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WSTĘPNIAK
Amelia Rapacz

CZEKAJĄC NA PRAWDZIWĄ WIOSNĘ...
Każdy miesiąc roku snuje swoją własną opowieść. Z pewnością ta kwietniowa należy do najciekawszych i najbardziej różnorodnych. Przekonujemy się wówczas, jak prawdziwe są słowa znanego ludowego przysłowia:
„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata”. I faktyczne, trudno wyobrazić sobie czas, w którym
zarówno, otaczający nas świat zewnętrzny, jak i wewnętrzne stany duszy ulegają tak częstym i gwałtownym
zmianom. Rano nadchodzące lato otula nas ciepłym, przyjemnym powietrzem, grzeje promieniami słońca i
zachwyca zapachem kwiatów. Wieczorem odchodząca zima straszy chłodnym powiewem wiatru, kroplami
deszczu i wszechogarniającym zimnem. Przyroda maluje przed nami obrazy, za każdym razem używając do
tego innej gamy farb. Jednego dnia roztacza przed oczami widoki pełne kolorów, nasyconej zieleni, drugiego
dnia wprowadza szarość i niepokojący cień.
Podobnej przeplatance ulega nasz nastrój. W jednej chwili ogrania nas radość i energia, w drugiej smutek i przygnębienie. Czy nasze
samopoczucie zależy tylko od pogody? Myślę, że w dużej mierze wpływają na nie wydarzenia, wypełniające kwietniowy czas. Święta Wielkanocne niosą ze sobą zadumę, refleksję i radość spotkań w rodzinnym
gronie. Egzaminy gimnazjalne u trzecioklasistów wywołują stres i niepokój, u pozostałych uczniów raczej smutek, że wkrótce kolejna grupa
Parnasistów opuści naszą szkołę. Drzwi Otwarte to z kolei powiew nowej nadziei, zwłaszcza, że wśród przyszłych uczniów mogą znaleźć się
nowi, ciekawi świata redaktorzy naszej Agrafki. Na stronach aktualnego
numeru możecie zapoznać się z ich pierwszymi dziennikarskimi próbami, czyli tekstami na temat Dni Otwartych.
Ponadto w naszej Agrafce poruszymy sprawy dotyczące bezpieczeństwa sieci i fenomenu , jakim jest Internet i tego, co się w nim dzieje. Szczególnie polecam tekst o tak popularnych memach, które przejęły na siebie ważną funkcję: komentowania otaczającej nas rzeczywistości. W „Agrafce” pojawił się tez tekst polityczny: opisujący skomplikowaną sytuację w objętej wojną domową Syrii. W bardzo ciekawej części
kulturalnej znajdziecie jak zwykle ciekawe recenzje . Ale też tekst o najważniejszym w ostatnim czasie wrocławskim wydarzeniu kulturalnym:
Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. Oczywiście nie też przegapić kolejnego
felietonu muzycznego o historii muzyki rozrywkowej oraz tekstów z
naszych stałych działów: kulinarnego, historycznego i podróżniczego
(tutaj jak zwykle tekst naszych kolegów z warszawskiego Liceum in. Stefana Batorego o Warszawie). W ramach nowego cyklu o naszych nauczycielach przybliżymy osobę pana Piotra Grzywny. Nie chcę na samym
początku zdradzić wszystkiego, co znajduje się na kolejnych stronach.
Niech choć na chwilę pozostanie to zaskoczeniem, tak jak kwietniowa
pogoda.
Wierzę, ze zaskoczenia nie wzbudziły pytania testu gimnazjalnego, gdyż nasi Parnasiści z pewnością byli świetnie przygotowani. My
życzymy im jak najlepszych wyników, by mogli dostać się do upragnionych szkół średnich. Pamiętajcie, nie myślcie o ewentualnych błędach,
których nie można zmienić. Teraz regenerujcie siły, chwytajcie coraz
cieplejsze dni i czytajcie nową Agrafkę.
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NA PARNASIE

ZE SZCZYTU PARNASU
Za nami kolejny pracowity okres nie tylko obfitujący w naukę, ale tez odpoczynek: wycieczki, święta… Niewątpliwie jednak najważniejszym chyba wydarzeniem były organizowane 5 kwietnia Dni Otwarte naszej szkoły.

Naukowe sukcesy
Za nami gala konkursu Zdolny Ślązak
Gimnazjalista, a my śpieszymy donieść o
kolejnych naukowych sukcesach naszych
uczniów. Kacper Kowalski i Krzysztof
Olejniczak wezmą udział w finale Olimpiady Geograficznej, natomiast Jakub
Szpila w finale Olimpiady Języka Angielskiego. Trzymamy kciuki!

I po egzaminach
dy filmowe. Zwiedzili też słynną Łódzką
Szkołę Filmową.
W dniach 1-21 kwietnia klasy trzecie
zmierzyły się z 6 testami wiedzy w ramach Egzaminu Gimnazjalnego. Jak zwy-

kle opinie po zakończeniu testów były
różne:) My wierzymy, że wszystkim naszym prawie już absolwentom poszło
bardzo dobrze. Wszak pracowali na ten
wynik ciężko przez całe trzy lata. Oczywiście będziemy trzymać kciuki podczas
ogłoszenia wyników!

Parnasowe wojaże
W ostatnim czasie nasi uczniowie mieli
tez okazję zdobywać wiedzę w sposób
bardziej przyjazny: podczas naukowych
wycieczek. Klasa 2b udała się z paniami
Iwoną Śmiałek i Adą Żywicką do Torunia,
by tu zwiedzać m.in. dom Kopernika czy
Muzeum Podróżnicze im. Tonego Halika.
Z kolei klasy medialne: 1c i 2c z panią
Joanną Zimnowodą i panem Rafałem
Zarychtą udały się do stolicy polskiego
filmu: Łodzi. Tu m.in. tworzyli krótkie
animacje w Muzeum Animacji oraz etiu-

DRZWI OTWARTE NA PARNASIE
5 kwietnia 2017 roku to ważna data w życiu naszej szkoły: ponownie otworzyliśmy podwoje dla naszych
młodszych koleżanek i kolegów, którzy od nowego roku szkolnego chcieliby dołączyć do Parnasowej braci.
Jednak tym razem Drzwi Otwarte miały zachęcić do nauki… tak, tak w Szkole Podstawowej PARNAS (w klasie
siódmej). Fotorelacja z wydarzenia w dalszej części numeru.
To efekt wprowadzanej od września br. reformy systemu edukacji, który
likwiduje gimnazja. Dlatego też od września w naszej szkole będą funkcjonowały
obok siebie dwa twory: szkoła podstawowa i wygaszane gimnazjum. Zainteresowanie naszą szkołą jest bardzo duże i
podczas Dni Otwartych gościliśmy wielu
przyszłych potencjalnych Parnasistów.
Niektórzy z nich uczestniczyli pod czujnym okiem naszych redaktorek: Małgo4 | AGRAFKA 7/2016/2017

rzaty Wieczorkiewicz i Amelki Rapacz oraz
opiekunki redakcji: pani Joanny Zimnowody w warsztatach dziennikarskich. Efektem prac uczestników tych warsztatów
były krótkie teksty-relacje z Dni Otwartych w naszej szkole. Poniżej publikujemy
kilka z nich.

zajęć, doświadczeń, warsztatów z różnych
dziedzin: chemii, jęz. angielskiego i niemieckiego, matematyki, sztuki. Na zajęciach artystycznych można było np. zobaczyć i dowiedzieć się wielu rzeczy o obrazie Gierymskiego „Pomarańczarka”. Z
kolei na zajęciach z chemii uczestniczyliśmy w wielu ciekawych doświadczeniach.
I nauka , i sztuka
Podczas Dni Otwartych w gimnazjum Każdy znalazł tu coś dla siebie.
Julia Luboń SP 63 Wrocław
„Parnas” odbywało się dużo ciekawych

TEMAT NUMERU
„Parnas- tu każdy znajdzie coś dla siebie”
Dni Otwarte w szkole „Parnas” robią wrażenie! Technologia, robotyka, sztuka,
różne języki! Każdy 5 kwietnia mógł
przyjść do szkoły „Parnas” i zobaczyć, jak
się ona prezentuje. Gimnazjum (obecnie)
znajduje się przy ulicy Wagonowej we
Wrocławiu. Budynek ma 2 piętra, na których znajdują się m.in. sala artystyczna,
chemiczna czy informatyczna. Szkoła dysponuje dobrym sprzętem, o czym świadczy wyposażenie sali informatycznej, w
której każdy może zbudować … robota.
Hanna Paciejewska

Ze sztuką na Parnasie
Podczas Dni Otwartych w szkole
„Parnas” zaciekawiły mnie zajęcia artystyczne, podczas których rozmawialiśmy
o obrazie wykonanym przez Aleksandra
Gierymskiegio: „Pomarańczarka”. Dowiedzieliśmy się np. dacie powstania obrazu i
innych ciekawostek o obrazie. Szukaliśmy
wśród namalowanych przez uczniów
szkoły najbardziej podobnej do oryginalnego obrazu reprodukcji. Polecam takie
nietypowe artystyczne zajęcia.
Karol Szajna SP 63

Nauki ścisłe górą!
5 kwietnia 2017 roku w Prywatnym Gimnazjum Językowym Parnas miały miejsce
Dni Otwarte. Podczas nich uczniowie prezentowali swoją szkołę, próbując zachęcić
do niej rekrutów do siódmej klasy. Najbardziej podobał mi się gabinet przedmiotów ścisłych – matematyki i fizyki.
Przyszłam tu z koleżanką ze szkoły. W sali
210 uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali różne zagadki, gry i zabawy z
dziedziny matematyki, na przykład sudoku lub rebusy, których rozwiązaniem były
hasła matematyczne. Oprócz tego w innej
części sali uczniowie pokazywali różne
doświadczenia fizyczne. Najbardziej zaciekawiło mnie to zatytułowane „Szklanka
trzymająca balon”. Chodziło w nim o to,
by pokazać, że rozgrzana szklanka przyłożona do balona może go utrzymać.
Wszystko działo się pod okiem pani Anny
Miary (matematyka) i pani Anny Paduch
(fizyka), które pomagały nam wykonywać
zadania. Oprócz tego można było zwiedzić inne gabinety na dwóch piętrach.
Miło było też w kawiarence, gdzie rozdawano ciasto, herbatę i kawę.

To nie czary-to chemia!
Podczas Drzwi Otwartych w Prywatnym
Gimnazjum Językowym Parnas w sali 208
uczniowie zaprezentowali różne eksperymenty chemiczne. Jednym z nich było
tworzenie sztucznej krwi na ludzkiej skórze. Możliwe było to po zmieszaniu siarczanu żelaza 3 i rodanku potasu. Powstały
wtedy związek kompleksowy ‘sztuczna
krew’ ma podobny, ale mocniejszy zapach od prawdziwej krwi. Dzieje się to
dzięki wysokiej zawartości żelaza. Takie
lekcje chemii to czysta przyjemność.
Paweł Przyszlakiewicz Artur Partyński SP 24

Tęgie informatyczne głowy!

Uczniowie szkoły „Parnas” mają fajne i
kreatywne pomysły. Jeden z uczniów tej
szkoły zaprezentował nam swój projekt
„sejf”. Urządzenie okazało się niezwykle
praktyczne, ponieważ posiadało alarm i
szczelne ścianki. Jego alarm miał się włączać, gdy ktoś urządzenie poruszył. Niestety, projekt okazał się trudniejszy do
zrobienia niż się wydawało. Jednak i tak
prezentowane w Sali informatycznej proMarysia Jakóbczyk, SP nr 28 jekty z robotyki były niezwykle ciekawe
Teresa Kącka SP nr 84

Bruno Masternak, Marcin Ratajczak

ARCYDZIEŁA NA PARNASIE
Parnas jako siedziba Muz to idealne wręcz miejsce do prezentowania najwybitniejszych twórców światowego
malarstwa. W ramach cyklu „Arcydzieła na Parnasie” już od kilku lat pod czujnym okiem pani Iwony Morawskiej-Kuchno uczniowie poznają wielkie arcydzieła światowego malarstwa, biografie ich twórców, realia epoki
czy genezę, okoliczności powstania wielkich dzieł. Tak tez jest w tym roku: poznaliśmy cztery wielkie dzieła
malarskie, z którymi mogliśmy „spotkać” się na szkolnych korytarzach.

Peter Breughel: obserwator ludzi
Obrazy Breughla rozpoczęły tegoroczny
cykl arcydzieł. Zuzia Ziajka i Ania Partyka
(2b) zaprezentowały miniwykład o artyście, nie zapominając o jego wielkim mistrzu: Hieronimie Boschu. Dziewczyny (w
czarnych pelerynach) starały się skupić
uwagę młodych parnasistów na ścianie
wypełnionej kopiowanymi pracami niderlandzkiego mistrza. Peter Breughel był
niderlandzkim malarzem, który malował,
by uświadomić ludziom ich zalety i wady.
W swoich obrazach wyśmiewał lub wy-

chwalał ludzkie cechy, a wiele z jego obrazów zdobyło wielką sławę. Urodził się
koło Bredy w 1525 roku. Tu pobierał też
swoje pierwsze nauki i stawiał pierwsze
kroki ku swej malarskiej sławie. W 1551
roku został przyjęty do malarskiego cechu
w Antwerpii i namalował swoje pierwsze
obrazy. Przez większość życia podróżował
po Włoszech i Francji, a po powrocie
osiadł w Brukseli razem z synami: Peterem Breughlem Juniorem i Janem Breughlem. Breughel upodobał też sobie ilustrowanie wielu przyjęć i różnych uroczystości: od wesel, ślubów, jarmarków, aż
po pogrzeby i wielkie uczty. Był pierw-

szym malarzem, który malował pejzaże na
zamówienie, zgodnie z oczekiwaniami
adresata ( bez żadnego typu alegorii religijnych). Breughel często nawiązywał też
do stylu Boscha. Artysta jak na czasy, w
których przyszło mu żyć, był malarzem
postępowym, umiejącym pokazać życie
codzienne. Stąd też jego sława i za życia ,
i po śmierci. Po wykładzie każda klasa
dostała zadanie polegające na wykonaniu
inscenizacji do wylosowanego obrazu.
Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością, a zaopatrzeni w różne gadżety sceniczne pokazali, jak działa ich wyobraźnia.
Tym razem oceniało ich jury składajcie się
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TEMAT NUMERU
z uczniów klas drugich. Największe uzna- spekuluje, że ktoś zabił tego sławnego
nie zdobyła grupa pod wodzą Kasi Jo- artystę, który odcisnął niewątpliwe piętno
dłowskiej.
na tym, co dzisiaj nazywamy sztuką
współczesną. Pokaz kończyło słynne zdaAndy Warhol: mistrz pop-artu
nie malarza: In the future everyone will
be famous for 15 minutes. Finałem był
quiz z nagrodami …czyli butelki coca- coli i
ten punkt programu wywołał najwięcej
emocji.

jedno z nich przykuło moją uwagę. Uczniowie klasy 2a „przedstawili” słynny obraz Leonarda da Vinci "Ostatnia wieczerza". Przebrani w odpowiednie szaty weszli w rolę Jezusa i apostołów.
Stół, przy którym ucztowali, wyglądał
dokładnie tak jak ten na obrazie.
Podczas gdy uczniowie pozostawali w

Historia
„Pomarańczarki”
Kolejnym
obrazem,
który zaprezentowano
w ramach cyklu arcydzieł była
słynna
„Pomarańczarka”.
Tym razem żadna klasa
nie
tworzyła
„żywego”
obrazu.
Powstały za to liczne
reprodukcje najsłynniejszego arcydzieła
Aleksandra
Gierymskiego.
Wszystkie
stworzone
przez
uczniów dzieła stanowiły piękną dekorację
na szkolnym korytarzu,
dopełnieniem
której był wiklinowy
kosz z pomarańczami.
Uczniowie tworzyli też własne historie
także na temat rabunku obrazu z Muzeum Narodowego w Warszawie podczas
okupacji hitlerowskiej. Nigdy bym nie
przypuszczał, że dzieło malarskie może
okazać się tak ciekawym tematem zajęć.

Kolejnym twórcą zaprezentowanym w
cyklu arcydzieł był Andy Warhol: amerykański artysta o słowackich korzeniach,
którego wpływu na współczesny świat
sztuki nie sposób kwestionować. Ania
Partyka, Zuzia Ziajka i Emilka Wójtowicz
wystylizowane na Marlyn Monroe opowiedziały o życiu i twórczości artysty.
Warhol przyszedł na świat w mieście
Pittsburgh, w stanie Pensylwania, w rodzinie słowackich robotników, którzy wyemigrowali do USA „za chlebem”. W młodości przyszły artysta zachorował na pląsawicę, co całkowicie zmieniło potem jego Uczestnicząc w „Ostatniej wieczerzy”
wygląd i wpłynęło na jego talent arty- Cykl arcydzieł jest prezentowany w naszej
styczny. Swoją karierę rozpoczął w 1949 szkole co miesiąc. Jednak szczególnie
roku jako twórca reklam i ilustrator nowojorskich czasopism. Do wzrostu popularności przyczyniły się jego obrazki wykonywane za pomocą kolorowego tuszu. W
latach 60. zaczął używać sitodruku, ,i tak
cały świat poznał dwa symbole Ameryki:
puszkę zupy Campbell i puszkę Coca- Coli.
Wiele czasu artysta poświęcał na znalezienie sposobu, by sztukę przekazać
wszystkim, by stała się masowa, powszechna: to główne przesłanie nurtu
pop-art. Muzeum Andy Warhola znajduje
się w miejscu jego urodzin i cieszy się
niezmienną sławą. Warhol zmarł w wieku
58 lat w wyniku powikłań po operacji pęcherzyka żółciowego. Jednak wciąż wielu
6 | AGRAFKA 7/2016/2017

bezruchu (metodą dramy wcielając się w
postaci z obrazu), jedna z osób dokładnie
krok po kroku „przeprowadziła” nas po
arcydziele, opowiadając o technice, planach, fakturze, barwach i sposobie ukazania postaci. Uzupełnieniem całości była
odpowiednio dobrana muzyka. Takiej
lekcji plastyki długo nie zapomnę.

TEMAT NUMERU
Michał Stępnicki

PRZEŻYĆ SZOK KULTUROWY
Czasem jadąc za granicę bądź oglądając zdjęcia lub różne czasopisma społeczne, podróżnicze, zastanawiamy
się, jak TO możliwe? Są bowiem na świecie rzeczy, o których nam, Europejczykom, nawet się nie śniło. Niektóre tradycje i wartości wielu egzotycznych plemion, a przede wszystkim związane z nimi obrzędy, rytuały
i tabu są dla nas szokujące.

http://plantacjapozytywnychmysli.blogspot.com

miających, gdzie zmusza się je do zjadania
16 tysięcy kalorii dziennie, aby miały wagę i rozmiar, które uczynią je pożądanymi
żonami. Ważącym czasami nawet ponad
200 kg kobietom dokuczało nadciśnienie,
cukrzyca, miały kłopoty z nerkami, cierpiały na bezpłodność i inne
choroby, dlatego od pewnego czasu tuczenia zabroniono. Mimo to w krajach Sahelu nadal uważa się, że puszyste panie mają większe
szanse na dobre zamążpójście niż chude.

Cały czas niezrozumiałym i
szokującym jest też dla nas
zwyczaj obrzezania małych
dziewczynek. Zabieg ten jest
rozpowszechniony w Egipcie, Sudanie i
innych krajach środkowej Afryki. Zazwyczaj zabieg ten przeprowadza się bez
znieczulenia w fatalnych warunkach hiPlemienne rytuały Afryki
gienicznych (np. kamiennym nożem, kaWiększość niezrozumiałych i okrutnych wałkiem szkła lub żyletki), co prowadzi do
obyczajów i obrzędów dotyczy kobiet,
powikłań, psychicznych urazów, a nawet
a zwłaszcza modyfikacji ich wyglądu. W
śmierci wielu młodych kobiet.
niektórych częściach Afryki Zachodniej
ideałem kobiety jest osoba z bujnymi W niektórych plemionach Afryki, częstym
kształtami. Zdarza się nawet, że już od zabiegiem jest rozciąganie dolnej wargi
bardzo młodego wieku wysyła się dziew- przy użyciu specjalnego krążka, co ma
czynki do specjalnych „obozów” dokar- uatrakcyjnić kobietę. Kiedy dziewczyna

staje się dorosła, wybija jej się dwa dolne
zęby i robi otwór pod wargą, który przygotowuje się do rozciągania. Im większy
rozmiar krążka, tym kobieta uważana jest
za piękniejszą.

http://bez-granic.pl

Koncepcja szoku kulturowego została opracowana przez antropologa Kalvero Oberga w 1954 roku. To sytuacja, w
której osoba wywodząca się z pewnego
kręgu kulturowego konfrontuje się z
przedstawicielem innej kultury, różniącej
się znacznie od jego własnej. Szok kulturowy może zaistnieć, kiedy komunikujące
się osoby używają gestów lub znaków,
które są dla drugiej osoby niezrozumiałe
bądź ich zachowanie czy wygląd jest odmienny. Co sprawia, że niektóre osoby z
większą łatwością poznają nowe otoczenie, akceptując panujące zasady i bez
problemu nawiązując nowe kontakty?
Odpowiedź jest prosta – badania wskazują, że osoby poszukujące informacji na
temat kultury kraju, w którym będą przebywać, potrafią przewidzieć potencjalne
trudności, lepiej zrozumieć zaskakujące
zachowania i sytuacje, w związku z czym
skuteczniej radzą sobie z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości. Co więcej, sposób w jaki zareagujemy na nowe
warunki, zależy nie tylko od wcześniejszego odpowiedniego przygotowania, ale
również od naszych indywidualnych predyspozycji i ciekawości kulturowej. Dlatego warto przed wyruszeniem w nieznane
poznać zwyczaje, tradycje zamieszkujących dany obszar kultur. Jednak nawet
pozytywne nastawienie, otwartość na
inność, czasami nie wystarcza. Zdarzają
się bowiem takie sytuacje (zwyczaje, obrzędy, rytuały), których nie będziemy
mogli do końca zrozumieć, a nawet zaakceptować…

Ameryka Południowa: spuścizna Indian
Rodzimy lud Amazonii Mawé, wykorzystuje pewien gatunek mrówek. Chłopiec,
który ma stać się wojownikiem, musi
przejść próbę. W tym celu używa się mrówek, zwanych mrówkami pociskowymi.
Ból po ich ukąszeniu jest porównywalne
do bólu od postrzelenia z pistoletu i potrafi utrzymać się aż do 24 godzin. Owady
wrzucone do rękawic wykonanych z liści.
Chłopiec wkłada dłonie do rękawic. Musi
wytrzymać kąsanie przez 10 minut. Aby
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zakończyć rytuał, musi przejść 20 prób,
co trwa od kilku miesięcy do kilku lat.
Takie rytuały „przejścia” do dorosłości
także w innych kulturach mogą być bardzo
dla
nas
szokujące.
Jedne
z najokrutniejszych obyczajów inicjacyjnych praktykowali w przeszłości Indianie
Ameryki Północnej. W wielu plemionach
indiańskich żyjących na prerii w czasie
święta zwanego Tańcem Słońca nowicjuszy wieszano na hakach, co było swoistą
próbą bólu. Haki były wbite w skórę na

tkanki miękkie zwłoki, kości się zbiera, a
następnie kremuje. Popiół wsypuje się do
specjalnej zupy zrobionej z bananów.
Posiłek zjada wspólnie cała społeczność.
Pozostałe prochy przechowywane są w
gurdach, które spoczywają w ziemi do
rocznicy śmierci. Rytuał powtarzany jest
co roku, aż skończą się prochy zmarłego.
Yanomami wierzą, że zwyczaj dodaje im
siły oraz pozwala wierzyć, że zmarły nadal
żyje.

Azja: dalekie kultury
Dalekiego Wschodu
W indyjskim stanie Karnataka
kultywuje się pewien dla nas
bardzo niezrozumiały, wręcz
okrutny rytuał. Kapłan zrzuca
małe dzieci ze znacznej wysokości, a one spadają na rozłożone
na dole prześcieradło. Materiał
trzymają mężczyźni, którzy zaraz
po lądowaniu oddają dziecko
matce. Rytuał ma na celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i
długiego życia, a jego rodzinie
zdrowia i dobrobytu. W zwyczaju
biorą udział zarówno hindusi, jak
i muzułmanie. Miejscowe władze
kilkukrotnie zakazały obrzędu,
ale mieszkańców wiosek nie
zniechęca to do jego praktykowania.

http://members.upcpoczta.pl

piersiach, przez nie przeciągano liny i zawieszano młodzieńca na drzewie. Zazwyczaj wisiał
on około godziny albo dotąd,
aż skóra pękła i zemdlony
„tancerz” padał na ziemię.
Indianie uważali, że każdy mężczyzna choć raz w życiu powinien zawisnąć na hakach, był
to bowiem sposób na walkę
z samym sobą.
Południowoamerykański lud
Yanomami zamieszkuje pogranicze Wenezueli i Brazylii. Tworzy bardzo zżyte społeczności
mieszkające we wspólnych
chatach zwanych shabono.
Kiedy jeden z mieszkańców
umrze, jego ciało jest zawijane
w liście i wynoszone poza teren shabono. Po około 40
dniach, kiedy robaki zjedzą
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nia noszą mosiężne obręcze, które mają
za zadanie optycznie wydłużyć ich szyje.
Obręcze potrafiące ważyć nawet do 30 kg
uciskają na mięśnie wokół obojczyka i na
klatkę piersiową, co po latach powoduje
deformację obojczyków i ramion tak, że
szyja wydaje się dłuższa. W tej kulturze
długie szyje są postrzegane jako piękne i
eleganckie.
Oceania: pierwotne ludy i
ich zwyczaje
Prowincję Indonezji o nazwie Papua zamieszkuje lud Dani. Plemię mieszka w
mieście Wamena, które znajduje się na
trudno dostępnych terenach. Kobiety
Dani w odmienny sposób okazują ból po
stracie ważnej dla siebie osoby. Za każdym razem, kiedy umrze ktoś bliski, kobietom obcina się paliczek. Na pół godziny przed amputacją obwiązują palec
sznurkiem, by zniwelować ból. Najczęściej palec obcina ktoś z rodziny. Amputacja symbolizuje stratę ukochanej osoby i
ma zapewnić spokój duszy zmarłego.
Zwyczaj już prawie nie jest praktykowany,
ale wciąż można spotkać starsze kobiety z
brakującymi palcami.

Niektóre ludy zamieszkujące Indonezję
przechodzą ceremonię, podczas której
nadaje się wąski i ostry kształt ich zębom,
nie używając przy tym żadnego znieczulenia. Zabieg jest bardzo bolesny, ale dzięki
Kobiety z plemienia Kajan w pół- niemu uzyskuje się wygląd, który jest
nocnej Tajlandii w celu upiększe- uznawany za niezwykle piękny, atrakcyjny
i wart poświęcenia.

http://maliinowy-swiiat.blogspot.com

Dla każdego człowieka wychowanego w kulturze Zachodu na
pewno szokującym zwyczajem jest i zabijanie ludzi albinosów w
niektórych rejonach Afryki. Są oni utożsamiani z demonami.

Czy te szokujące
dla nas , Europejczyków,
zwyczaje i obrzędy są
okrutne, złe, bestialskie?
Jak pisał Lévi-Strauss
w „Smutku tropików”:
„[...] żadne społeczeństwo nie jest zupełnie
dobre, lecz również żadne
nie jest zupełnie złe,
wszystkie dają swym
członkom pewne korzyści..”. Nie wolno nam
osądzać innych kultur.
Możemy je tylko poznawać i próbować zrozumieć!

TEMAT NUMERU
Szymon Jędrzejczak

MEMY: CZY TYLKO NIEWINNE DROBNOSTKI?
Memy internetowe to zjawisko społeczne szczególnie popularne w dzisiejszych czasach. Ich definicja (według
słownika Oxford) brzmi: “obraz, film, fragment tekstu itp., zwykle humorystyczny, który jest kopiowany i rozpowszechniany przez internautów, często z małymi zmianami”. Samo słowo “mem” pochodzi z języka greckiego (mimēma), co znaczy imitowany, naśladowany.
Czym zajmuje się memetyka?

Mem internetowy—czyli co?

Pojęcie ‘mem’ wprowadził Richard Dawkins w swojej książce “The Selfish Gene” (1976), w której próbował wyjaśnić
sposób uzyskiwania popularności informacji kulturalnych. Według niego ‘mem’
rozpowszechnia się przez ludzi, którzy
dzięki ewolucji dobrze kopiują zachowania i informacje. Wśród ogólnych definicji
memów, które pierwotnie były jednostkami naukowymi, możemy spotkać m.in.
takie:

Mem internetowy to zazwyczaj obrazek,
czasami przerobione zdjęcie, czasami
rysunek, a czasami cały komiks, najczęściej z dodanym tekstem. Właściwie
(gdyby się uprzeć) za mem należy uznać
wszystko, co może pojawić się w sieci z
odpowiednim komentarzem. Wszystko
może doczekać się skomentowania, oceny, wydrwienia, opisania, wyśmiania itp.

Success Kid- wykorzystywany do pochwalenia się czymś.

Zwykły mem jest kwadratowym obrazkiem z linijką tekstu o czcionce Impact na
• jednostka informacji kulturowej, zapisa- górze i dole. Tłem obrazka może być coCiekawostka: Success Kid to tak
nej w mózgu; jego oddziaływanie jest kolwiek, ale zazwyczaj używa się specjalinaprawdę w realu niejaki Sam Griner,
widoczne dzięki obserwacji efektów stycznych ikon, np.:
który dzięki memowi zyskał pieniądze i
socjotypowych;
Socially Awesome and Awkward Penguin- przeznaczył je na przeszczep nerki swoje• jednostka informacji zapisanej w mózgu używany do opisania niesamowitych, ale go ojca.
lub na innym nośniku: w książce, na zarazem dziwnych sytuacji społecznych;
Te tła można uznać za tzw. dobre
płycie CD, na ulotce reklamowej itd.,; w
memy, ponieważ są masowo powielane
tym przypadku pojęcie memu i socjotyprzez internautów, którzy wykorzystują je
pu się zlewają;
do stworzenia własnych memów.
• autonomiczna struktura neuronalna w
Przykładem słabego memu może
mózgu będąca nośnikiem informacji
być “Absolutely Barbaric”, który polega na
kulturowej.
tym, że ktoś wykonuje jakąś czynność w
sposób dziwny, niezgodny z praktykami,
Wszystkie one odwołują się do pojęć z
wydający się ludziom wprost nienormalpogranicza socjologii, psychologii, neurony, np. noszenie sandałów ze skarpetkalogii i innych nauk związanych z funkcjomi. Ten mem był stosunkowo popularny
nowaniem mózgu, budowaniem w nim
w 2014 roku, powrócił w styczniu 2017 i
skojarzeń o otaczającym świecie. Czy fakniedługo po tym ludzie zaprzestali go
tycznie współczesne memy nie mają sporo wspólnego z tymi naukowymi pojęcia- Philosoraptor- używany do zadania pyta- używać.
mi? Memy posiadają własną teorię - me- nia (często filozoficznego);
MEM 10/10: mem idealny!
metykę, która opiera się na teorii ewolucji
Darwina, socjobiologii, neurobiologii,
Czy istnieje mem idealny? Zapewne bępsychologii ewolucyjnej i kognitywistyce.
dzie to mem, który przez swoją aktualMemetyka opisuje ewolucję informacji
ność nawiązuje do poważnego problemu
kulturalnych. Zachowanie memów można
panującego na świecie, ale w taki sposób,
porównać do genów - dobre memy stają
że jednak człowiek (pomimo że nie zawsię coraz popularniejsze w internecie
sze chce) się uśmiecha. Tytuł tego artykuprzez długi czas, a słabe - są najpierw
łu jest najlepszym tego przykładem. Nie
bardzo popularne, a potem powoli zanijest prosto wymyśleć coś na tyle mało
kają. Zapomniane memy można też okreobrazoburczego, żeby nie było zbyt nieślić jako “umarłe”, np. Doge (Pieseł), któgrzeczne, ale jednocześnie przeciwstary kiedyś był bardzo popularny.
wiającego się w satyryczny sposób pewnemu stereotypowemu, powszechnemu
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sposobowi myślenia. W końcu o wiele
prościej zrobić coś z photoshopem i
wstawić to pod tytułem „śmieszny obrazek”. Nie mówię, że takie memy są złe.
Jednak mem idealny powinien oprócz
komizmu w czystej postaci wnosić coś
jeszcze: satyryczne spojrzenie na nurtujące nas tematy, często tworzone na
granicy absurdu, groteski, przyzwoitości,
smaku…

Memy muzyczne
Pod koniec 2016 r. popularność zyskał
mem muzyczny: piosenka “We Are Number One” z serialu telewizyjnego
„Leniuchowo” (LazyTown). YouTuber o
nicku SiIvaGunner opublikował piosenkę
oraz kilka jej przeróbek na swoim kanale.
Odtąd internauci zaczęli publikować
swoje własne wersje tej piosenki, co
doprowadziło do powstania memu. Na
YouTube można znaleźć wiele wersji
tego utworu, łączące go z innymi memami, np. memami MLG, Donaldem Trumpem albo Gabe the Dog. Większość lepszych przeróbek pochodzi z kanału grandayy.

Rage comics
Memy są też wykorzystywane w tzw.
“rage comics”. Są to komiksy opisujące
sytuacje życiowe / przeżycia w sposób
przesadzony i wyrażający wściekłość.
Memy tu występujące to karykatury
ludzkich twarzy wyrażających emocje w
sposób łatwo zauważalny. “Rage comics” są zazwyczaj tworzone za pomocą
prostych programów, takich jak Paint.
Coraz częściej używa się jednak specjalnych generatorów. Zwykle główną postacią tych komiksów jest derpface, zwany przez innych bohaterów Derp. “Rage
comics” mogą się kończyć puentą. Na
umieszczanie tych komiksów jest przeznaczony
subreddit: reddit.com/r/
fffffffuuuuuuuuuuuu/, znany też jako
f7u12.
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Społeczność memowa

Marketing
Memy są coraz częściej wykorzystywane
w marketingu, zwłaszcza w tzw. marketingu wirusowym. Celem tego rodzaju
marketingu jest spowodowanie, aby
potencjalni klienci zaczęli rozpowszechniać między sobą informacje dotyczące
produktu lub firmy. Tak działają właśnie
memy, które rozprzestrzeniają się właśnie za pomocą zaintrygowanych ludzi.
Dobra strategia marketingowa umożliwia wtedy wykorzystanie memów do
spopularyzowania produktu.
Bawić i tylko bawić…
Oczywiście są tez takie memy, których
zadaniem nie jest komentowanie, ocena
różnych zdarzeń, wyśmiewanie pewnych
zachowań. Bardzo duża grupa memów
ma jedną podstawową funkcję: bawi,
śmieszyć, poprawiać humor. I takich
stron, ze śmiesznymi memami jest w
sieci wiele, np. pozytywniej.pl, memy.pl,fabrykamemow.pl i inne...

W memach bardzo ważna jest społeczność. Z tego typu działaniami spotkać się
można na konkretnych stronach, np.
9gag, kwejk, de motywatory, 4chan, reddit. Społeczności te są zazwyczaj rozpoznawalne w internecie i mają swoich
„ulubieńców”: na przykład w przypadku
9gag-a „znienawidzony” jest Kanye
West, a do ulubionych aktorek należy
Emma Watson. Jednak to nie wszystko.
Oprócz znanych ludzi w niektórych miejscach: społecznościach spotkamy się z
rozpoznawalnymi, stałymi elementami,
np. gdy bardziej popularne są memy
typu: „thank you” gif czy kermitowskie
„but that’s none of my buisness”. Społeczności memowe także chcą być rozpoznawalne.

Źródła:
https://en.oxforddictionaries.com/definition/meme
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme
https://en.wikipedia.org/wiki/Memetics
https://en.wikipedia.org/wiki/Viral_marketing
http://9gag.com
http://knowyourmeme.com/memes/success-kid-ihate-sandcastles
http://knowyourmeme.com/memes/subcultures/
rage-comics
http://knowyourmeme.com/memes/derp
http://leragecomics.com/index.php/rage-comics/
top-100-rage-comics-of-the-month/
http://knowyourmeme.com/memes/we-arenumber-one
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BEZPIECZEŃSTWO SIECI
Bezpieczeństwo sieci, często mylone z bezpieczeństwem w sieci jest tą nieco bardziej tajemniczą i niezwykłą
stroną Internetu. Mało osób o niej mówi, bo najczęściej nas nie dotyczy. Zaczynamy się nad tym zastanawiać
tylko, podczas naprawdę dużych wycieków danych, włamań itp. Jeżeli jednak zastanowić się dłużej to każdy z
nas ma z tym styczność na co dzień, choć może o tym nie wiedzieć
czeniu wyświetlił się prześmiewczy mem
pozostawiony tam przez twórcę, który
wyśmiewał zdolności informatyczne sieciowego „włamywacza”. Mniejsze lub
większe wpadki pod względem bezpieczeństwa trafiają się za to bankom. Swego czasu głośno było o Polaku, który wykrywając dziurę w bankowym systemie,
dodał sobie kilka zer do stanu konta.
https://twitter.com

Jak się dostać w sieciowe zakamarki?

Problem bezpieczeństwa dotyczy raczej
mniejszych stron. Naprawdę rzadko trafiają się włamania na strony takie, jak
facebook, Google. Ostatnimi czasy polskiemu internaucie udało się wejść do
panelu administracji Google, a przynajmniej tak mu się wydawało… Ku jego zasko-

Czasem jednak niektórzy poświęcają
mnóstwo czasu i pracy, by uzyskać dostęp
do informacji ważnych. Informacje te
teoretycznie nigdy nie powinny ujrzeć
światła dziennego. Dzieje się jednak inaczej: wiele z nich wypływa do Internetu, a
tu zbiera je i kataloguje je np. portal Wikileaks. Osobną sprawą są narzędzia wykorzystywane przez służby. Na ten temat swego czasu bardzo wiele dowiedzieliśmy się od Juliana Assange :
twórcy Wikileaks. Ujawnił on wiele
tajemnic amerykańskich służb. Ostatnią z nich (ujawnioną 14 kwietnia br.)
jest fakt, że wspomniane służby amerykańskie są w posiadaniu niewykrywalnych dla jakichkolwiek programów tzw. exploitów pozwalających
na niezauważalne przejęcie kontroli nad
komputerem. Strach się bać, czego jeszcze dowiemy się od byłego pracownika
CIA i NSA. Im więcej zdradza, tym bardziej
strach pomyśleć, czego jeszcze nie wiemy. Ze słabości sieci korzystają wielkie
firmy, śledząc prywatnych użytkowników. Ujawnił to najbardziej poszukiwany
człowiek: Edward Snowden. Ale o tym:
innym razem...

instytucje zarzekają się, że nic się nie
dzieje, a potem na światło dzienne wychodzi, że po prostu nic z tym naruszeniem swoich danych nie robią, narażając
tym samym klientów i samych siebie na
ogromne czasem straty. Po za tym nikomu nie jest na rękę, by w jego stronie
szukano dziur i luk systemowych.

Czy mamy się czego obawiać?
Zdecydowanie nie! Czasy,
kiedy hakerów interesował
pojedynczy
użytkownik,
przeminęły wiele lat temu.
Obecnie „zasadzają” się oni
tylko na „grube ryby” ,tzn.
instytucje państwowe, banki
– słowem, wszystko, co może przynieść ewentualny
zysk. Jako ciekawostkę nale-

http://zakulisami.org

Co robią z tym twórcy?

Powód jest błahy i dość prosty: jeżeli ktoś
nie zadbał o bezpieczeństwo tak jak powinien, to nie ma się co chwalić wizytami
intruzów w swoich systemach i internetowych zasobach. Obecnie jest to jednak
posunięte do granic absurdu, ponieważ

Kto korzysta na sieciowych błędach?

http://www.somtribune.com

Nie jest to wiedzą tajemną, że można w
sieci dostać się w niedozwolone miejsca,
wejść na obce strony. Najłatwiej poszukać
tzw. „backdoor-ów” – tzn. tylnych furtek
pozostawionych przez twórcę. Im strona
większa, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że cokolwiek wskóramy. Można
jednak próbować dodać do adresu frazę
„/admin”, a jeżeli ktoś naprawdę nie zadbał o zabezpieczenia, można spróbować
domyślnego hasła i loginu, również
„admin”. Nie ukrywam, że kilka razy udało mi się w ten sposób wejść na chwilę we
władanie stroną. Oczywiście czym prędzej
zgłaszałem tak poważne błędy twórcom
tychże stron. Jeżeli nawet nie zalogujemy
się, można trafić na różne ciekawostki.
Być może dostaniemy się przypadkiem do
archiwów, niedziałających fragmentów
strony. Nie trzeba daleko szukać: nawet
na stronie naszego gimnazjum są miejsca,
gdzie nikt się nie zapuszcza – a można
tam znaleźć bardzo ciekawe rzeczy: od
skanów dyplomów, po bardzo stare numery „Agrafki”.

Skąd ta niefrasobliwość?

ży wspomnieć, że Polska w zeszłym roku
znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów
wynajdujących dziury i błędy w Google. Im
większy wykryty błąd, tym większe honorarium w ramach podziękowania wypłaca
firma. A mogą one dochodzić nawet do
kilkunastu tysięcy dolarów!
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Mikołaj Hasik

GRY, KTÓRE „ZJADŁY” MI ŻYCIE
Ostatnio, patrząc na swoją bibliotekę gier, zacząłem się zastanawiać, dlaczego niektóre z nich niepostrzeżenie
pochłonęły setki czy nawet tysiące godzin mego żywota. I był to czas spędzony przyjemnie (wiem, że tym wyznaniem sporą grupę ludzi rozczaruję). Są wśród tych gier takie, które szczególnie mocno zaangażowały mój
życiowy potencjał. Czy odpoczywamy przy grach? Cóż, obserwując podkrążone oczy moich kolegów graczy,
nie do końca jestem przekonany. Jednak bez gier niektórzy spędzania czasu wolnego zupełnie sobie nie wyobrażają. Zatem poniżej subiektywny przegląd gier , których należy unikać (jeśli grając, zapominacie o Bożym
świecie i nie odpoczywacie) lub w które koniecznie należy zagrać (o ile bez gier odpoczynku sobie nie wyobrażacie)…
Minecraft: tysiące godzin kreacji

Seria Call of Duty- Black Ops:
czysta rozrywka
Czasami miło jest po prostu bezmyślnie
postrzelać do innych graczy, rywalizując o
jak największą liczbę zabójstw albo wraz
ze znajomymi próbować przetrwać jak
największą liczbę fal w trybie zombie. Te
gry spod marki Call of Duty (z wyjątkiem
Black Ops 3, której kampania gdzieś po
drodze straciła ducha dwóch poprzednich
części) to moim zdaniem najlepsze gry z

Niestety, do niedawna Minecraft nie posiadał żadnej formy liczenia czasu spędzonego w grze, więc nie wiem dokładnie, ile tysięcy godzin , stawiając sześcienne klocki. Jestem jednak prawie
pewny, że to przedział od 2 do 5 tysięcy
godzin. Elementem rozgrywki, który przyciągnął mnie na początku (około 2011
roku) do tej gry, były praktycznie nieograniczone jej możliwości. Z odrobiną kreatywności można było stworzyć dosłownie
wszystko, a aspekty survivalowe były
świetnym urozmaiceniem rozrywki. Tu
przyznam się, że w roku 2014 odrobinę
się wypaliłem i nie powracałem do Minecrafta przez około rok. W wakacje roku
2015 postanowiłem spróbować gry z
technicznymi paczkami modyfikacji, pozwalającymi tworzyć zaawansowane systemy automatyzacji oraz dającymi wiele
nowych możliwości w trybie przetrwania.
I… gra wciągnęła mnie na nowo.

uproszczonym symulatorze życia. Już
śpieszę z odpowiedzią. Od zawsze ważnym elementem gry była budowa domów i miejsc publicznych, w których to
nasi simowie mogli spędzać czas. Ta mechanika przyciągnęła moją uwagę do The
Sims 3, w których świecie spędziłem około 200 godzin. Uwielbiałem możliwość
budowy niesamowicie szczegółowych,
realistycznie wyglądających domów. Potem przyszło The Sims 4, które kupiłem
już w dniu premiery. Było kilka rozczarowań, jak brak możliwości tworzenia półpięter czy brak innych elementów mechaniki, takich jak otwarty świat. Jednak
mimo tych wad w The Sims 4 spędziłem
ponad 250 godzin
Simcity 5: kreowanie miast wciąga
Z jakiegoś powodu zawsze interesowałem się projektowaniem miast i zarządzaniem nimi, a piąta odsłona serii Simcity
była moim pierwszym doświadczeniem z
tego typu grami. Nie zwróciłem więc
zbytnio uwagi na niedoróbki i ograniczenia tej odsłony serii takie, jak straszliwie
małe rozmiary miast, ciągłe wymuszanie

cyklu. W pierwszej i drugiej części serii
sama kampania usprawiedliwiała zakup,
natomiast trzecią zakupiłem chyba tylko z
sentymentu do pierwszych dwóch części.
Jednak nietypowa mechanika poruszania
się okazała się wystarczająco interesująca, żeby zatrzymać mnie przed monitorem na prawie 200 godzin. Natomiast w
świecie Black Ops 2 spędziłem ponad 350
godzin, w dużej mierze dzięki znajomym,
którzy tę grę również posiadali. Black Ops
1 zakupiłem głównie z chęci poznania jej
niespotykanej jak na tamten czas fabuły i
nie grałem zbytnio w trybie multiplayer.
Od tego czasu raz na kilka miesięcy wraW żadnej innej strzelance pierwszoosocam do niej, tworząc kolejną paczkę mobowej nie spędziłem więcej czasu niż w
dyfikacji i zaczynając zabawę na nowym
tych trzech grach.
serwerze, na kolejne 150 -200 godzin
połączenia z Internetem czy brak jakiegorozgrywki.
Seria The Sims: podążając za modą
kolwiek wsparcia dla modów. Mimo tych
wad budowanie dróg, tworzenie nowych
Niektórzy mogą się dziwić, co ciekawego
stref i zarządzanie budżetem miasta niemoże być w nieco strywializowanym i
12 | AGRAFKA 7/2016/2017
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samowicie mnie wciągnęło. Dzięki Simcity
poznałem takie gry, jak Cities XL czy Cities
Skylines. Ciekawą cechą Simcity był aspekt
społeczny, który choć słabo rozwinięty,
był czymś, czym nie mogła się pochwalić
żadna inna gra tego typu dostępna na
rynku.
Sid meier’s Civilization:
poznając tajniki cywilizacji
Jest coś pociągającego we władaniu imperium, w walce o dominację nad światem i
o zwycięstwo. Swoją przygodę z Cywilizacją rozpocząłem na poważnie od gry Sid
meier’s Civilization IV, choć wcześniej grałem już odrobinę w pierwszą odsłonę serii. Gry z tej serii są świetnymi turowymi
strategiami. Są również jednymi z najbardziej przystępnych dla nowicjuszy gier o
tej tematyce, a doświadczeni gracze znajdą na wyższych poziomach trudności
prawdziwe wyzwania. O licznych mechanikach tej gry można by się rozpisywać
wiele, ale żeby zrozumieć, dlaczego tak
wielu ludzi uwielbia Cywilizację i czym jest
słynny syndrom „jeszcze jednej tury”,
trzeba by w jedną z tych gier zagrać samemu. Moim zdaniem Sid meier’s Civilization
V to wciąż jedna z najpełniejszych odsłon
serii. Nie miałem jeszcze okazji grać w
szóstą odsłonę, ale z „letsplayów” na YouTube mogę wywnioskować ,iż jest ona
równie wciągająca i zachowuje niepowtarzalnego ducha serii. Każda kolejna edycja
jest inna, a dobre wsparcie dla modyfikacji powoduje, iż możliwość rozgrywania
jest praktycznie nieskończona. Gdzie indziej bowiem mamy możliwość, grając
Januszem Korwinem-Mikke wspólnie z
Leszkiem Millerem podbić katolicką Polskę rządzoną przez Jarosława Kaczyńskiego? Jednak modyfikacje do gier zasługują
na swój własny artykuł. Tylko w piątej
odsłonie serii spędziłem ponad 200 godzin.
Tak, przyznaję się: gry to mój drugi
(pierwszy?) świat!

Szymon Jędrzejczak

CZY INTERNET MOŻE JESZCZE ZADZIWIĆ
Wiadomo, że Internet to kopalnia rzeczy ważnych, ale też dziwnych i
niespotykanych. Warto bliżej przyjrzeć się takim nietypowym, ale i ciekawym z różnych powodów stronom internetowym.
Tworząc własne dźwięki
greggman.com/downloads/examples/
html5bytebeat/html5bytebeat.html
Ta strona pozwala tworzyć własne
“kompozycje”,używając tekstu - operacji
bitowych. Po wpisaniu działania (np. t <<
3) narzędzie tworzy dźwięk. Te wartości
liczbowe są potem konwertowane na
tzw. próbki, z których powstaje dźwięk.
Za pomocą tych prostych zasad można
stworzyć wiele unikatowych kompozycji.
Więcej przykładów/eksperymentów możesz znaleźć w subreddicie reddit.com/r/
bytebeat/.
UWAGA: domyślne ustawienie może
brzmieć denerwująco.

na bawić się parametrami po lewej stronie, żeby stworzyć coś unikatowego.
Można też zapisać obrazek, klikając na
ikonkę w zakładce: “Create final image”.
Efekt Droste może też być wykorzystywany w inny sposób, np. taki, jak na ilustracji.

Nabić w butelkę
fakeupdate.net

Tworząc obrazy
photospiralysis.com/Epsilon/
Epsilon.html

Za pomocą tej strony można nabierać kolegów fałszywymi ekranami
aktualizacji / instalowania systemu. Znajdziesz tam 10 ekranów aktualizacji, poczynając od Windowsa 98 i kończąc na
Ubuntu. Po kliknięciu na miniaturkę zobaczysz ekran, który można potem przełączyć w tryb pełnego ekranu. Można też
zmienić język na polski, co polepsza
efekt. Gdy naciśniesz Enter, wyświetli się
albo BSOD (Blue Screen of Death), albo
błąd.

Tutaj można tworzyć ciekawe
obrazy zawierające siebie w nieskończoność. To zjawisko nosi nazwę efektu Dro- Ciekawostka: jeśli poczekasz wystarczaste. Aby korzystać z tego narzędzia, trze- jąco długo, aktualizacja systemu może
ba wybrać plik z obrazkiem. Potem moż- być skończona w 200%.
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Mikołaj Sawicki, Katarzyna Słomińska

DNI OTWARTE W OBIEKTYWIE
5 kwietnia wiele się działo w naszej szkole. Dni Otwarte to w końcu okazja, by pokazać się naszym przyszłym
kolegom i koleżankom z jak najlepszej strony. Wszyscy Parnasiści byli w tym dniu niezwykle zapracowani:
uczestniczyli w warsztatach, doświadczeniach, pokazach, a nam się uchwycić w kadrze całe to wydarzenie.

Nasi goście podczas wykładu nt. obrazu „Pomarańczarka”

Entuzjaści robotów mogli odwiedzić salę informatyczną
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Gosia Wieczorkiewicz zaprasza na warsztaty dziennikarskie

Ekipa szkolnej kawiarenki
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Jerzy Różycki

SPADKOBIERCA JAGIELLONÓW
30 kwietnia przypada 385. rocznica
koronacji króla Zygmunta III Wazy.
Jest on postacią niejednoznaczną,
wokół której pojawiają się ciągłe
spekulacje. Jednak faktem jest, że
przez 45 lat swojego panowania
Zygmunt III podjął wiele decyzji,
które miały wpływ na dalsze losy
kraju.

Kulminacją I wojny polsko-szwedzkiej była
bitwa pod Kircholmem oraz zwycięstwo
Polaków. Jednak nie wykorzystano wtedy
przewagi politycznej.
W 1621 Szwedzi zaatakowali porty w Prusach Książęcych. 28 listopada 1627 doszło
do bitwy morskiej pod Oliwą, w której
zwycięstwo odniosła flota polska. W 1629
wojna zakończyła się jednak niekorzystnym dla Polski rozejmem w Altmarku. Na
jego mocy większość Inflant przeszła na
rzecz Szwecji.

Król dzięki rodowym koligacjom
Kozacka sicz przeciw królowi

Batorego (poprzednika Zygmunta III).
Doprowadziło to do wojny z Turcją w
1595. Jednak Turków Osmańskich pobito i
zajęto jako lenno Mołdawię. Blisko 20 lat
później w 1620 Turcy uderzyli ponownie i
pokonali wojska hetmana Żółkiewskiego
pod Cecorą, a następnie rozpoczęli oblężenie Chocimia. Wówczas zawarty został
polsko-turecki układ pokojowy, przywracający granicę na Dniestrze z okresu panowania Zygmunta II Augusta. Było to
równoznaczne z utratą przez Rzeczpospolitą wpływów w Mołdawii i na Wołoszczyźnie.

Rodzicami Zygmunta byli Jan III Waza
(przyszły król Szwecji) oraz Katarzyna Jagiellonka- córka Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. Przyszły król Polski urodził się w
1566r. Od najmłodszych lat był wychowywany przez swoją matkę w duchu katolickim. Odznaczał się pracowitością, pobożnością oraz wewnętrzną dyscypliną. Został wychowany na gorliwego katolika w
kraju pełnym gorliwych protestantów (o
ironio). W sierpniu 1587 roku młody królewicz Zygmunt został wybrany na króla
Polski. Koligacja z Jagiellonami dała Zygmuntowi sporą przewagę nad innymi
kandydatami do korony. 7 grudnia 1587
w Katedrze Wawelskiej został koronowany na króla Polski. Już od początku panowania młody król musiał się zmagać z
poważnymi problemami. Niezadowoleni z
porażki swojego kandydata Habsburgowie wysłali wojska do obalenia Zygmunta
III, ale zostały one podbite przez hetmana
Jana Zamoyskiego w bitwie pod Byczyną.

Marząc o szwedzkiej koronie
Przez pierwsze lata rządów Zygmunt III
Wazy starał się o dziedzictwo korony
szwedzkiej. Po śmierci swego ojca w 1592
został uznany królem tego kraju. Powstała wówczas personalna unia polskoszwedzka. Jednak w 1599 Jan III został
zdetronizowany wskutek spisku Karola
Sudermańskiego i parlamentu szwedzkiego. Od tego czasu działania Zygmunta
były zdominowane przez próby odzyskania utraconej korony. W 1600 roku Rzeczypospolita inkorporowała Estonię. Był
to pretekst do szwedzkiej interwencji.
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Jednak król musiał zająć się sprawami
wewnętrznymi. Rzeczypospolita była targana w latach 1591–1593 i 1594–1596
dwoma poważnymi powstaniami kozackimi. Do ich stłumienia król musiał wysłać
armię koronną oraz swoich najlepszych
hetmanów. U schyłku panowania Zygmunta w 1630 roku doszło do III powstania kozackiego przypadającego na jego
okres rządów.
Natomiast Zygmunt III w ogóle nie był
zainteresowany problemami związanymi
z południowo-wschodnimi granicami.
Władzę w jego imieniu miał tam sprawować zaufany hetman Zamoyski, który
pragnął kontynuować politykę Stefana

Polacy na Kremlu
W 1608 Zygmunt III wmieszał się w spory
dynastyczne w Rosji. Poparł Dymitra Samozwańca II i udzielił mu poparcia. Doprowadziło to do zawiązania sojuszu Rosja-Szwecja i początku wojny w 1609.
Polacy po dwuletnim oblężeniu zdobyli
Smoleńsk, a w walnej bitwie w 1611 pod
Kłuszynem pokonali siły rosyjskoszwedzkie i zajęli Moskwę. W październiku 1611 wzięty do niewoli car Wasyl IV
Szujski ukorzył się przed Zygmuntem III na
Zamku Królewskim w Warszawie, składając hołd. Król zamierzał sam zająć tron
moskiewski, ale bojarzy ruscy godzili się
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na objęcie tronu przez królewicza Władysława, syna Zygmunta III Wazy. Doszło
wówczas do konfliktu króla z bojarami.
Dwa lata później legendarni Minin i Pożarski doprowadzili do wypędzenia Polaków z Moskwy. Król podjął w 1618 próbę
odbicia miasta, ale wyprawa zakończyła
się pokojem w Dywilinie w 1619, na mocy
którego Rzeczpospolita odzyskała Smoleńsk oraz ziemię czernihowską i siewierską.

Walcząc ze … swoimi
Na osobną wzmiankę zasługują relacje
króla z polską szlachtą. Na tej linii doszło
do wielu konfliktów, których głównym
zarzewiem były spory religijne oraz kwestie władzy królewskiej. Zygmunt III dążył
do wzmocnienia władzy królewskiej poprzez ograniczenie roli sejmu. Natomiast
na to nie godziła się polska szlachta, która
była przyzwyczajona do szerokich swobód
oraz wpływania na decyzje króla. Kolejnym powodem zatargów były kwestie
religijne. Zygmunt III - zagorzały katolik i
członek zakonu jezuitów wspierał kontrreformację. Szlachta była temu przeciwna, ponieważ Polska w XVI i na początku
XVII słynęła ze swojej otwartości i tolerancji religijnej. W 1605 doszło do zawiązania
konfederacji w Sandomierzu i rokoszu
szlachty. Król pokonał buntowników w
bitwie pod Guzowem. Mimo zwycięstwa
król odstąpił od dalszych dążeń do
wzmocnienia władzy monarszej.
Zygmunt III zmarł na udar mózgu 30
kwietnia 1632. Został pochowany w katedrze na Wawelu w Krakowie. Sejm elekcyjny 8 listopada obrał na króla jego starszego syna: Władysława IV.

Maksymilian Drabik

SYRYJSKA ZAWIERUCHA
Jednym z największych problemów dzisiejszego świata jest wojna w Syrii. Z ,,niegroźnej” wojny domowej wyrosło ISIS, które jest obecnie największą organizacją terrorystyczną. Sama wojna w Syrii jest zaś tak
skomplikowana, że ciężko jest stwierdzić, kto z kim walczy…
Kto jest kim?
Początkowo walki toczyły się między wojskami rządu, czyli reżimu Baszszar alAsada i oddziałami opozycji. Sam sposób
dojścia Baszszara do władzy wiele świadczy o ,,demokracji” w Syrii. Po śmierci
poprzedniego prezydenta (swojego ojca)
al-Asad otrzymał 97% głosów w wyborach. Nie trzeba było ich nawet fałszować,
po prostu nie dopuszczono do startu innych kandydatów. Specjalnie dla Asada
parlament obniżył minimalny wiek prezydenta (z 40 na 34) i natychmiast obsypał
go tytułami i orderami. Jego rządy to
przede wszystkim korupcja i nierespektowanie praw człowieka.
W niedługim czasie po wyborach narodziło się Państwo Islamskie (IS, ISIS, ISIL, Daesh). Była to siła o wiele większa niż syryjska opozycja i szybko zajęła ogromne
terytoria Bliskiego Wschodu, zamieniając
Syrię w tzw. państwo upadłe. Do walk
przyłączyli się Kurdowie, czyli mniejszość
etniczna zamieszkująca tereny Kurdystanu. Kurdowie stali się kolejną stroną w
konflikcie i walczą właściwie z całą resztą.
Do wojny dołączyła się też Turcja. Mimo
posiadania ogromnej armii państwo to
skupiło się głównie na zwalczaniu Kurdów,
w
„przerwach”
między ,,przypadkowym” ostrzeliwaniem
wysp greckich.
Powstała także koalicja walcząca z
Państwem Islamskim, m.in. Niemcy i USA.
Koalicja dosyć dobrze radzi sobie z ISIS i
bombarduje ich pozycje z powietrza. Czasem atakuje też wojska i bazy syryjskiego
prezydenta (tak jak miało to miejsce
ostatnio, po użyciu przez al-Asada broni
chemicznej).
Do tego wszystkiego dochodzi
postawa Rosji, która wspiera reżim alAsada. Oficjalnie Rosja walczy z ISIS, ale
tak naprawdę atakuje syryjską opozycję
albo ,,przypadkowo” bombarduje bazy

sojuszników Stanów Zjednoczonych.

Syryjska krucjata
Wojna w Syrii to (tak jak każda
inna wojna) to walka o pieniądze, wpływy, ropę etc. Jednak jak wiemy ważne są
w niej także wątki religijne. Co ciekawe,
na Bliskim Wschodzie działają też chrześcijańscy bojownicy. Są to między innymi
Asyryjczycy. Ich przodkowie w starożytności najeżdżali Izrael i prześladowali Żydów. Dziś są to fanatyczni chrześcijańscy
wojownicy. Stworzyli nawet bojówki, które walczą głównie z ISIS. To oni razem z
Kurdami biorą na swoje barki ciężar operacji lądowych przeciwko Państwu Islamskiemu. Szkoda tylko, że także te dwie,
wydaje się bliskie sobie siły, zwalczają się
nawzajem, a Kurdowie mają na sumieniu
kilka niezbyt humanitarnych czynów przemocy na chrześcijanach.

Wszyscy przeciw wszystkim
Wojna w Syrii to bardzo poważny problem dla dzisiejszego świata. Niestety,
strony konfliktu zwalczają się wzajemnie,
zamiast znaleźć w ISIS wspólnego wroga.
Większość wojen po 1945 roku to głównie walka o wpływy pomiędzy USA a
ZSRR/Rosją. Problemy ludności i aspekt
terrorystyczny jest często bagatelizowany, co powoduje powstawanie organizacji
takich, jak ISIS czy Al-Ka’ida. Dziś nie ma
już właściwie dobrego rozwiązania tego
konfliktu…
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TECH NEWS
MS. PAC-MAN w Mapach Google!
Na Prima Aprilis Google postanowił zaimplementować wersję gry MS. PAC
-MAN firmy Midway w swoje Mapy. Aby
zagrać, trzeba wybrać dostateczną lokalizację w Mapach i kliknąć na przycisk:
“Wrzuć monetę” znajdujący się w lewym
dolnym rogu. Wybrane miejsce musi zawierać stosunkowo dużą ilość dróg, aby
można było grać. Gracz porusza się strzałkami. Zasady gry są takie same, jak w
normalnym Pac-Manie.
Wersja “mapowa” gry jest jednak
trudniejsza niż jej arkadowy odpowiednik
- w wybranej lokalizacji mogą się pojawić
ślepe zaułki, dziwne połączenia lub inne
elementy utrudniające rozgrywkę.
S8 ma ekran o przekątnej 5,8 cala i
W MS. PAC-MAN można też zarozdzielczości 1440 x 2960, a S8+ o przegrać na smartfonie/tablecie Jednak tam
kątnej 6,2”. Oba modele mają kamerę
gracz porusza się, przesuwając palcem.
tylną 12MP i przednią 8MP, 64GB pamięci wewnętrznej, baterię o pojemności
3000 mAh, zakrzywiony ekran oraz czytnik odcisków palców na tylnej części obudowy. Są też wyposażone w system operacyjny Android 7.0 (Nougat).
Oczywiście urządzenia nie będą
tanie - S8 będzie kosztować 689 funtów
(ok. 3 430 zł), a S8+ aż 779 funtów (ok.
3880 zł).

Łączenie ludzkiego mózgu
z komputerem!
Elon Musk, założyciel przedsiębiorstw Tesla, SpaceX i PayPal, stworzył
nową firmę - Neuralink. Jej zadaniem jest
rozwinięcie tzw. technologii “neural lace” (dosłownie: koronka neuronowa),

Nowy flagowiec Samsunga!
29 marca Samsung zaprezentował
2 nowe smartfony flagowe: S8 i S8+. Na
rynku ukażą się dopiero 28 kwietnia, ale
można złożyć zamówienie wstępne - wtedy urządzenie zostanie wysłane 20 kwietnia.
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która jest siecią małych elektrod wszczepionych w mózg. Neuralink został zarejestrowany jako firma typu “medical research”.
Najważniejszym zadaniem tej
technologii jest połączenie ludzkiego mózgu z maszyną - możliwe zastosowanie
połączenia to usprawnienie pamięci lub
myślenia za pomocą sztucznej inteligencji
w mózgu. Eksperci przewidują, że dzięki
Neuralinkowi można będzie pobierać i
przesyłać myśli.
Elon Musk twierdzi, że rozwojowi
Neuralinku trudno będzie poświęcić czas,
ale będzie warto.
Źródła:
http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/03/31/
google-maps-play-pac-man-real-streets/
https://twitter.com/fodfran/status/847839657937092613/
photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%
2Fwww.telegraph.co.uk%2Ftechnology%2F2017%2F03%
2F31%2Fgoogle-maps-play-pac-man-real-streets%2F
http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/03/29/
samsung-galaxy-s8-s8-plus-uk-price-release-date-pre-order
-information/
http://www.gsmarena.com/
samsung_galaxy_s8+8523.php
http://www.gsmarena.com/
samsung_galaxy_s88161.php
http://www.bbc.com/news/
technology-39416231
https://wearechange.org/
elon-musks-transhumanistagenda-neuralink-createcyborgs/
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TOP 10: KULTURALNA WIOSNA
We Wrocławiu wiele dzieje się pod względem kulturalnym , wiec i kulturze w tym wydaniu poświęcamy
znacznie więcej miejsca. Nie zapominamy też o ważnych wydarzeniach, które związane są z naszą szkołą:
Dniach Otwartych oraz zbliżającej się wymianie w ramach programu Erasmus +.
1. Wystawa „Stankiewicz-Różewicz-Stankiewicz”
11 kwietnia – 21 maja 2017, Muzeum Pana Tadeusza
Muzeum Pana Tadeusza zaprasza na wystawę, która prezentuje
historię współpracy dwóch wybitnych wrocławskich twórców:
Tadeusza Różewicza i Eugeniusza Geta Stankiewicza w fotografiach Janusza Stankiewicza (wstęp wolny).
2. Aż 46 zdjęć i fotosów przedstawiających Zbyszka Cybulskiego
w jego siedmiu słynnych filmowych wcieleniach obejrzymy już
od piątku 21 kwietnia w Centrum Historii Zajezdnia. Wizerunkom legendy polskiego kina towarzyszą oryginalne kostiumy z
kolekcji Centrum Technologii Audiowizualnych oraz elementy
scenografii z filmów, m.in. obrazy z „Giuseppe w Warszawie”,
3. 24 kwietnia zmarła Magdalena Abakanowicz. Największą
kolekcję dzieł rzeźbiarki posiada wrocławskie Muzeum Narodowe. Zawdzięczamy to Mariuszowi Hermansdorferowi, ówczesnemu dyrektorowi Muzeum Narodowego, który przyjaźnił się z
artystką i pokazywał jej prace m.in. w São Paulo w 1979 roku.
Magdalena Abakanowicz wiele dzieł przekazała w depozyt wrocławskiej instytucji, potem zostały częściowo wykupione, a częściowo pozostały darem rzeźbiarki. Dzięki temu mamy dziś zarówno prace abstrakcyjne w tkaninie, czyli Abakany i duże zespoły figuralne, jak „Tłum”.

4. O wrocławskiej scenie muzycznej lat 80. ubiegłego wieku
opowiada najnowsza wystawa „Czarna Wiosna” w Muzeum
Współczesnym Wrocław.”. Lech Janerka i Klaus Mitffoch, zespół
Kormorany ,punkowy Sedes, Zwłoki, reggae'owy Stage Of Unity
– to oni m.in. tworzyli wrocławską scenę muzyczną lat 80. ubiegłego wieku. Warto odwiedzić wystawę i poznać kultowych
wykonawców lat 80., o których mówili tez m.in. uczniowie klasy
1a podczas Dnia Dekad w naszej szkole.
5. Przegląd kina włoskiego Cinema Italia Oggi, Węgierska Wiosna Filmowa, Przegląd Nowego Kina Francuskiego, Wiosna Filmów, Festiwal Filmów Rowerowych, a na deser dla młodych

widzów szansa wybrania najlepszego europejskiego filmu dziecięcego EFA Young Audience Award. To wszystko w kwietniu,
maju i czerwcu w Kinie Nowe Horyzonty.
6. Millennium Docs Against Gravity to obecnie nie tylko największy, ale i cieszący się ogromnym prestiżem festiwal filmów dokumentalnych w Polsce. Widzowie tegorocznej 14. edycji (1221 maja) obejrzą 14 filmów z konkursu głównego, ale to zaledwie ułamek ponad 100 produkcji dokumentalnych, jakie będzie
można obejrzeć w ramach festiwalu. Motto „Oderwij się!” w
kontekście repertuaru brzmi zachęcająco!

7. Za nami 38. Przegląd Piosenki aktorskiej (o którym możecie
przeczytać w tekście Zosi Daniłko). Koncert Galowy, niezwykle
ciekawy finał Konkursu na Aktorską Interpretację Piosenki.
W tym roku w finałowy weekend mocno wstrząsnął emocjami
widzów.
8. W dniach 19-21 kwietnia w całej Polsce uczniowie klas 3.
gimnazjów mierzyli się z testami na zakończenie edukacji gimnazjalnej. Bardzo łatwy egzamin z historii, oczekiwana rozprawka z języka polskiego i… trudny egzamin przyrodniczy- to najczęstsze komentarze pojawiające się wśród zdających. Ogłoszenie wyników egzaminu dopiero w czerwcu. Jednak my wierzymy, że będzie dobrze!
9. 5 kwietnia w naszej szkole miały miejsce Dni Otwarte (o których mogliście przeczytać wcześniej). Gorący okres Dni Otwartych trwa w wielu wrocławskich szkołach ponadgimnazjalnych.
Warto skorzystać okazji i wcześniej, przed wyborem szkoły,
porozmawiać z pracownikami, a przede wszystkim z uczniami
szkół!
10. Przed nami bardzo ważne wydarzenie: w dniach 7-12 maja
będziemy gościli w naszej szkole (oraz domach naszych
uczniów) uczestników wymiany organizowanej w ramach programu Erasmus+. To na pewno będzie niesamowity okres dla
całej naszej szkolnej społeczności!!!
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ŚWIĘTO ŚPIEWAJĄCYCH AKTORÓW
PPA to coroczny festiwal piosenki aktorskiej, odbywający się we Wrocławiu. W trakcie przeglądu mamy do
czynienia z Konkursem Aktorskiej Interpretacji Piosenki, a także cyklami koncertów i spektakli muzycznych.
Osoby występujące na scenie są często wyjątkowymi i nietypowymi artystami. Zgromadzenie w tak dużej ilości przedziwnych, ale niesamowitych artystów we Wrocławiu nazywamy- Przeglądem Piosenki Aktorskiej.

Zamierzchłe początki
Historia PPA sięga 1976 roku, kiedy to
w Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu
zorganizowano I Przegląd Piosenki Literackiej Liryka 76. Dopiero trzy lata później
odbył się kolejny przegląd, ale już pod
inną nazwą: Przegląd Piosenki AktorskoLiterackiej PAL’79. Rok później nazwa
znów się zmieniła. Artyści śpiewali już w
III Przeglądzie Piosenki Aktorskiej i ta
nazwa pozostała do dziś.

Złote lata 90’ i współczesne Tukany
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w konkursie, czy podczas gali, czy pracując w jury). PPA to przecież jedno z najPubliczność zapamiętała najbardziej XXVII
większych aktorskich świąt.
Przegląd Piosenki Aktorskiej z 2006 roku
Co się działo w tym roku?
pt.: „ Nowe Sytuacje”. Odbył się w Tatrze Muzycznym Capitol. Dyrektorem
4 lutego o godzinie 12:00 ruszyła sprzeartystycznym był Wojciech Kościelniak.
daż biletów zarówno online, jak i w kasie
Na tym przeglądzie po raz pierwszy pojawiły się Tukany – nagrody festiwalu.
Pierwszym laureatem Złotego Tukana
został Bartosz Porczyk, wykonując piosenkę autorstwa Łony pt.: „ Do Ciebie Aniu”.
Aktor z afro na głowie i czerwonymi okularami na nosie, w obwisłych spodniach,
okryty szlafrokiem skrywającym opasły
brzuch, podbił serca publiczności i dziennikarzy, którzy przyznali mu kolejno: Nagrodę Publiczności i Nagrodę Dziennikarzy. Wykonanie tego utworu można podziwiać w autorskim spektaklu Bartosza
Porczyka pt. „Smycz”. Z innych niezapomnianych koncertów PPA należy też
wspomnieć np. te poświęcone twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Na PPA swą
aktorską , artystyczną karierę zaczynało
wielu znanych polskich twórców, np. Adrianna Biedrzyńska i Zbigniew Zamachowski (wystąpili w niezapomnianym duecie),
aktorzy wrocławskich teatrów (Wojciech
Kościelniak, Kinga Preis, Bartosz Porczyk
czy Konrad Imiela). Tak naprawdę nie ma
znanego, szanowanego polskiego aktora,
który na festiwalu by nie wystąpił (czy to

Pamiętne gale i festiwale

http://ppa.wroclaw.pl/

Renoma i prestiż PPA kształtowały się w
latach 90. ubiegłego stulecia. Najważniejszym elementem tego wydarzenia jest
konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki.
W lutym odbywają się eliminacje jeszcze
bez udziału publiczności. Po pierwszym
etapie do konkursu dołączają studenci
Akademii Teatralnej ( po jednym z każdej
uczelni). Drugi etap to wielogodzinny
koncert z udziałem publiczności, w trakcie którego artyści wykonują po 2-3 piosenki. To także impreza oficjalnie rozpoczynająca coroczny Przegląd Piosenki
Aktorskiej. Spośród uczestników II etapu
wyłania się finalistów, którzy wystąpią
podczas 1. części Gali Finałowej. Jury w
trakcie trwania drugiej części Gali wyłania
laureatów, a następnie zaraz po jej zakończeniu, ogłasza werdykt. Nagrody to
przyznawane przez jury Tukany. Dla poszanowania tradycji festiwalu powstał
KANON PIOSENKI AKTORSKIEJ- zbiór nazwisk artystów , z których repertuaru
muszą czerpać uczestnicy. Są to piosenki
między innymi: Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przybory
czy twórców zagranicznych, takich jak:
Nick Cave czy Edith Piaf. Poza Konkursem
występują artyści z Polski lub z zagranicy
w dwóch nurtach: głównym i OFF.
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teatru Capitol na 38. Przegląd Piosenki
Aktorskiej. Po krótkim czasie o wejściówkach na koncerty spóźnialscy mogli tylko
pomarzyć i liczyć na kupno biletu w Internecie, za znacznie wyższą cenę. Oficjalnie
Przegląd Piosenki Aktorskiej rozpoczął się
24 marca, a dzień później ujrzeliśmy występ Jamiego Cullum - ,,chuligana jazzu”.
To niewątpliwie najważniejsze wydarzenie tegorocznej edycji przeglądu! Najbardziej oczekiwanymi wydarzeniami przeglądu były też oczywiście Gala i Finał.
Koncert Galowy, „Muzeum Wolności”
firmował najśmielszy dziś w Polsce literacki kabaret i teatr – warszawski Pożar w
Burdelu. Do stałego składu dołączyli
m.in. Magdalena Cielecka, Maciej Stuhr,
Magda Umer, Pablopavo, Anja Orthodox,
Bartosz Porczyk Marta Zięba i Robal.

http://ppa.wroclaw.pl/

Śpiew : przekaz aktorskiego geniuszu
Śpiewanie piosenek jeśli chodzi o artystów PPA to tylko pretekst do przekazania
czegoś więcej. Widzowie mieli okazję
usłyszeć chrypiącego, tajemniczego Australijczyka, który opowiadał o swoich

podróżach. Echo jego piosenek i krótkich,
zwartych opowieści na pewno niesie się
jeszcze po całym Starym Klasztorze, miejscu jego występu. Ciekawość widzów
wzbudziła też francuska grupa Meme.
Tego, co działo się w czasie widowiska,
nie da się opisać słowami. Muzyka tworzona z wypowiedzi aktorów, dziwne kroki taneczne i pozorny chaos stwarzały
świetną atmosferę, a publiczność nie mogła oderwać oczu od sceny. Krótka historia przedstawiona przez artystów opowiadała o wpływie społeczeństwa na jednostki, i choć z pozoru mogła wydawać
się płytka i bezsensowna, miała ukryty
przekaz. A praca, jaką włożono w przygotowanie spektaklu- naprawdę ogromna.

sza. Nagród było mnóstwo, ale wymienię
tylko kilka najważniejszych: GRAND PRIX –
statuetka Tukana Złotego oraz 25 tysięcy
zł, Nagroda Dziennikarzy – statuetka Tukana Dziennikarzy i Nagroda Publiczności
– statuetka Tukana Publiczności, poza
tym każdy uczestnik, który doszedł do
trzeciego etapu otrzymywał nagrodę w
wysokości 3 tysięcy złotych. Zwycięzcą,
który otrzymał Złotego Tukana został Marcin Januszkiewicz, który zaśpiewał między
innymi ,,Pieśń Legionów Polskich” - polski
hymn, który publiczność wysłuchała na
stojąco. Tukan Publiczności sfrunął w ręce
Karoliny Micuły, która sama stworzyła
muzykę, a w swych utorach korzystała z
tekstu Marzeny Sadochy i wypowiedzi
polityków PIS-u. Na koniec wystąpienia
Co z ty konkursem?
pomalowała swoje półnagie ciało w naroAch… nie zapominajmy o Kon- dowe barwy Polski.
kursie Aktorskiej Interpretacji
Całe wydarzenie, jakim jest PPA, pokazuje
Piosenki. Koncert Finałowy ludziom, że w muzyce nieważne są tylko
składa się z dwóch częrytm i głos wokalisty. Muzyka to cała
ści: pierwsza to Finał Konkursu
otoczka wokół brzmienia głosu i instruAktorskiej Interpretacji Pio- mentów, bardzo ważne jest to, co widzisenki i emocje związane z wy- my, słyszymy i czujemy. To właśnie nazyborem laureatów przez jury,
wamy muzyką.
dziennikarzy
i
publiczność. Druga, „Dziubanina”, to Przegląd Piosenki Aktorskiej to chyba
piosenki i muzyka jednego z jedyny na świecie festiwal poświęcony w
najciekawszych kompozyto- całości sztuce piosenki w teatrze. Dziś na
rów teatralnych, Piotra Dziub- scenie – nie tylko musicalowej, ale także,
ka, współpracującego często z a może przede wszystkim, w teatrze draWojciechem Kościelniakiem, widziane matycznym – piosenka nie jest już tylko
jednak oczami Agaty Dudy-Gracz, która dodatkiem. To pełnoprawny sposób prejest autorką scenariusza i reżyserką zentacji myśli twórczej, czasem istotniej„Dziubaniny”. Muzyczne „zawody” skła- szy niż słowo mówione. Obserwacjom, jak
dały się z trzech etapów: przesłuchania, muzyka i słowo wzajemnie się uzupełniają
występu na PPA i finału. W jury zasiadły i współtworzą nową jakość, poświęcony
między innymi Maria Peszek i Agata Kule- jest wrocławski festiwal.

http://ppa.wroclaw.pl/
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NOWY OBCY? RECENZJA FILMU„LIFE”
Po zwiastunie widzom mogło się wydawać, że to nowa wersja kultowego filmu ,,Obcy” , tak jakby fanom sf
nie starczyło już kolejnych i kolejnych dzieł opierających się w większym lub mniejszym stopniu o to uniwersum. Czym się różni? W teorii tytułem ale w praktyce…..niczym?
film ocieka melodramatyzmem,
rzewnymi scenami o ,,głębokim
znaczeniu” i z moralnymi rozterkami. W tych chwilach (i nie tylko
tych) bardzo wyraźnie słyszymy
smutne skrzypce lub pianinko,
może z zamiarem nastrojenia
obserwatora odpowiednio do
sytuacji, by pomóc zrozumieć
bohaterów. Niestety, wszystkie
postaci są dwuwymiarowe i
sztuczne, brak im charyzmy i charakteru. Widz jest zainteresowany tylko ogólną historią, nie zależy mu na zrozumieniu osób pojawiających się na ekranie. Końcowe sceny filmu, gdy bohaterowie ,,godzą” się ze śmiercią, mogą wzbudzić lekkie zażenowanie,
a nawet wesołość, ale to mimo
wszystko nie spisuje jeszcze filmu
na straty.

Piękno kosmosu okiem kamery
Obcy na pokładzie!
Daniel Espanosa od razu angażuje widza
w wydarzenia dziejące się na ekranie.
Sześcioosobowa, międzynarodowa grupa
kosmonautów próbuje za wszelką cenę
odzyskać próbkę z komórkami pochodzącymi z Marsa. Jeśli ich badania odniosą
sukces, będzie to niepodważalny dowód
na życie pozaziemskie. Gdy reżyserowi
uda się już przykuć uwagę odbiorcy, możemy powitać naszego obcego na pokładzie. Nowa forma życia zostaje ochrzczona imieniem Calvin, a badacze żyją długo i
szczęśliwie! Tak by pewnie było, gdyby
nie Ridley Scott i jego kosmiczny przyjaciel. Każdy, kto obejrzał zwiastun, wie
czego się spodziewać. Badania wymykają
się spod kontroli, a nasz Calvin z Marsa
ukrywa się w głębi stacji kosmicznej.

Melodramat w kosmosie?
Nie licząc scen z krwiożerczym Calvinem,
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Pan Seamus McGarvey, czyli ,,człowiek od zdjęć”, próbował
świetnymi ujęciami i płynnymi ruchami
kamery zatuszować grę nieudolnych aktorów. Dzięki niemu stacja kosmiczna
intryguje nas bardziej niż rozterki bohaterów. Wszędzie panuje estetyka i symetria, a krew i zmasakrowane ciała tworzą
zgraną i piękną całość. Czy ten film ma
jeszcze jakieś
zalety? Warto
zobaczyć go
na
dużym
ekranie? Tak. I
to koniecznie
na
dużym
ekranie. Bardzo dopracowane efekty
specjalne
tworzą miły
dla oczu widok. Tworzy
to film, który

jak „Grawitacja”, największe wrażenie
robi właśnie w kinie. Ważna jest też postać Calvina, która zmienia się przez cały
film. Przybysz z Marsa nie przypomina
owadopodobnego Obcego z filmu Ridleya
Scotta, co nadaje dziełu Espanosa pewnego rodzaju świeżości.

Gęsia skórka?
Mimo drewnianych osobowości aktorów
jedna z rzeczy, które „robią dobrze” dziełu, to krzyki. Momenty grozy rzeczywiście
są groźne i gdyby wyrzucić z filmu połowę ,,głębokich’’ i melodramatycznych
scen, dzieło Espanosa wypadłoby znacznie lepiej. Reżyser chciał położyć nacisk
na odczucia bohaterów, jednak ciężko
stworzyć thriller psychologiczny, nie potrafiąc wykreować postaci, którym widz
będzie chciał kibicować.
Zakończenie wtłacza widzów w fotel i
świetnie podsumowuje cały film – stanowi mieszankę scen ze wszystkich możliwych klasyków sf. Obraz nie dorównuje
pierwowzorom
i
takim
filmom,
jak ,,Marsjanin” (w którym skupiono się
bardziej na science niż na fiction). Ma
swoje mocne strony i warto zobaczyć go
na dużym ekranie, by dostrzec wyjątkowe
zdolności operatora. Można go podsumować słowami: ,,Ale to już było i będzie
wracać”.

KULTURA I SZTUKA
Mateusz Wróblewski

CHŁODNA MUZYKA, ODCIENIE BŁĘKITU I KAMIENIE MILOWE
Dla mnie jest absolutną legendą. Geniusz, prekursor, wirtuoz, charyzmatyczna osobowość. Stworzył same
arcydzieła. A później przepisał je jeszcze raz i tak powstały podwaliny dzisiejszej muzyki. Panie i panowie –
Miles Davis!
Miles Davis: wirtuoz muzyki
O Davisie pisałem już nie raz. W mojej
subiektywnej historii jazzu pojawiał się
prawie cały czas. Ale jakże zasłużenie! Te
pochwalne komentarze w lidzie nie wzięły
się znikąd. Wystarczy wejść na Wikipedię
i o muzyku przeczytać. Wystarczy zobaczyć oceny jego twórczości (10/10). Wystarczy sprawdzić, ilu artystów wypromował, ile standardów jazzowych napisał. I
wreszcie wystarczy założyć słuchawki i
zacząć słuchać. Uwaga! – nie tylko dla
fanów jazzu, bo takich coraz mniej… Miles
Davis sprzedał miliony płyt i eksperymentował z możliwie wszystkimi gatunkami
muzyki. Urodził się w 1926, a zmarł w
1991 roku. Był amerykańskim kompozytorem, trębaczem, liderem wielu grup. Potrafił zaleźć wszystkim za skórę i był…
rasistą. Czarnoskóry Davis nienawidził
białych. Był porównywany do Duke’a Ellingtona. Wielu znanych jazzmanów, jak
np. Herbie Hancock, John Coltrane, Bill
Evans, wyfrunęło spod jego skrzydeł. Co
więcej dodać? Miles napisał historię. Historię jazzu, muzyki, XX wieku, Ameryki,
czarnoskórych, świata.

Utalentowany nieuk
Miles Davis urodził się w St. Louis. Naukę
gry na trąbce rozpoczął w wieku 13 lat.
Po skończeniu szkoły średniej
przeniósł się do Nowego Jorku,
gdzie miał się kształcić w Julliard
School of Music. Jednak nie
skończył szkoły. Już w 1945 zaczął występować z Charliem
Parkerem na licznych nagraniach bebopowych (powojenny
styl jazzowy bardzo popularny
do dziś). Około 1950 odszedł z
grupy Parkera i zaczął pracę z
wieloma gwiazdami z tamtych lat: Thelonius Monk, Charles Mingus, a także Gil
Evans, z którym wyprodukował wiele płyt.
W międzyczasie przeszedł przez nałóg
heroinowy. Po 1955 roku Miles zaczął

występować jako lider i proces wywracania muzyki do góry nogami ruszył pełną
parą. Po wyrwaniu się z nałogu Miles
podpisał kontrakt z wytwórnią Columbia i
zawiązał swój pierwszy kwintet. Grupę
uważa się za jedną z najwspanialszych w
historii. Do 1959 grupa Davisa kształtowała swoje brzmienie, aby w końcu stworzyć
„Kind of Blue” – kamień milowy dla jazzu i
przełom w karierze trębacza.

JAZZMAN z prawdziwego zdarzenia
Po wielkim sukcesie w końcówce lat 50.
trębacz stał się bardzo popularny. Już
wtedy był symbolem potencjału komercyjnego jazzu. Jego życie stało się pełne
wzlotów i upadków. Grał ze wszystkimi?
Nie, to wszyscy grali z nim! Przez lata 60.
koncertował w całych Stanach i Europie.
W 1965 roku założył swój drugi wielki
kwintet. Grupa tworzyła nowy świat jazzu
modalnego, jazz – rocka i Fusion. Z czasem styl Milesa ewoluował. Jego jazz gonił nową muzykę lat 70. I często ją przeganiał. Jazzman zaczął używać samplerów
i instrumentów elektrycznych. Przeżywał
kryzys w latach 1975 – 1980, o czym powstał nawet film: „Miles Ahead”. Aż do
śmierci zatrzymał tytuł króla jazzu.

Bags’ Groove (z Miltem „Bags’em” Jacksonem)
1956 – nagrania Miles Davis Quintet dla
wytwórni Prestige: Cookin’, Relaxin’ oraz
‘Round About Midnight
1958 – Somethin’ Else (z Cannonbalem
Aderleyem) oraz 1958 Miles
1959 – Kind Of Blue
1960 – Sketches Of Spain (niezwykłe połączenie muzyki hiszpańskiej i jazzu)*
1962 – Someday My Prince Will Come (z
żoną Davisa na okładce)
1969 – In A Silent Way (początek jazzrocka)
1970 – Bitches Brew (przełomowa, 100
minutowa sesja improwizacyjna prawie
dwudziestu muzyków, początek Fusion)
oraz A Tribute To Jack Johnson
1982 – We Want Miles (powrót Milesa,
legendarny funkowy koncert w klubie
„KIX”)
1986 – Tutu (album z użyciem sampli, z
rytmami R&B, udział Michała Urbaniaka,
dedykowany Nelsonowi Mandeli)
2016
–
Everything’s
Beautiful
(współczesne aranżacje utworów Milesa
autorstwa Roberta Glaspera)

Na zawsze żywy

Dzisiaj lepiej niż kiedyś ocenia się
dzieła Milesa Davisa. Wynika to ze zmian,
jakie jego twórczość wniosła do muzyki
rozrywkowej. Zachęcam do słuchania jego dzieł, nie można
pozostać obojętnym na jego
muzykę i osobowość. Nie żywię
wielkich nadziei, że przekonam
jakiegoś nastolatka do słuchania
takich ramot, ale myślę, że trzeba być świadomym, czego się
słucha. Nie byłoby Michaela
Jacksona bez Milesa Davisa, a
Milesa Davisa bez Beethovena.
Ale koniec z gadaniem, bo chodzi o muzyLata 40. XX wieku – nagrania z Charliem kę! Ja zagłębiam się w dźwięki niepowtarzalnej trąbki.
Parkerem
1950 – 1955 – Birth Of The Cool Tobie czytelniku proponuję to samo!
(„chłodny” styl stworzony przez Davisa) i

Milestones
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PRZEPIŚNIK
Mikołaj Górka

KWIECIEŃ PLECIEŃ W KUCHNI MIESZA
,,Kwiecień plecień bo przeplata: trochę zimy, trochę lata". A kto dobrze chce gotować, ten również musi przepisami rotować. Raz na słodko, raz na słono - zawsze smacznie, kolorowo! Wczoraj kurczak - dzisiaj sernik,
jutro kaczka - potem piernik! Chcesz być mistrzem w gotowaniu? Chcesz się poczuć tak jak w raju? Czytaj
przepisy Agrafkowe, a w Twej kuchni poznasz smaki nowe!
CZEKOLADOWE MINISERNICZKI

Składniki:
Spód:
pokruszone herbatniki - 1 szklanka
kostka do pieczenia (np. Kasia) - 60 g
cukier - 1 łyżka
woda - 1 łyżka
kakao - 1 łyżka
Masa serowa:
twaróg sernikowy - 500 g
kostka do pieczenia (np. Kasia) - 50 g
cukier - 100 g
cukier wanilinowy - 1 łyżka
czekolada deserowa lub mleczna - 1 szt
mąka ziemniaczana - 25 g
jajko - 1szt
Wierzch:
Śmietanka 36% - 100 ml
maliny - 150 g
Sposób przygotowania:
Kostkę podgrzej w rondelku razem z wodą, cukrem i kakao. Wymieszaj z pokruszonymi herbatnikami. Dno foremek do
mufinek posmaruj Kasią i wyłóż małymi
kółeczkami z papieru do pieczenia.
Krok 2
Masę herbatnikową wyłóż na dno foremek i lekko ugnieć łyżeczką. Piekarnik
nagrzej do 200 st.C.
Krok 3
Miękką Kasię utrzyj z cukrem, cukrem
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wanilinowym, jajkiem i twarogiem. Dodaj
mąkę ziemniaczaną i dokładnie wymieszaj.
Krok 4
Do masy serowej dodaj rozpuszczoną w
kąpieli wodnej czekoladę i jeszcze raz
wymieszaj.
Krok 5
Masę serową wyłóż na ciasteczkowy
spód. Formę wstaw do większej formy w
piecu i piecz 10 minut. Następnie otwórz
piekarnik. Do dużej formy w piekarniku
wlej szklankę wody i zmniejsz temperaturę w piecu na 150 st.C i piecz jeszcze 20
minut. Lekko przestudź.
Krok 6
Brzegi serniczków oddziel od formy nożem i delikatnie je wyjmij z foremek. Ułóż
na desce i odłóż na 2 godziny do lodówki.
Śmietankę ubij na sztywno. Schłodzone
serniczki udekoruj bitą śmietanką i malinami.
Kotleciki z jajek i kaszy jaglanej są pyszne,
lekkie i zdrowe. Do tego bardzo niedrogie. Mają, mimo swojej prostoty, bardzo
dobry smak. Kasza jaglana i natka pietruszki wszystko wspaniale łączą. Podawaj z pieczarkami w śmietanie, z sosem
pomidorowym lub w towarzystwie sałaty
czy surówki o wyraźnym smaku.
KOTLECIKI Z JAJEK I KASZY JAGLANEJ
Składniki:
8 jajek ugotowanych na twardo
1 surowe jajko
1/2 szklanki kaszy jaglanej (około 10 dag)
pęczek natki pietruszki drobno posiekanej
2 łyżki prażonego lnu (można zastąpić np.
prażonymi pestkami słonecznika lub sezamu)
1 łyżka miękkiego masła
sól - do smaku
świeżo zmielony czarny pieprz

Do panierowania i smażenia:
6 łyżek tartej bułki
8 łyżek oleju
1 łyżka masła
Sposób przygotowania:
Ugotuj kaszę: wsyp ją do dużego sitka,
przelej zimną wodą, następnie wrzątkiem
- dzięki temu nie będzie miała goryczki.
Do garnka wlej 1 i 1/4 szklanki wody,
doprowadź do wrzenia. Dodaj kaszę i
gotuj na dużym ogniu przez 10 minut, co
jakiś czas mieszając. Wyłącz ogień, posól,
wymieszaj, przykryj i pozostaw na 10
minut. Po tym czasie odkryj, odstaw na
kilka minut do przestygnięcia.
Jajka drobno posiekaj (najszybciej zrobisz
to w malakserze).
Do miski przełóż jajka, dodaj miękkie masło, przestudzoną kaszę, surowe jajko,
prażony len oraz natkę pietruszki. Dopraw solą i pieprzem (dużo).
Dokładnie wymieszaj. Z masy, zwilżonymi
wodą rękoma, formuj kotleciki. Panieruj
je w tartej bułce, strząsając jej nadmiar.
Kotleciki smaż na oleju z masłem - na
średnim ogniu - po około 2-3 minuty z
każdej strony, aż się zezłocą.
Przełóż na talerz wyłożony papierowym
ręcznikiem, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu.
Podawaj z dużą porcją sałaty z sosem
vinegret. I np. pieczarkami w śmietanie.

OPOWIADANIE
Michalina Szymańska

REALNA WYSPA, cz.6
Rozalia obudziła się połamana. Jednak
spanie na gołych skałach nie było dobrym
pomysłem. Dziewczyna ledwo się podniosła z ziemi. Ognisko już od dawna było
wygaszone. Blondynce zaburczało w brzuchu- dawno nie miała nic w ustach. Schowała nóż za pasek i wyszła z jaskini. Słońce wzeszło już jakiś czas temu i promienie
wpadły przez korony drzew, oświetlając
jeziorko i jego brzegi. Rozalia rozejrzała
się, mrużąc lekko oczy. Po drugiej stronie
ujrzała dużego kota. Zwierzę podniosło
łeb i spojrzało na nią swoimi złotymi oczami. Przez chwilę wpatrywali się w siebie
zahipnotyzowani, po czym jaguar odwrócił wzrok i zniknął w krzakach. Blondynka
stała chwilę zdziwiona sytuacją. „Dzikie
zwierzęta od tak nie patrzą się na człowieka spokojnie i od tak nie odchodzą, ale
to pewnie jakieś chore zwierzę, a może
nigdy nie widziało człowieka?”-pomyślała.
Dziewczyna weszła do dżungli i zaczęła iść
przed siebie w poszukiwaniu jedzenia.

Nagle zobaczyła na drzewach małpy jedzące jakieś owoce. Z trudem wdrapała
się na najniższe gałęzie i zrzuciła na ziemię kilka owoców. Ścisła nożem kilka
drobnych gałązek i zeszła na dół. Przy
owocach, które leżały na ziemi, siedziały
dwie małpki i pałaszowały je ze smakiem.
Rozalia przepłoszyła zwierzęta i zebrała
swoje jedzenie, drewno i wróciła do swojej jaskini. Rozpaliła ognisko na nowo i
upiekła na nim owoce. Nagle w jej pamięci zaczęły się pojawiać okruchy wspomnień. Pojedyncze, ale jednak. Przypomniał jej się chłód stalowych krat, cisza i
strach. Bała się, i to niedawno, o swoją
przyszłość, o prawdę, której nikt nie znał i
nigdy nie pozna, o życie, ale nie swoje,
kogoś bliskiego. Teraz czuła rozpacz, która jej wtedy towarzyszyła. To przez stratę
kogoś bliskiego, bardzo bliskiego…

Małgorzata Wieczorkiewicz

MIEJSCE POKUTUJĄCYCH CZAROWNIC
W życiu, aby coś zobaczyć, często trzeba spojrzeć w górę. A jeśli stanie się przed majestatyczną, gotycką polskokatolicką katedrą p.w. św. Marii Magdaleny i skieruję się wzrok na wysokość czterdziestu pięciu metrów
nad ziemią, można dostrzec najwyższy we Wrocławiu most: Mostek Czarownic.
Mostek Czarownic. Prace mające na celu córki przed świątynię ku przestrodze, by
przewrócenie świetności budowli zakoń- uchronić swoje pociechy przed losem
Historia mostku katedry położonej przy czyły się na przełomie XX i XXI wieku.
nieszczęsnych pokutnic.
ulicy Szewskiej rozpoczyna się w XV wieKu przestrodze młodych niewiast
Pechowa historia ze skazańcem w tle
ku, kiedy to ukończono budowę dwóch
wież – północnej i południowej. Od saNa przestrzeni wieków punkt widokowy Początki świątyni p.w. św. Marii Magdalemego początku grywały na nim orkiestry.
obrósł w legendy i zaczęto nazywać go ny sięgają XI wieku, gdy w miejscu kateŁącznik pełnił też funkcję łuku widokoweMostkiem Czarownic albo Mostkiem Po- dry znajdował się kościółek. Później w
go. Mimo swojego zaszczytnego przeznakutnic. W pierwszej wersji legendy na jego miejscu wzniesiono od podstaw
czenia nie miał łatwego „życia”. Był wiele
łączniku miały się pojawiać pokutujące świątynię p.w. św. Andrzeja Apostoła i św.
razy odnawiany, np. w 1632 roku. Najgorcienie zmarłych we Wrocławiu podróż- Marii Magdaleny. Ukończono ją w 1232
sze nadeszło w 1887 roku, gdy podczas
nych. Według drugiej wersji, przekazywa- roku. Niestety, dziewięć lat później, podpokazu fajerwerków z okazji urodzin cenej ku przestrodze, o północy mostek czas najazdu mongolskiego, obiekt został
sarza Wilhelma I mostek i wieże spłonęły.
miały zamiatać do końca świata czarowni- zniszczony. Kolejny kościół powstawał od
Odbudowę rozpoczęto w 1888 r., a zace, wcześniejsze damy, dla których życio- roku 1242 roku do 1248, by następnie
kończono w 1982. Nieprzychylna dla
wym celem nie było założenie rodziny, spłonąć. Wszystko to z pewnością świadświątyni okazała się też II wojna światolecz zabawy i wizyty na balach. Matki có- czy o pechowych dziejach katedry. Świąwa. Przez wybuch miny połowa południorek, które zachowywały się niczym owe tynia, którą obecnie możemy podziwiać,
wej wieży runęła, tym samym niszcząc
czarownice, ponoć przyprowadzały swe została wybudowana w XIV wieku. Około

Mostek po przejściach
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PARNASOWE WOJAŻE
sto lat później w jednej z
wież zawitał wykonany
przez wrocławskiego ludwisarza Michaela Wildego
Dzwon Grzesznika, z którym również wiąże się legenda. Otóż po przygotowaniu formy i potrzebnej
ilości roztopionego metalu
Michael oddalił się z warsztatu, pozostawiając tam
jedynie swego czeladnika,
który przez nieostrożność
spowodował, że wypadł
czop zamykający tygiel, w
którym podgrzewano stop,
Zawartość tygla spłynęła
do formy. W tym samym
czasie mistrz przesiadywał
w karczmie i zażywał mocnych trunków. Gdy wrócił
do ludwisarni, spostrzegł,
że dzwon jest już odlany i
zastyga w formie. Mężczyzna nie opanował złości i wbił ostrze sztyletu w serce czeladnika, a ten padł martwy. Dopiero gdy rzemieślnik wytrzeźwiał, zrozumiał swój haniebny błąd. Musiał jednak zapłacić za ten czyn. Już kilka

skazańca.
Dzwon Grzesznika to prawdziwe arcydzieło – ma 180
cm długości i 6,3 metra w
obwodzie. Waży 5,8 ton, a
do jego rozkołysania potrzeba było pół minuty pracy dzwonników. Spiżowy
dzwon przetrwał nawet
dzieje Festung Breslau.
Niestety, 17 maja 1945
roku jedna z wież pod
wpływem wybuchu miny
zawaliła się i pogrzebała
dzwon. Pod koniec XX wieku podjęto plany jego rekonstrukcji – o tym jednak
wciąż cicho…

dni później stanął w rynku przed katem.
Przed śmiercią mógł wyrazić swoją ostatnią prośbę. Na jego życzenie pierwszy raz
zabił dzwon kościoła Marii Magdaleny. I
od tej pory jego dźwięk żegnał każdego

Od redakcji: Mostek Czarownic do dziś budzi fascynację. Ostatnio twórców
kryminału z Wrocławiem w
tle: „Sługi Boże” . Dla samej niezwykle
ciekawej intrygi (w niej Mostek Czarownic
odgrywa istotną rolę), pięknie ukazanego
Wrocławia warto film zobaczyć!

Iza Siwińska

PRZYGODA NA MARIENSZTACIE
Osiedle urocze, lecz zapomniane. Nieco senna atmosfera. Tuż obok Starego Miasta, ale bez tłumu turystów.
Miejsce po prostu magiczne. O czym mowa? Oczywiście o Mariensztacie.
Mariensztat powstał w 1762 roku
jako jurydyka (osada obok miasta, niepodlegająca sądom i władzom miejskim)
Eustachego i Marii Potockich. Nazwa pochodzi z niemieckiego „Marienstadt”,
czyli „miasto Marii” – i chodzi tu oczywiście o Marię Potocką, nie Marysieńkę
Sobieską.
W 1780 roku Stanisław August
Poniatowski odkupił Mariensztat i nadał
mu prawa miejskie. Cztery lata później
miejsce to włączono do Warszawy. W XIX
wieku osiedle znane było głównie z handlu – były tu też łaźnie, a nawet drukarnia. Warto wspomnieć także o obrazie
Aleksandra Gierymskiego „Piaskarze”,
przedstawiającym wybrzeże Wisły koło
Mariensztatu.
Podczas II wojny światowej, a
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zwłaszcza w czasie powstania warszawskiego, Mariensztat doznał bardzo poważnych uszkodzeń. Po wojnie powstało
tu Osiedle Przodowników Pracy. Zostało
ono oddane do użytku 22 lipca 1949 roku, razem z trasą W-Z. Głównymi projektantami osiedla byli Zygmunt Stępiński i
Józef Sigalin. W wyglądzie nowych kamienic nawiązali do klasycystycznej zabudowy XVIII- i XIX-wiecznego Mariensztatu,
jednak oczywiście z domieszką socrealizmu. Mariensztat był wtedy miejscem
tzw. współzawodnictwa pracy – kilku(lub nawet kilkunastokrotnego) przekraczania norm. Przykładem to obrazującym
może być dom przy ul. Mariensztat 19
(róg Sowiej). Został on zbudowany w ciągu 19 dni – od wylania fundamentów do
pokrycia go dachówką! Robotnicy praco- moim-zdaniem-i-okiem.blog.onet.pl
wali przy nim na trzy zmiany. Obecny

PARNASOWE WOJAŻE
Mariensztat nie przypomina jednak zupełnie tego przedwojennego. Pośpiech w
jego odbudowie również nie popłacił –
większość tych kamienic nadaje się już
właściwie
tylko
do
remontu
(gruntownego remontu!).
Z kamienic mariensztackich zwraca
uwagę
kamienica
Kwiecińskiego
(kamienica Pod Łabędziem, ul. Mariensztat 9). Jej historia sięga 1780 roku – zbudowano ją dla Józefa Kwiecińskiego, zaś
po wojnie zrekonstruowano według projektu Zygmunta Stępińskiego.
W latach 50. rynek mariensztacki
był znanym miejscem zabaw klasy robotniczej i licznych potańcówek. Warto na
owym rynku zwrócić uwagę na fontannę z
figurkami dzieci – ponoć to właśnie w tym
miejscu moczyli sobie nogi twórcy powojennego osiedla. Uwagę zwraca także
mozaikowy zegar, ufundowany przez
Cech Złotników, Jubilerów i Zegarmistrzów. Projektantem tej ciekawej mozaiki był Jan Seweryn Sokołowski.
O popularności Mariensztatu w
tamtym czasie może świadczyć chociażby
fakt, że to tam działa się akcja filmu
„Przygoda na Mariensztacie” z 1953 roku,
w reżyserii Leonarda Buczkowskiego. Jest
to pierwszy polski pełnometrażowy film kolorowy. Głównymi
bohaterami są
murarz – przodownik
pracy
odbudowujący
Warszawę
i
dziewczyna ze
wsi przyuczająca
się zawodu murarskiego.
To
właśnie z tego
filmu pochodzi
piosenka
„Jak
przygoda to tylko w Warszawie” w wykonaniu
Tadeusza
Schmidta i Ireny
Santor.
Część
scen
kręcono
rzeczywiście na
Mariensztacie,
duża część jednak była nagrywana w Łodzi –

ale to przecież szczegół…

riensztatu widzianego od strony praskiej,
z połowem ryb w roli głównej, natomiast
Warto wspomnieć także o historii
po stronie prawej odbudowę osiedla po
ulicy Bednarskiej. Kiedyś płynął tędy struwojnie. Sgraffita te robią naprawdę dobre
mień, następnie ściek – tędy wywożono
wrażenie.
odpady nad Wisłę. Potem jednak kariera
ulicy trochę się rozkręciła, a mianowicie
Ostatnią rzeczą, o jakiej należałoby
po wybudowaniu mostu łyżwowego wspomnieć, jest rzeźba „Przekupka” z
(którego konstrukcja wsparta była na 1949 roku autorstwa Barbary Zbrożyny.
łyżwach, czyli dawniej łodziach) u jej wy- Myślę, że można ją uznać za jeden z symlotu (tzw. most Ponińskiego). Potem
otwarto jednak Most Kierbedzia i Bednarska znowu została odosobniona od życia
stolicy.
Przy ulicy Bednarskiej 25 znajduje
się kamienica Eleonory i Ludwika Walusińskich. Pochodzi ona jeszcze z XIX wieku i
jest jedynym oryginalnym domem w tej
okolicy. Ciekawostką jest też fakt, że to
jedyny w Warszawie budynek w stylu
romantycznego neogotyku angielskiego,
wyróżniający się dosyć oryginalną elewacją.
Warto także zwrócić uwagę na
sgraffita (to taka technika malarstwa
ściennego) na kamienicy na rogu Bednarskiej i Furmańskiej, wykonane przez Zofię
Czarnecką - Kowalską i Jana Seweryna
Sokołowskiego. Po lewej stronie zobaczyć
możemy scenę z życia dawnego Ma-

boli Mariensztatu – tak jak całe osiedle,
łączy pamięć o przedwojennej tradycji
osiedla (handel) z elementami socrealizmu – a więc postacią kobiety pracującej.
Ciekawostką jest, iż autorka rzeźby została przez mieszkańców Warszawy po odsłonięciu postaci przekupki wyśmiana.
Przyczyną jest to, że kobieta trzyma kurę
dziobem do potencjalnego klienta. Podniosły się głosy, że żadna handlarka tak
nie robi – wszystkie trzymają zwierzę odwrotnie, eksponując w ten sposób nie
kształt kurzego dzioba, lecz ilość mięsa,
jaką będzie można z takiej kury uzyskać…
Czas na trochę prywaty – dla mnie
Mariensztat jest jednym z ulubionych
miejsc na mapie Warszawy. To miejsce
ma po prostu w sobie „to coś”. Jest takie… magiczne, spokojne i ciche, tak blisko Starego Miasta, a jednocześnie tak
daleko. Mam nadzieję, że przekonam
choć jedna osobę do odwiedzenia tego
miejsca, bo naprawdę jest tego warte!
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NA PARNASIE
Amelia Rapacz

BELFER Z PARNASU: PAN PIOTR GRZYWNA
Chcemy Wam przybliżyć naszych parnasowych belfrów. Nasz cykl rozpoczynamy od zaprezentowania sylwetki germanisty : pana Piotra. Cykl zilustruje swymi rysunkami nasza koleżanka Ada Majgier.
jest satysfakcja z opanowania języka obcego przez uczniów, świadomość ich postępów w nauce.
Ulubione miejsce na świecie: Lubi podróżować i być w miejscach, jakich jeszcze nigdy nie widział. Chciałby pojechać
do Indii i wrócić stamtąd na piechotę.
Równie chętnie odwiedziłby Chiny i RPA,
by i stamtąd wrócić… pieszo.
Ulubiony żart: Największy znany szkolny
żart to: jak zadaje uczniowi na lekcji pytanie po niemiecku, a uczeń tego nie rozumie. On jako nauczyciel odpowiada: „No
bo ja to powiedziałem do ciebie w obcym
języku”.

Rys. Ada Majgier

Zabawna historia: To z pewnością historia zaginionych papug: „Rok temu, gdy
zaczęła się wiosna, wystawiłem moje
papugi na balkon, żeby trochę posiedziały na słońcu. Kiedy po popołudniu wróciłem do domu, klatka była otwarta, a papug już nie było w środku. Zacząłem się
Pan Piotr Grzywna w akcji: przewodnik po mieście Goerlitz
zastanawiać, co powiem dzieciom i zadzwoniłem po radę do mojego brata.
Imię i nazwisko: Piotr Grzywna
Ulubiony film: Miłośnik kina europejskie- Opowiadam mu całą historię, a on mi na
go. Uwielbia filmy brytyjskie, hiszpańskie to, że do niego właśnie przyleciała papuWiek: 44
i niemieckie. Przeciwnik serwowanej w ga i może mi ją dać. Niestety, to nie była
Prywatnie: Posiada dwójkę dzieci: dwóch multipleksie tzw. „amerykańskiej chały”. ta sama papuga”
synów. Starszy ma na imię Michał, a
Marzenia: Zamiast marzeń
młodszy Bartosz.
wybiera twardą rzeczywiHobby: Lubi czytać książki, by bezustan- stość.
nie kształcić swój umysł. Ponadto intereDlaczego niemiecki: Przełosuje się sportem.
mowym momentem w tym
W wolnym czasie: Uprawia różne dyscy- zakresie okazał się wyjazd
pliny sportu. Najchętniej gra w badmin- na kolonię do Niemiec po 6.
tona, jeździ na rowerze i pływa.
klasie. Tam po raz pierwszy
zetknął się z językiem nieUlubiona książka: George Orwell „Rok
mieckim i od razu wiedział,
1984”
że chce go poznać. Od tej
Ulubiona piosenka: Od ponad roku to pory wszystkie wakacje spępiosenka zespołu Rammstein „Ich tu dir dzał w Niemczech. W języku
weh”.
niemieckim zafascynowały
go długie wyrazy.
Ulubiona kuchnia:. W środy i w piątki
jada dania kuchni tajskiej. Ogólnie nie Zawód nauczyciela: Najcielubi gotować.
kawsza w pracy nauczyciela

