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JAK TO JEST
ZROBIONE?

Żyjemy w czasach, w których sztuczna 
inteligencja „wyszła” już ze sfery 

niepraktycznej ciekawostki i zaczęła stawać 
się prawdziwie użytecznym narzędziem. 
Mogliśmy to zobaczyć na początku na Github 
Copilot, będącym niesamowicie przydatną 
pomocą w programowaniu, a teraz możemy 
podziwiać rozwój AI opartego na tworzeniu 
intrygujących obrazów z wykorzystaniem 
samego tekstu. Technologie takie jak 
DALL-E, czy Midjourney zaczęły już 
jakiś czas temu podbijać Internet swoim 
nietypowym, abstrakcyjnym stylem, 
przywołującym na myśl prace Zdzisława 
Beksińskiego, czy Grega Rutkowskiego, 
wygrywając nawet główną nagrodę na 
prestiżowej gali w Colorado State Fair. 
Z tego powodu chciałem zaprezentować 
możliwości tej technologii i pokrótce opisać 
jak się pracuje z takim narzędziem.

Z uwagi na to, że obecna gazetka 
skupia się na tematyce przejścia z czasu 
wakacyjnego do szkolnego, postanowiłem 
oprzeć ten render właśnie na takiej 
tematyce. Do stworzenia pracy wykorzystam 
Disco Diffusion. Po włączeniu środowiska 
i załadowaniu podstawowych modeli 
przechodzę do ustawień. Rozdzielczość 
zdjęcia ustawiam na 1600px na 768px, 
gdyż jest to najlepsza rozdzielczość jaką 
mogę osiągnąć na moim komputerze bez 
przesadnego nadwyrężania GPU. Potem 
przechodzę do wybrania ilości kroków 
w jakiej program będzie się wywoływał. 
Każdy krok powoduje zwiększenie ilości 
detali widocznych na pracy, kosztem 
zwiększenia czasu tworzenia renderu. 
Dlatego ja preferuję pracę w 220 krokach. 
Po wgraniu opcji można wreszcie przejść do 
creme de la creme każdej AI tego typu, czyli 
do wpisywania tekstu, na którego podstawie 
będzie wygenerowany obraz. Ten aspekt 

jest zaskakująco najtrudniejszą częścią 
całego procesu, gdyż wbrew oczekiwaniom 
nie można wpisać dowolnego komentarza 
i oczekiwać wspaniałych rezultatów. 
Aby tworzyć piękne obrazy, trzeba znać 
odpowiednie słowa kluczowe i wyczuć 
składnię zdań. Jest to dość skomplikowane 
i trudno to opisać w tak krótkim komentarzu, 
ale oto kilka zasad kluczowych:

Po wybraniu odpowiedniego tekstu 
można wreszcie uruchomić algorytm. Średni 
czas tworzenia pojedynczego renderu 
z moimi ustawieniami to ok. 20 minut. 
Po tym czasie możesz wreszcie cieszyć 
się swoją oryginalną pracą.

1Na początku każdego zdania określ w detalach 
każdą ważną część renderu. Dla przykładu, jak 
chcesz utworzyć obraz latarni umieszczonej na 
skale, to możesz opisać to przykładowo w taki 
sposób: “Majestatyczny obraz pojedynczej latarni, 
oświetlającej swoim światłem bezkresne wody 
niebieskiego morza”

2Podaj artystę, w którego stylu chciałbyś zrobić 
pracę. Na przykład dodaj “malowane przez 
Picasso”, albo “autorstwa Rutkowskiego”.

3Na końcu każdej pracy dodaj odpowiednie słowa 
kluczowe. Nie ma to żadnej złotej zasady i trzeba 
się ich po prostu nauczyć. Są to przykładowo 
“Unreal Engine” do tworzenia prac realistycznych, 
albo “trending on artstation” generujące raczej 
obrazy olejne.

ADAM PODYMNIAK
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Jako ludziom, przyszło nam żyć w czasach – co by dużo nie mówić 
- trudnych.  Szczególnie krętymi ścieżkami podążają wrażliwe 

dusze, które często czują wewnętrzną potrzebę życia z dala od 
zgiełku miast, zakorkowanych ulic, zatłoczonych deptaków. Dzisiaj 
funkcjonowanie w takiej rzeczywistości wydaje się wręcz niemożliwe 
- każdy z nas musi się kształcić czy pracować, a w zdecydowanej 
większości przypadków, takie możliwości zapewniają nam gęsto 
zaludnione betonowe dżungle. Nic więc dziwnego, że wielu z nas, 
po całym dniu pełnym wyzwań i rozmaitych wrażeń, lubi zaszyć się 
w swojej strefie komfortu i sięgnąć po coś, co zapewni ukojenie. 
Niektórzy zapewne uciekną się do spokojnego wieczoru przed 
telewizorem czy z dobrą grą, inni będą delektować się interesującą 
lekturą, a jeszcze innych pochłonie świat subtelnej muzyki. Właśnie 
tę ostatnią grupę weźmiemy na tapet, a w szczególności jednego z jej 
twórców - kompozytora Maxa Richtera. 

Max Richter (ur. 22 marca 1966 w Hameln), tworząc fuzję muzykę 
klasycznej i elektronicznej, niewątpliwie sam zalicza się do grona 
wrażliwych artystów. Ma na swoim koncie wiele spokojnie (czasami 
jedynie z pozoru) brzmiących utworów i albumów. Swoją twórczość 
bardzo często motywuje jednak sprzeciwem wobec panujących 
“norm”, dramatycznych wydarzeń ze świata, zmieniających się 
czasów. Przykładami na to mogą być albumy jak: Memoryhouse 
(2002) osadzający utwory na kanwie rzeczywistych i fikcyjnych 
wydarzeń związanych z Wojną w Kosowie, The Blue Notebooks (2004) 
podejmujący temat Wojny w Iraku czy Infra (2010) będąca reakcją 
na londyńskie bombardowania z 7 lipca 2005 roku. Kompozytor 
wielokrotnie ukazuje swoją muzyką fakt, że na co dzień kierują nami 
niewyobrażalne mieszanki emocji, które są potęgowane bezsilnością 
wobec większości kluczowych sytuacji na świecie - te determinowane 
są przez niewielkie grupy “wybrańców’, przez głowy państw. Żyjemy 
w stresie i ciągłej wędrówce myśli, co jednak niepokojące, rzadko 
ujawnia się w nich kontemplacja nad sensem naszych czynów czy 
pochylenia się nad własną osobą i życiem wokół nas.  

Praktycznie dla wszystkich nas, jedną z niewielu chwil wytchnienia 
w ciągu doby jest sen. Również w tej kwestii Max Richter znalazł 
źródło inspiracji. W 2015 roku ukazał się jego najbardziej ambitny 
i wymagający album - ośmioipółgodzinny Sleep, opisywany przez 
autora jako “kołysanka” złożona z 31 kompozycji, z których wiele trwa 
nawet do około 20-30 minut.  

Myślę o tym jako o muzyce “protestacyjnej”. To sprzeciw wobec temu 
bardzo uprzemysłowionemu, intensywnemu, zmechanizowanemu 

GŁOS
LUDZI
PRZYTŁOCZONYCH:
MAX RICHTER
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zmechanizowanemu sposobu życia w dzisiejszych czasach. W tym 
sensie jest to utwór polityczny. To wezwanie do broni, by zatrzymać to, 
co robimy – tak swoje dzieło opisał Max Richter. 

W pomyśle na tak górnolotny projekt Maxa wsparła jego małżonka 
- węgierska artystka Yulia Mahr, aktualnie realizująca się w filmie 
i słowie pisanym. Swoją wizję przedstawiła między innymi w filmie 
dokumentalnym o albumie oraz życiu prywatnym Maxa Richtera - 
Kołysanka Maxa Richtera z 2020 roku. W dokumencie wspomniała 
między innymi, że po tym jak para założyła rodzinę, nie była w 
stanie podróżować razem po różnych zakątkach świata, w których 
Max Richter grał koncerty. Zamiast tego, Yulia często słuchała 
jego występów za pośrednictwem platform streamingowych. Raz, 
zmęczona trudami macierzyństwa, przysypiała wciąż słysząc 
muzykę Maxa. Zauważyła wówczas, że było to bardzo nietypowe 
doświadczenie, i że wszystkie dźwięki brzmiały zupełnie inaczej niż 
zazwyczaj. 

Sam proces powstawania nie należał jednak do prostych. 
Utrzymanie rodziny przez dwójkę artystów jest bardzo trudnym 
zadaniem, para w filmie wielokrotnie zaznacza, że ciężko było im 
„powiązać koniec z końcem” oraz że sama produkcja utworu czy 
albumu również kosztuje spore sumy pieniędzy. 

Yulia opisała tę niedogodność w sposób bardzo chwytający za 
serce – stwierdziła, że czasem wraz z Maxem woleli bardziej obficie 
nakarmić trójkę swoich dzieci niż siebie. Max nie mógł więc po prostu 
całymi dniami pisać utworów, musiał utrzymywać też rodzinę. Za dnia 
pracował nad filmami, natomiast nocą zasiadał do pisania albumu, 
wielokrotnie zdarzało mu się zasnąć nad zapisami nutowymi.

W filmie dokumentalnym wybrzmiewa również uniwersalna 
prawda – matematyka to nauka wzorów, muzyka zaś jest ich sztuką. 
Kompozytor chętnie korzysta z tego połączenia, stąd utwory 
z albumu Sleep są przemyślane i symetryczne, zgodne z założeniami 
renesansu. Pierwsze 7,5 h utworu zamyka się w zakresie 1000 hZ, 
co odzwierciedla zakres słyszany przez dziecko w łonie matki. 
Następnie częstotliwość zwiększa się, tak aby eskalować w okolicach 
ósmej godziny seansu, co pozwala na wybudzenie ze snu. 

Sleep spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, został 
wybrany przez Jarvisa Cockera na Album Roku BBC Radio 6 za rok 
2015 oraz przez Pitchfork jako jeden z 50 najlepszych albumów 
ambientowych wszech czasów. Co zasługuje na szczególną uwagę, 
album kilkukrotnie został odegrany na żywo m.in. w Sydney, Los 
Angeles i Helsinkach, a słuchacze przybyli na koncert otrzymywali 
leżanki, tak aby móc doświadczyć muzyki zgodnie z jej pierwotnym 
przeznaczeniem - dryfując na cienkiej granicy snu i jawy.
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NAUCZYCIEL
IDEALNY

Idealny nauczyciel? Określają 
go trzy słowa: Wzbudzający respekt 
przyjaciel. Potrafi trzymać w ryzach 
nawet najbardziej niesfornych uczniów. 
Jednocześnie udowadnia, że praca 
z dużym zaangażowaniem się opłaca. Swoją 
mądrość przekazuje z bardzo dla siebie 
charakterystycznym poczuciem humoru. 
Nauczyciel, którego wszyscy lubią, szanują 
i robią wszystko, by mu nie podpaść. 
Potrafi ganić, chwalić, wskazywać błędy 
i motywować do pracy, zachowując przy tym 
idealne proporcje, a każdy uczeń traktowany 
jest identycznie.

Nauczyciel potrafi inspirować, zachęca 
do samodzielnego myślenia, całkowicie 
oddaje się swojej pracy, traktuje ją jako 
życiową pasję.

Dobry nauczyciel powinien być pomocny 
i godny zaufania, lecz nie przesadnie 
przyjacielski.  Pewny siebie, ale nie arogancki, 
profesjonalny – zawsze przygotowany 
do lekcji. Punktualny, schludny i otwarty. 
Powinien się często uśmiechać, mieć dużą 
wyobraźnię, być skromny i zdyscyplinowany. 
Być entuzjastycznie nastawiony do swoich 
uczniów, okazywać szacunek. Powinien 
być moralny i mieć silny charakter, 
kompetentny, zaangażowany i ciekawy 
świata, konsekwentny i sprawiedliwy, umieć 
słuchać, stawiać uczniom coraz to nowe 
wyzwania, pomóc im uwierzyć, że mogą 
osiągnąć wszystko czego zapragną, oraz 
powinien mieć wielkie serce. Powinien 

być cierpliwy i pamiętać, że sam kiedyś był 
uczniem, nieustannie się kształcić i rozwijać.

Dobrych nauczycieli wyróżniają cechy 
wspólne: budują w uczniach pewność 
siebie, pogłębiają wiarę uczniów we własne 
możliwości, dlatego nie powinni wydawać 
pochopnych opinii i zbyt surowo oceniać 
swoich podopiecznych, traktują ich poważnie 
jak ludzi dorosłych.

Potrafią podejmować bez wahania bardzo 
trudne decyzje, jest to jedna z najsilniejszych 
ich cech charakteru, idąca w parze ze 
zdolnościami przywódczymi.

Kolejną cechą efektywnych pedagogów 
jest ich zdolność do kształtowania 
intelektualnego innych ludzi, czemu 
towarzyszy także bardzo charakterystyczne 
dla tej grupy zawodowej dążenie do 
samodoskonalenia i skrupulatne planowanie 
własnej kariery. Dobrzy nauczyciele to 
przede wszystkim ludzie o doskonałych 
umiejętnościach komunikacyjnych 
i interpersonalnych. Posiadają oni 
dar przekazywania i wpajania wiedzy 
uczniom o bardzo różnych poziomach 
percepcji, różnym statusie społecznym, 
pochodzącym z różnych środowisk. To osoby 
o niekonformistycznym podejściu do życia. 
Rzadko ulegają wpływom i naciskom. Czują 
się dobrze w nowych sytuacjach, w których 
muszą się wykazać dużą elastycznością, 
kreatywnością i wyobraźnią. Tacy nauczyciele 
nade wszystko cenią sobie towarzystwo 
innych. Ich praca bowiem nie polega na 

spędzaniu długich godzin przed ekranem 
komputera lecz z grupą młodych ludzi. 
Takie osoby wybierające zawód nauczyciela 
to zazwyczaj ekstrawertycy lubiący być w 
centrum zainteresowania. Ostatnią cechą 
dobrego nauczyciela jest jego umiejętność  
postrzegania pełnego obrazu sytuacji. 
Dotyczy to zarówno jego zainteresowania 
tym co dzieje się w sąsiednich szkołach oraz 
w edukacji, jako takiej, ale także zdolności 
spojrzenia na ucznia pod kątem całokształtu 
jego dokonań i potencjału jaki posiada, a nie 
pojedynczych osiągnięć czy też porażek.

Co czyni nauczyciela
dobrym w tym co robi.

“Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, 
dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych 

do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!
B. Conklin

P. BOŻENA
BAKINOWSKA-MARCHEWKA
P. MAŁGORZATA
PIWOWARCZYK-TKACZYK
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Międzynarodowy projekt „Climate Action Project”, 
koordynowany przez nauczycielki języka angielskiego 
Barbarę Kostkiewicz i Magdalenę Dygałę. 

Podczas 6 tygodni trwania projektu uczniowie klas 1M 
i 3E  zaangażowali się w następujące działania:

- opracowanie własnych rozwiązań dotyczących zmian 
klimatycznych;

- przygotowanie filmików, prezentacji;
- posadzenie drzewek na terenie wokół szkoły;
- spotkanie online z uczestnikami projektu z Mołdawii;
- zaprojektowanie wynalazków: kosz ekologiczny, dron 

do sadzenia drzew;

Uczniowie w szóstym tygodniu trwania projektu 
uczestniczyli w webinarium podczas międzynarodowego 
Dnia Klimatu ‘Climate Action Day’. 

CLIMATE
ACTION
PROJECT

P. MAGDALENA DYGAŁA
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W samotności często odczuwamy 
strach, dlatego jesteśmy w stanie znieść 
wiele upokorzeń w niskim poczuciu 
własnej wartości. Obawiamy się odejścia 
najbliższych, szczególnie z perspektywy 
małych, nierozumiejących sytuacji dzieci. 
Za sprawą dwóch perspektyw czasowych w 
adaptacji filmowej książki pod tym samym 
tytułem „Gdzie śpiewają raki” możemy 
zrozumieć postawę i motywację działania 
tajemniczej bohaterki. Prowadzi nas przez 
swój świat niezwykłej przyrody u wybrzeży 
Karoliny Północnej, zaczynając w 1952 roku 
jako porzucona Kya Clark. 

Już jako młoda kobieta nazywana 
„Dziewczyną z Bagien” nie chce żyć 
w strachu. Chociaż jest skazana na izolację 
społeczną, nauczyła się sobie radzić, już jako 
mała dziewczynka opuszczona przez rodzinę. 
Najtrudniejszym przeżyciem, z którym nigdy 
się nie pogodziła, było odejście matki, które 
w filmie tworzy emocjonalną klamrę. Postać 
zagrana przez Daisy Edgar Jones sprawia 
wrażenie, mimo spuszczonego wzroku, 
najpierw samodzielnej dziewczynki Kye, 
następnie stawiającej czoła przeciwnościom 
młodej kobiety. Paradoksalnie odnajduje w 

swojej samotności siłę, która uwrażliwia ją na 
otoczenie, ale nie świat ludzi – bezwzględny 
i mściwy. Odnajduje ona ukojenie w 
obserwacji przyrody na mokradłach i nad 
brzegiem oceanu, co staje się jej sposobem na 
życie. Badawcza postawa życia, które poznaje 
dzięki przyrodzie, uczy ją przetrwania, 
nawet za wszelką cenę, co staje się kluczowe 
w rozwikłaniu sprawy o morderstwo.

Toczący się w filmie proces mógłby 
wskazywać na kryminał, ale poza 
aresztowaniem i scenami na sali sądowej, 
nacisk reżyserski położony jest na inne 
aspekty produkcji, głównie wątek społeczny 
i miłosny. Co nie oznacza, że nie przynoszą 
one żadnych korzyści oglądającemu. 
Napiętnowany problem odrzucenia 
społecznego z powodu odmiennego 
podejścia do życia, które i tak dotkliwie nas 
doświadczyło nie wydaje się obcy. A sposób 
„odnalezienia się” po miłosnym odrzuceniu 
może okazać się gorszą alternatywą niż życie 
w samotności.  

Skoro w pierwszych minutach filmu 
dowiadujemy się o zbrodni, domyślamy się, 
że historia głównej bohaterki nie potoczy się 
bez perypetii. Kiedy jednak wydaje się, że zła 

passa w życiu Kya przeminęła, okazuje się – 
w kontekście historii mitologicznego Syzyfa 
-  że kamień, który już prawie udało się jej 
wtoczyć na górę, nagle spada. Ale tym razem 
nie po to, żeby podjąć kolejną nieudaną 
próbę…

P. DIANA TOMASZEWSKA

DZIEWCZYNA Z BAGIEN:



Uważał, że nowoczesne formy 
społeczeństwa są niszczące dla dobra 
ludzkiej natury. Postulował więc do ludzi, 
aby wychowywanie nowych pokoleń 
następowało w sposób naturalny. Zawarł to w 
hasłach umieszczonych w jego dziele „Emil” 
(1762r.)

„Wszystko jest dobre, co z rąk Stwórcy 
pochodzi, wszystko się paczy w rękach 
człowieka” – słowa rozpoczynające poemat 
„Emil”

Podzielił młodość na 4 okresy:
- niemowlęctwo – miało trwać do 

momentu mówienia oraz ograniczać do 
rozwoju zdrowia i zmysłów;

- dzieciństwo – miało trwać do 12 roku 
życia oraz ograniczać do rozwijania zdrowia 
i zmysłów;

- chłopięctwo – miało trwać do 15 roku 
życia oraz dawał wykształcenie;

- młodzieńczość – miało trwać do 
20 roku życia oraz uczyć wychowania 
moralnego. 

Swoją drogą zastanawiam się, czy to 
oznaczało, że na dalszym etapie życia proces 
rozwoju nie jest  istotny w kreowaniu już 
ukształtowanej osobowości? Rzeczywiście, 

człowiek rozwija się najbardziej intensywnie 
w dzieciństwie i wczesnej młodości, co nie 
oznacza, że na dalszym etapie życia nie mamy 
szans na postęp, choć prawdopodobnie 
w pewnym stopniu spowolniony.

Zdaniem Rousseau wychowanie powinno 
sprowadzać się do umożliwienia dziecku 
swobodnego wzrostu i dojrzewania oraz 
chronienie jego rozwoju przed zgubnymi 
wpływami zewnętrznymi. 

Nie sposób jednak we współczesnym 
świecie oprzeć wychowania jedynie na 
wpływie najbliższego środowiska, chociażby 
ze względu na dużą dostępność przekazów 
multimedialnych, za sprawą których świat 
globalny oddziałuje  nie zawsze w sposób 
pozytywny. 

Cztery pierwsze rozdziały jego poematu 
opowiadają o wychowaniu mężczyzny 
w czterech etapach życia, natomiast ostatni, 
piąty rozdział pt. „Zofia” został poświęcony 
wychowaniu kobiet. Rousseau uważał, 
że płeć żeńska powinna być wychowana 
odmiennie od męskiej. Sądził, że zadaniem 
kobiet jest spełnianie obowiązków 
domowych, wynikających z bycia żonami 
i matkami. Głównym jego postulatem było to, 

aby przysposabiać dziewczęta do bycia 
uległymi wobec mężczyzn, co zapewne 
wywołuje oburzenie „płci pięknej” 
i współcześnie – miejmy nadzieję – niezgodę 
przynajmniej części mężczyzn. 

Moim zdaniem Jean Jacques Rousseau 
starał się przywrócić naturalny rozwój 
człowieka jakie przez wiele wieków określiła 
natura. Dziś wielu uczniów ma problemy 
z nauką, może Rousseau chciał uprościć 
jej przysposabianie zgodne z naturalnym 
rozwojem człowieka, które pozwoliłoby 
na osiągniecie lepszych wyników.

WIKTOR MAJ

9

JEAN
JACQUES
ROUSSEAU

– że co?



REDAKCJA
Wiktor Maj
Adam Podymniak
Zuzanna Jabłońska
p. Magdalena Dygała
p. Diana Tomaszewska
p. Bożena Bakinowska-Marchewka
p. Małgorzata Piwowarczyk-Tkaczyk

GRAFIKA
Bartłomiej Ćwiklak

ELEKTRO
GAZETA


