliśmy zafascynowani
i nawet ta romantyczna, jak i dramatyczna, historia spodobała się męskiemu gronu. Po
powrocie do hostelu po długim, męczącym dniu wpadliśmy w objęcia Morfeusza.

Ostatniego dnia, wczesnym rankiem czekało nas zwiedzanie Mauzoleum Walki i Męczeństwa
„Pawiak”. W specjalnie przygotowanej Sali - celi, wysłuchaliśmy grypsów, które z tego
strasznego miejsca pisali do najbliższych, skazani na śmierć więźniowie. Tak wiele cierpienia,
strachu i bólu wśród tych, którzy przebywali na Pawiaku….
Następne muzeum, które zwiedziliśmy było Muzeum przy Alei Szucha. Niestety o tamtejszym
przewodniku… Może lepiej o nim nie wspominać… Natomiast zwiedzanie było bardzo
interesujące, a na ścianach w celach zachowały się wstrząsające, oryginalne zapisy
tamtejszych „mieszkańców”.
Kolejnym obiektem, który odwiedziliśmy był oryginalny, przedwojenny fotoplastykon, gdzie
obejrzeliśmy zdjęcia z planu filmowego „Czas honoru”. Ostatnią atrakcją był wjazd na 30.
piętro Pałacu Kultury i Nauki. Wszystkim podobał się widok na miasto, poza Majkelem, który
ze względu na lęk wysokości pozostał na dole i kupił sobie swoją wymarzoną koszulinę z
nadrukiem Fiata 126p.
O godzinie 17.00 wyjechaliśmy ze stolicy i mimo korków po drodze przyjechaliśmy na czas do
domciu. Podsumowując: wycieczka zaliczona do udanych, pomimo zmęczenia, wybrnęliśmy
cało z każdej sytuacji. Wielkie gratulację dla P. Agnieszki Ratajczak i P. Selima Mucharskiego
za wytrzymanie z Nami, choć nie było łatwo. ; )
Jagoda Filip

Tworzymy

Odyseja Umysłu 2014
WINDY/AKCJA

„Otwórz oczy zaczynamy, patrz uważnie jak my gramy!” to tegoroczne hasło naszej
szkolnej drużyny odysejowej, po którym zaczyna się ośmiominutowe science fiction. Nie ma
rzeczy niemożliwych, co jesteś w stanie wymyślić - jesteś w stanie stworzyć.
W tym roku wybraliśmy problem mechaniczny: „Strachy na lachy”. Akcja naszego
przedstawienia rozgrywała się w nawiedzonej windzie, którą nasz główny bohater:
komornik/windykator zakamuflowany w przebranie punka, usiłował dostać do Prezesa.
Musieliśmy stworzyć wiele automatycznych elementów, które wydawały dźwięk,
wyskakiwały

itd.

Zadanie

było

trudne,

bo

w

porównaniu

do

szkół

typowo

zmechanizowanych, nie mamy takiego doświadczenia. Po wielu trudach i znojach udało się
zamontować i przetestować cały „sprzęcik” i powiem, że dawał radę. Nasze przedstawienie
wymagało sprawnych mechanizmów ale także gry aktorskiej i zachowania „zimnej krwi” gdy
coś nie wyjdzie, co zdarzało się chyba zawsze! Ale miło wspominam każdą próbę czy występ
 Mimo małych wpadek daliśmy radę! Podczas pełnych emocji eliminacji regionalnych we
Wrocławiu, pokonaliśmy liczną konkurencję i awansowaliśmy do Finału Ogólnopolskiego
Odysei Umysłu w Gdańsku.

Cali w skowronkach zabraliśmy się do ulepszania naszych mechanizmów
i przedstawienia. Hmm… to znaczy kto się zabrał ten się zabrał, bo ta piękniejsza część
zespołu albo była na L4 albo w ortezie, ale gdy nastał dzień przygody wszyscy zwarci
i gotowi, głodni nowych wrażeń (i nie tylko wrażeń) zjawiliśmy się z rana na peronie. No
i pierwszy problem a raczej jak to prawdziwy Odyseusz mówi pierwsze wyzwanie: z którego
peronu ruszamy do Gdańska? Na Mikołajowie są co prawda tylko dwa - ale woleliśmy nie
ryzykować i 15 minut przed odjazdem pociągu Szklana leci się dowiedzieć. Z racji, że
spontaniczne zachowania mamy „wyćwiczone” do perfekcji udało nam się „namierzyć”
właściwy peron i wraz ze wszystkimi tobołami wpakować się do wagonu. A toboły mieliśmy
nie lada: bo nasza scenografia złożona do postaci mega-sześcianu: mierzyła lekko licząc:
2x1x05 metra! Upchanie jej w wąskim korytarzu pociągu – było pierwszym prawdziwym
spontanem technicznym podczas tych Finałów a zagadanie konduktora, aby nas z nią nie
wyrzucił z pociągu – pierwszym słownym!
Podróż jak to podróż: nużąca i długa, ale po jakimś czasie Pani A znalazła pusty
przedział z nadzieją, że się prześpi i naładuje akumulatory przed spotkaniem z całą drużyną.
(Nie)stety plan nie udał się i cała drużyna ulokowała się w przedziale rozkładając stolik
turystyczny na kolanach i rozkładając karty zwariowanej gry „Double”. Dzięki zabawie czas
płynął szybciej, chociaż innym pasażerom niezbyt było do śmiechu przez dzieciaki, które drą
się „słońce!”, „nożyczki!”, „drzewko!” …
Po dotarciu do Gdańska i ulokowaniu się w hostelu czas na… odpoczynek?
Chciałabym  Czas na próby, próby i jeszcze raz próby. Dużo pracy, dużo potu i dużo
śmiechu !

Już następnego dnia mieliśmy występ w Gdańskiej Filharmonii. Zmierzając do celu mijaliśmy
tłumy Odysejowiczów. Gdy dotarliśmy zaczęła się „szkoła przetrwania” i zabawa pt: „czy ktoś
widział…?” i „w której torbie jest…?” Po tym jak wszystko dopięliśmy na „ostatni guzik” udaliśmy
się na inne przedstawienia aby odetchnąć trochę.
Nastał czas występu i rozmowy z pierwszym sędzią, który sprawdzał wszystkie dokumenty
i wypytywał o wszystko… Rozmowa zaliczona można przejść dalej i rozłożyć scenografię. Co się
okazało, brakowały nam… jednej ściany windy! Osobiście przyznam, że nie zwróciłam na nią uwagi
ale Pan Selim, który stał po drugiej stronie zauważył to, niestety za późno. Mimo tego przedstawienie
wyszło, przyznam nieskromnie, znakomicie! Ze sceny zeszliśmy uśmiechami na twarzy a niektórzy z
bitą śmietaną 
Kolejny dzień był intensywny, ale i interesujący. Z rana odwiedziliśmy Centrum Experyment
w Gdyni co było zajmującym doświadczeniem, bo przeżyłam wraz z Klaudią trzęsienie Ziemi a także
rozmawiałam z nią szeptem na odległość 7 metrów, weszłam do ludzkiego serca i przeszłam nad
przepaścią z lawą. Oprócz przechadzek i rozmów już grupowo zbudowaliśmy wielkie „coś” z
patyczków oraz ułożyliśmy napis w 3D. Łatwe? Spróbuj ułożyć „S” lub „D”! Po kreatywnych
zabawach nadszedł czas na to by kreatywnie spędzić czas z Odyseją i jej spontanami. Niestety nie
mogę o nich opowiedzieć ponieważ obowiązuje mnie klauzura poufności - wszystko jest tajne. Mogę
tylko napisać, że krówki, które dostaliśmy po spontanie zakleiły nam buzie.
Cały weekend uwieńczyła uroczysta Gala w Filharmonii. Kilkaset ludzi skandujących
„Odyseja!” i machających kolorowymi światełkami w rytm muzyki - przeżycie niesamowite.
Rozdanie nagród było przeplatane występami tanecznymi a także pokazem yoyoing’u a na koniec
całej gali odbył się pokaz laserów.
Mimo, że nie zdobyliśmy upragnionego pierwszego miejsca (które oznacza awans do Finałów
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i wyzwaniu, nauczyłam się wielu nowych rzeczy i już wiem, że w następnym roku także wezmę udział
w Odysei Umysłów bo „w Odysei Umysłów każdy jest Zwycięzcą!”
Magda Szymanek

WIZYTA W LOGICAL ROOM
Logical room jest nową grą, typu escape game odbywającą się w rzeczywistości. Kluczem
sukcesu jest logika, zręczność oraz praca w grupie. Celem Twojej misji, jest aby Twoja grupa
(3-5 osobowa) w ciągu 1 godziny wydostała się z zamkniętego pokoju.
Odliczanie czasu możemy śledzić w pokoju, a adrenalina cały czas rośnie…
Musimy odnaleźć i rozwiązać łamigłówki, zagadki, kody, zamki szyfrowe a wtedy zdołamy
się uwolnić!
Miejsce tych niezapomnianych przeżyć znajduje się w sercu Wrocławia, w dwóch
przyjemnych, kilkudziesięciometrowych pokojach. Gra jest drużynowa. Drużyna składa się
od 3 do 5 osób. Celem jest uwolnienie się z zamkniętego pokoju. Gra polega na rozwiązaniu
zagadek ukrytych w przygotowanym pokoju i znalezienie klucza do drzwi. Gra trwa 60
minut.
Poszliśmy tam, aby sprawdzić się w działaniu. Zobaczyć jak funkcjonujemy razem, jak
sprawdzamy się w warunkach kontrolowanego stresu. Tuż przed wejściem okazało się, że
nasz kolega, Dorian, mieszka jakieś trzydzieści metrów od Logicala, ale nie miał pojęcia o
jego istnieniu. Czasami nas zadziwia… Obydwie drużyny zdołały opuścić pokój – ze
zrozumiałych, mam nadzieję, względów – nie powiemy, jak nam się to udało. Myślę, że
nauczyliśmy się czegoś nowego o sobie a ten sposób rozrywki bardzo nam się spodobał.
Niestety nie jest to tania impreza a więc do drugiego pokoju wrócimy pewnie dopiero wtedy,
kiedy uda nam się ułożyć sprawy finansowe.

By poruszać się we współczesnej muzyce nowymi tropami postanowiliśmy połączyć dwa
nieprzystające z pozoru do siebie światy: środowisko gier komputerowych oraz nietypowych źródeł
dźwięku. Za pierwszy obszar odpowiedzialni będą projektanci wrocławskiej CeTa-y, za drugie
członkowie wrocławskiej grupy Małe Instrumenty. W trakcie 3-dniowych warsztatów uczestnicy będą
poznawali substancję dźwiękową Małych Instrumentów (dźwiękowych zabawek, obiektów
dźwiękowych, kuriozalnych wynalazków grających, własnych konstrukcji instrumentalnych), ucząc się
nowego podejścia do tworzywa muzycznego, jakim są wymykające się spod kontroli jakości
dźwiękowe. Jednocześnie będziemy stosować nietypowy porządek dla scenariusza kompozycji, jakim
będzie
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Dążąc

do ukończenia gry będziemy więc powodowali muzyczną aktywność, zarządzaną inaczej niż
tradycyjnymi technikami kompozytorskimi. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach, z których
ostatniego dnia wyłonimy dwa składy do publicznego wykonania specyficznego meczu-koncertu,
noszącego znamiona konkursowej rozgrywki oraz dźwiękowej prezentacji.
Paweł Romańczuk
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Romańczuka i Tomasza Orszulaka. Projekt ten
przygotowany został przez Małe Instrumenty i

Najpierw całą grupą udaliśmy się 10 marca do Centrum Technologii Audiowizualnych, które
mieści się w dawnym budynku Wytwórni Filmów Fabularnych. Na spotkaniu dowiedzieliśmy
się z grubsza o co chodzi w projekcie i wydało nam się to ciekawe i warte spróbowania. Po
spotkaniu zwiedziliśmy budynek Wytwórni i to było jeszcze bardziej interesujące.

Podczas trzydniowych warsztatów ćwiczyliśmy grę na wszelakich instrumentach muzycznych
przygotowanych przez wrocławską grupę Małe Instrumenty, która na projekt dostarczyła
szeroką gamę owych instrumentów począwszy od instrumentów dętych tj. trąbki, flety,
klarnety, przechodząc przez instrumenty strunowe tj. małe pianina, gitary akustyczne,
elektryczne, banjo i kończąc na perkusyjnych tj. trójkąt, kocioł, kastaniety, tamburyn
i akordeon.

Dzięki dźwiękom owych instrumentów uczestnicy sterowali grą komputerową, zasiadając
przy czterech stołach, gdzie każdy stół miał osobną funkcję, osobny ruch w grze. Jedni np.
w grze o nazwie Pong byli odpowiedzialni za ruch postaci w dół, inni w górę. Zaś podczas
gry w Tetrisa każdy stół odpowiedzialny był za ruch w lewo, bądź prawo a nawet za obrót
sterowanego przedmiotu.
Efekt warsztatów można było obejrzeć trzeciego dnia podczas koncertu w Centrum
Technologii Audiowizualnej w sali im. Zbigniewa Cybulskiego.
Mateusz Kaca

Korzyści dla uczestników warsztatów:

 uczestnictwo w festiwalu muzyki współczesnej Musica Polonica Nova, możliwość zaprezentowania
zdobytych umiejętności przed publicznością w dniu 10.04.2014
 praca w dużym zespole, wymagająca koordynacji działań w celu osiągnięcia wspólnego subwyniku
nawet w grupie do 8 osób
 zapoznanie się z nowym środowiskiem instrumentalnym - nietypowymi instrumentami
muzycznymi i źródłami dźwięku w większości nieobecnymi w lokalnej kulturze
 zapoznanie się z innym podejściem do tworzenia i porządkowania materiału dźwiękowego
(sterowanie grą komputerową za pomocą dźwięku pochodzącego z fizycznego źródła)
 obserwacja możliwości technologicznych łączenia różnych środowisk: dźwięku realnego,
analogowego z przetworzeniem w środowisku cyfrowym, pochodzącym z innego rejonu aktywności
(gry komputerowe)
 współpraca z CeTą oraz Małymi Instrumentami - twórczymi środowiskami otwartymi na kontakty
i przyszłe realizacje w dziedzinie eksperymentów audiowizualnych
 olbrzymia szansa na twórczą przygodę intelektualną i artystyczną rokującą w przyszłości
umiejętnością pracy w grupie, kreatywnością i aktywnym uczestnictwem w przedsięwzięciach
kulturalnych Wrocławia

11 kwietnia poznaliśmy laureatów konkursu Elektryzująca Pasja. Celem konkursu jest
promocja najbardziej innowacyjnych projektów uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
prezentujących ich różnorodne pasje. W ramach VII edycji jury konkursowe przyznało
3 nagrody główne oraz 12 wyróżnień, w tym 2 specjalne – za formę pracy konkursowej.
Zadaniem uczniów było przedstawienie swojej pasji, w oryginalny i wyróżniający sposób,
który wskazywał na innowacyjność myślenia i kreatywność twórców prac. Pasja mogła
dotyczyć dowolnego obszaru zainteresowań. Kluczowe było, aby przekonać w pracy
konkursowej, że jest to prawdziwa, porywająca i elektryzująca pasja. Uczniowie mieli za
zadanie przedstawić swoją pasję, w formie prezentacji w programie Power Point lub
krótkiego filmiku. Najlepsi wygrali: komputer z oprogramowaniem, Ipod’a, tablet oraz inny
sprzęt elektroniczny.
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE – ZA FORMĘ PRACY KONKURSOWEJ (FILM)
nasi tegoroczni maturzyści, członkowie IKN: Patryk Utecki, Jakub Bagiński, tytuł pracy:
Projekt Telecaster – panowie zaprezentowali zabawny film opowiadający w jaki sposób
stworzyli samodzielnie gitarę elektryczną.

