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WSTĘPNIAK
Kacper Kowalski

NOWY ROK: STARZY/NOWI MY?
Pierwszy stycznia, czternasty lutego, trzydziesty marca, pierwszy kwietnia, dwudziesty szósty
maja, dwudziesty trzeci czerwca, dwudziesty drugi lipca, dwunasty sierpnia, trzynasty września, trzydziesty pierwszy października, jedenasty listopada, dwudziesty czwarty grudnia...

Po raz kolejny mamy Nowy Rok i znowu będziemy mieli 365 dni
radości, przykrości, dumy, rozczarowań, piękna i brzydoty. Czy jest powód, by się cieszyć z tego? Oczywiście, gdyż mamy okazję do poprawy,
spełnienia naszych marzeń, pragnień. Miejmy nadzieję, że ten rok nie
będzie jak poprzedni. Wiele spraw nie poszło tak, jak powinno. Dużo
znanych osób zmarło. Niedawno pożegnaliśmy Carrie Fisher, znaną i
dobrą aktorkę czy Leonarda Cohena. Może następny rok okaże się dla
nas pomyślny, np. Trumpa porwą kosmici (z całym szacunkiem dla jego
miłośników)…
Po raz kolejny postanowiliśmy coś zmienić. Zrzucić na wadze,
nauczyć się języka, zakochać się, poprawić… Być może znowu nam się
nie uda. Znowu będziemy zrozpaczeni porażką; panikować, żałować,
brać się w garść, powtarzać wszystko parę razy, a na końcu odpuszczać
i zostawiać na kolejny rok. Cóż, człowiek nie zawsze należał do gatunku
pracowitego. Bliżej nam zdecydowanie do leniwca niż mrówki. Być może jednak znajdą się osoby, które dotrzymają swoich postanowień. Jeśli
tak, to z całego serca życzę powodzenia i podziwiam je za wytrwałość.
Po raz kolejny potrzebujemy chwili na zastanowienie się nad
wszystkim. Światem, pracą, rodziną, domem, życiem, wszechświatem i
całą resztą. Po co to wszystko? Na co to wszystko? Dlaczego to robimy?
Co ja mam zrobić? Być może kiedyś na to sobie odpowiemy. Żeby przeciwdziałać styczniowej melancholii, proponuję zrobić cokolwiek przyjemnego: wyjść do kina, umówić się z dziewczyną lub chłopakiem, poczytać, odrobić lekcję, pójść spać lub pogadać.
Po raz kolejny zdajemy sobie sprawę, że to wszystko się powtarza się, powtarzało się i będzie się powtarzać.
A może nie?
Cała redakcja Agrafki życzy Wam dobrych najbliższych dwunastu
miesięcy i spełnienia waszych postanowień: jak nie teraz, to kiedy?! W
końcu mamy całe życie (a przynajmniej cały rok). Przeczytajcie o tym,
dlaczego tak chętnie postanawiamy coś na Nowy Rok , apotem równie
szybko z tych postanowień rezygnujemy. Poza tym wiele innych tematów: podsumowanie roku z ESK we Wrocławiu i przegląd najważniejszych filmów ubiegłego roku, teksty o świętowaniu Nowego Roku w
innych kulturach, artykuły historyczne, naukowe i kulturalne. Zacznijcie
więc Nowy Rok dobrze: z lekturą „Agrafki”!
Pierwszy stycznia, czternasty luty, trzydziestego marca, pierwszy
kwietnia, dwudziesty szósty maja, dwudziesty trzeci czerwca, dwudziesty drugi lipca, dwunasty sierpnia, trzynasty września, trzydziesty pierwszy października, jedenasty listopada, dwudziesty czwarty grudnia, trzydziesty trzeci grudnia...
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NA PARNASIE

ZE SZCZYTU PARNASU
Od ostatniego numeru minęło niby nie aż tak wiele czasu, a wydaje się jakby to były całe wieki. Po pięknym czasie oczekiwań na święta, odpoczynku od szkolnej wrzawy, przyszedł Nowy
Rok, a z nim… Nowa rzeczywistość: to ostatni rok istnienia gimnazjów…
skim Arsenał wystawę „Tajemnice egipskich grobowców”. Mogliśmy podziwiać
efekty pracy wrocławskich archeologów.
I tak oto 9 stycznia prezydent Prace prowadzone przez nich trwają od
podpisał ustawę o reformie edukacji, trzech lat , a terenem badań są Teby
która zakłada likwidację gimnazjów, po- Zachodnie, jedna z największych nekrowrót do 8-letniej szkoły podstawowej, 4- poli starożytnego świata. Ekspozycję
letniego liceum i 5-letnego technikum. warto odwiedzić: przedłużona została do
Cóż, nasza szkoła także musi przygoto- 19.02.2017.
wać się do tych zmian. Dlatego 5 kwietnia zapraszamy na Dzień Otwartych
Wigilijny czas w Parnasie
Drzwi do Prywatnej Szkoły Podstawowej
PARNAS
Ostatni tydzień (a właściwie dwa :))
przed przerwą świąteczną były czasem
Naukowe sukcesy
oczekiwania na szkolną Wigilię: próby
A tymczasem gimbusy nie spoczy- klas do jasełek, wymyślanie dekoracji dla
wają na laurach: aż 14 naszych uczniów wigilijnych stołów, a także organizowaszykuje się pod czujnym okiem pani Gosi nie klasowych Wigilii. Wreszcie finał: 21
Stępnickiej do II etapu Olimpiady Geo- grudnia wieczorem zjawili się i rodzice, i
graficznej. Trzech naszych kolegów szy- nauczyciele, i absolwenci , i uczniowie.
kuje się tez do II etapu Olimpiady Języka Wszystkie klasy zaprezentowały pięknie
Angielskiego. Przed naszymi uczniami udekorowany wg różnych motywów
także finał konkursu Zdolny Ślązak Hu- kolorystycznych stoły wigilijne. Tu najmanistyczny. Wszystkim życzymy powo- większe uznanie zdobył stół zielony klasy
1c. Podczas pięknej uroczystości wszystdzenia.
kie klasy zaprezentowały do wybranych
kolęd, pastorałek przygotowane przez
Poznając historię
siebie jasełka. W konkursie na przedstawienie jasełkowe zwyciężyła klasa 1a:).

Likwidacja gimnazjów

Mistrzowie na Parnasie

Po raz kolejny na Parnasie: siedzibie Muz mogliśmy dzięki pani Iwonie
Morawskiej-Kuchno podziwiać cykl
„Arcydzieła”. Tym razem poznaliśmy pop
-art. I jego największego twórcę: Andy
Warhola. Prezentację o tym kontrowersyjnym w swoich czasach artyście przygotowały Ania Partyka, Zuzia Ziajka i
Emilka Wójtowicz. Mamy nadzieję, ze w
nowych, zreformowanych szkołach edukacja artystyczna będzie ważną częścią w
edukacji młodych ludzi…

Klasa 1a w jasełkach nagrodzona 1.miejscem

W zrekonstruowanym egipskim grobowcu 1a i 1c

Przed świętami, w gorącym okresie przygotowań do szkolnych uroczystości, klasy 1a i 1c znalazły chwilę, by razem z panią Olą Wojciechowską i Joanną
Zimnowodą odwiedzić w Muzeum Miej4 | AGRAFKA 4/2016/2017

TEMAT NUMERU
Małgorzata Wieczorkiewicz

CZY OBAWIAĆ SIĘ REFORMY EDUKACJI?
Uczniowie i nauczyciele żyją tą sprawą od kilkunastu miesięcy. Czasem mówi się o zmianie decyzji, czasem o czymś zupełnie przeciwnym. A strajki trwają i wciąż zapowiadane są nowe…
Tymczasem 9 stycznia prezydent rozwiał wątpliwości i podpisał ustawę zmieniającą system
oświaty. Czy to kończy sprawę?
Uczniowie z niepewną
przyszłością?
Jestem uczennicą pierwszej klasy
gimnazjum. I już dziś martwię się o rekrutację do liceum. Odpowiedź prosta:
reforma edukacji. A problem dotyczy
bardzo mocno nas: uczniów klas szóstych i klas pierwszych gimnazjów. Bo to
nasze roczniki za kilka lat spotkają się w
jednym roku podczas rekrutacji do liceum.
Będą dwa rodzaje klas pierwszych: jedna moich rówieśników, drugatych o rok młodszych. Jeśli zwyczajne
liceum ma teraz osiem oddziałów, to z
tych ośmiu zrobią się cztery dla jednego
rocznika. I tu właśnie jest problem. Zamiast 340 tys. do szkół średnich trafi nas
dwa razy więcej. Jak przy tak małej ilości
miejsc dostać się do dobrej szkoły ponadgimnazjalnej? A jak dostać się bez
dobrze zdanej matury na również dobre
studia? Całe zamieszanie wynika ze
„zniknięcia” jednego rocznika w reformie edukacji z początku stulecia. I mamy
prawo się obawiać, że ta zmiana może
nieodwracalnie wpłynąć na naszą przyszłość!

Reforma od podszewki:
skąd zamieszanie?

wuefie dzieci nauczą się kulturalnego
kibicowania, a na technice... zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowa
szkoła podstawowa ma skutecznie nauczyć dzieci śpiewać i grać na instrumentach, choć w ósmej klasie lekcje muzyki
mają być co drugi tydzień albo wcale. W
dziedzinie plastyki i muzyki dokumenty
ministerstwa sobie nawzajem przeczą.”
– oto najważniejsze zmiany przewidywane przez rząd (źródło – tvn.24).

Kanon? Bardziej polski!

dzieckowpodrozy.pl
ni tylko na przyrodę). A to tylko część
zapowiadających się problemów. Pytanie: skoro rząd twierdzi, że gimnazja są
złe, niedopracowane i nieudolne, to dlaczego ich nie próbuje naprawiać? Jeśli
np. popsuje nam się telewizor, a byliśmy
zadowoleni z jego działania, dajemy go
do naprawy. Dlaczego nie zrobić tak z
naszymi gimnazjami?

Trochę o podstawie programowej,
a raczej jej planowaniu
Do nowego roku szkolnego zostało ok. osiem miesięcy. Prace nad programami nauczania trwają. A nauczyciele
wciąż niczego nie wiedzą o nowych
podręcznikach, prócz tego, że będą się
one opierały w klasach 7. I 8. na informacjach uczonej młodzieży w gimnazjum. Reforma jest tak naprawdę wciąż
na warsztacie.

Prawdziwym zaskoczeniem może
się okazać nowy kanon lektur szkolnych
dla klas IV-VIII. W klasie czwartej, piątej i
szóstej nie ma niczego nadzwyczajnego.
Martwić może jedynie fakt obowiązku
czytania fragmentów „Pana Tadeusza” .
Po co? Aby dzieci mogły jeszcze bardziej
znienawidzić ten brylant literatury?
Epos również będzie w całości czytany w
klasie VII lub VIII. W spisie lektur nadal
dzielnie trzyma się „W pustyni i w puszczy”. Drodzy poloniści, przepraszam, ale
ja cudem przeczytałam tę pozycję. Nie
zabrakło też „Krzyżaków” i „Quo vadis”,
ale będą one czytane obowiązkowo… w
VII klasie! Nie rozumiem, jak można dać
trzynastolatkom do przeczytania jednego roku takie powieści? Cudem obok
przed chwilą wymienionych dzieł znalazły się „Igrzyska śmierci”. Przeraziła mnie
jednak pozycja „Nela na kole podbiegunowym” przewidziana dla VIII klasy…
Przecież „Nelę” czytają ośmiolatki. Myślę, że ósmoklasiści potraktują tę książkę
wyborcza.pl

Zacznijmy od początku. Od przyszłego roku szkolnego zacznie się wygaszanie gimnazjów. Zamiast do gimnazjum szóstoklasiści pójdą do klasy siódmej i ukończą ośmioletnią szkołę powszechną. Potem pójdą do czteroletniej
szkoły średniej, pięcioletniego technikum lub trzyletniej szkoły branżowej I
stopnia. Cała reforma wprowadziła wiele
niewiadomych zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców. Łączy się to ze strajkami nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Powód? Mniej
miejsc pracy, wiele zwolnień (przewiduje

się ok. 5 tys. wypowiedzeń pracy dyrektorom szkół, bez pracy może zostać nawet 37 tysięcy nauczycieli gimnazjów i 78 tysięcy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej) , brak możliwości zatrudnienia
nauczycieli przyrody (tych również wielu
straci pracę, szczególnie ci ukierunkowa-

"Pan Tadeusz" będzie towarzyszył
uczniom przez całą podstawówkę. Matematykę okrojono z trygonometrii. Na
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TEMAT NUMERU
zurowanym”, że nie zostały
napisane przez Polaków?

eukacja.dziennik.pl

jako żart, a nie obowiązkową lekturę. Jak
się mówi: „Nowy kanon ma być bardziej
polski…”. Tylko czy to ma oznaczać powrót do ciągłego wałkowania często
niezrozumiałych dla nas dzieł typu
„Syzyfowe prace”, które kilka lat temu
jako nieżyciowe i nieadekwatne dla
współczesnego nastolatka zostały z podstawy usunięte?! ? Przecież we współczesnej Polsce również powstają arcydzieła! Gdzie podziały się przez nas
uwielbiane: „Gra o tron”, „Hobbit”,
„Harry Potter”? I gdzie dramaty Shakespeare’a? Czy to dlatego SA „na cen-

Reforma reformą, ja
jednak uważam, że to eksperyment na naszych młodszych kolegach, na teraźniejszych pierwszoklasistach i
całej oświacie. Zobaczymy,
czas pokaże…
Quo vadis, oświato?
Quo vadis?

Maksymilian Drabik

HISTORIA VITA MAGISTRA EST?
Reforma edukacji przynosi też zmiany w programie nauczania. Nietrudno zgadnąć, co
zmieni się w podręcznikach historii. Zapewne nie zabraknie nowej, ,,narodowej” i patriotycznej wersji historii. Uczniowie będą bombardowani niewiarygodnymi sukcesami państwa polskiego. Tymczasem zapominamy, że powinniśmy umieć się uczyć tez na naszych narodowych
błędach… Poniżej przegląd niektórych naszych narodowo-historycznych stereotypów.
Złote (?) Wieki
Późniejsze średniowiecze to dla
Polski dosyć dobry okres, a XVI wiek to
już ,,Złoty Wiek”. Coś w tym jest, ale nie
przesadzajmy. Na przykład słynna bitwa
pod Płowcami tak naprawdę zakończyła
się przegraną wojsk polskich. Strategicznie osiągnięto sukces, bo zatrzymano
krzyżacką ofensywę. Jednak
27 IX
1331 ,,brodacze” odparli wszystkie ataki
wojsk polskich. Także bitwa pod Warną
była niezbyt udana. Po wynegocjowaniu
pokoju z Turkami Władysław Warneńczyk bez większego sensu zaatakował
Osmanów. W czasie bitwy, gdy piechota
wytrzymywała ataki Turków, król niespotaktykaistrategia.pl
dziewanie rzucił się na najlepszy oddział
turecki, ponosząc śmierć. Kolejna okazja zaś ,,Złoty Wiek” był początkiem końca
do powstrzymania tureckiej ekspansji naszego kraju. Silne państwo polskie zazostała zmarnowana.
częło się wyniszczać poprzez powiększaNa przełomie XV i XVI wieku Polska pro- nie przywilejów szlachty. Niektóre mowadziła wojnę z Hospodarstwem Moł- narchie upadały w Europie w XX wieku,
dawskim. Wojska koronne nie zdołały my silnej centralnej władzy pozbyliśmy
zdobyć Suczawy, a po klęsce pod Koźmi- się czterysta lat wcześniej.
nem powstało powiedzenie: ,,Za króla
Dwa bratanki i Kreml
Olbrachta wyginęła szlachta”. Powstała
także koalicja antypolska. Naszymi wro- Następne wieki przynoszą dziesiątki kogami byli Wołosi, Turcy, Mołdawianie, lejnych mitów. Chwalimy się tym, iż jako
Niemcy, Krzyżacy, Tatarzy i Rusini. Sam jedyni zdobyliśmy Moskwę. Zrobił to też
6 | AGRAFKA 4/2016/2017

Napoleon, ale przede wszystkim Mongołowie a także Tatarzy. Z tym, że Polacy
mieli władzę nad Moskwą dwa lata, a
Mongołowie około 25. Polacy weszli do
miasta bez walki, a Mongołowie pokonali obrońców. Okazuje się więc, że ,,jedyni
na Kremlu” tak naprawdę byli jednymi z
czterech innych nacji!
Także do tamtego okresu odnosi się
znane powiedzenie: ,,Polak Węgier dwa
bratanki, od szabli i od szklanki”. Faktycznie, bratanki to lepsze określenia niż np.
bracia. Brat Jana Olbrachta, król Węgier
Władysław Jagiellończyk odmówił pomocy w omówionych już walkach z Mołdawią, a po klęsce Polaków aktywnie
wspierał wrogów Rzeczpospolitej. Potem
było różnie. W czasie II wojny światowej
Węgry stanęły po stronie hitlerowskich
Niemiec. Faktem jest, że Węgrzy nie
chcieli atakować Polaków, a pod koniec
wojny wypowiedziały wojnę Niemcom,
ale jednak były naszymi wrogami.

Wrześniowa masakra
Lubimy też chwalić się Kampanią
Wrześniową. Bez wątpienia Polacy bronili się dzielnie, a wydarzenia takie, jak
bitwa pod Wizną dowodzą, że obrońcy
września byli bohaterscy. Pewnie gdyby

TEMAT NUMERU
Michał Stępnicki

NOWY ROK PRZEZ CAŁY ROK
Wszyscy na całym świecie witają Nowy Rok. W kulturze tzw.
Zachodu świętujemy z fajerwerkami, szampanem, hucznymi
zabawami. Jednak nie wszędzie tak jest. Mimo ery powszechnej globalizacji niektóre kraje, społeczeństwa nadal zachowały swoje tradycje i świętują nadejście nowego roku na swój
własny sposób i … niekoniecznie 1 stycznia!
kresy.pl
nie atak ze wschodu, Polska jeszcze
chwilę by się broniła. Jednak warto
wspomnieć, że rok później Grecja odparła inwazję znacznie większych sił włoskich. To nie dziwi, w końcu Włochy miały problemy w walkach z państwami
takimi, jak Etiopia. Ciekawym przypadkiem była także obrona Finlandii. Państwo to właściwie przez całą wojnę broniło się przed agresją radziecką, a przez
jakiś czas samo było agresorem. Symbolem fińskiej obrony był Simo Häyhä
(jego nazwisko w poprawnej wymowie
brzmi jak zwykłe, polskie ziewnięcie).
Snajper w ekstremalnych warunkach
(około 40 stopni na minusie), ze śniegiem w ustach (dzięki temu jego położenia nie zdradzała para wodna) zastrzelił
sam, z ręcznej broni od 500 do 700 wrogów!

Polska potęgą stoi
To tylko kilka z mitów naszej historii. Wolelibyśmy zapomnieć o Korsuniu (1648), Piławcach (1648, wojska polskie nagle zaczęły uciekać przed Kozakami), Warszawie (1656 i nie tylko) albo
innych klęskach Rzeczpospolitej w szczycie potęgi. Lata późniejsze to głównie
porażki, a w każdym razie początek końca. Pamiętajmy o zwycięstwach, ale i
klęskach, nie zamieniajmy ich miejscami
i patrzmy krytycznie na teksty typu:
,,Jestem dumny z faktu, że Rosjanie muszą świętować dzień, w którym udało im
się pozbyć nas z Kremla. Nikt przed nami
ani nikt po nas, tylko my, Polacy byliśmy
na Kremlu.” Stereotypy to rzecz, która
nie powinna nam przysłaniać prawdziwej
historii.

Dlaczego świętujemy
w Nowy Rok?
Każda kultura w inny sposób ustala swój
kalendarz i rytm życia. Na przykład Celtowie świętowali swojego sylwestra
(semhain) pod koniec lata, a starożytni
Egipcjanie podczas wrześniowego wylewu Nilu. Nowy Rok na całym świecie
jest świętowany nocą z 31 grudnia na 1
stycznia (według kalendarza gregoriańskiego). Tradycję uroczystego witania
Nowego Roku 1 stycznia wprowadził w
wyniku reformy kalendarza Juliusz Cezar. Od tego czasu świat ( kultura) Zachodu, związany z tradycją rzymską, a
potem chrześcijańską świętuje właśnie
na przełomie grudnia i stycznia. Wyznawcy obrządku wschodniego witają
Nowy Rok nocą z 13 na 14 stycznia (wg
kalendarza gregoriańskiego, ale nie
juliańskiego), organizując bale zwane ,,małankami’’. W Azji nowy rok wypada różnie (decyduje głównie kalendarz księżycowy). Chińczycy z kolei witają Nowy Rok dwukrotnie. Raz w nocy
z 31 grudnia na 1 stycznia- tak jak większość świata, a drugi raz między 21
stycznia a 19 lutego (wg kalendarza
chińskiego). Podwójne świętowanie-to
jest to!

Sylwester, czyli bawmy się!
31 grudnia wypadają imieniny Sylwestra, które są wspomnieniem papieża
Sylwestra I, który urząd ten piastował
przez 21 lat. Dlatego kiedy 31 grudnia
335 roku zmarł, postanowiono nazwać
ten dzień jego imieniem. To ostatni
dzień w kalendarzu gregoriańskim obowiązującym na świecie od XVI wieku.
Zwyczajem sylwestrowym jest huczne
przywitanie Nowego Roku. Najczęściej
wiąże się to z otwarciem szampana czy

puszczaniem w niebo fajerwerków. Na
całym świecie organizowane są imprezy
sylwestrowe. Najbardziej znanymi są
sylwester na Times Square w Nowym
Jorku i sylwester w Londynie na Trafalgar
Square. Na całym świecie różnie obchodzi się sylwestra…

Świętując na plaży: Brazylia

radiownet.pl

W Brazylii Nowy Rok najhuczniej witany
jest w Rio de Janeiro na plaży Copacabana. To po karnawale drugie największe
wydarzenie turystyczne. Dookoła plaż
Copacabana, Ipanema i Leblon zapełniają się wszystkie nadmorskie hotele. O
północy wystrzeliwane są fajerwerki.
Miejscowi wykonują tańce candomble
(wprowadzające w trans) oraz składają
zwierzęce ofiary bogini morza Yemanji.
Wiele osób ogląda to z zakotwiczonych
naprzeciw plaży statków. Brazylijczycy
wierzą, że biały strój w ostatnią noc roku
zapewni szczęście w następnym. Organizowany jest również w Sao Paolo maraton Św. Sylwestra, podczas którego
uczestnicy muszą pokonać dystans 15
kilometrów.

Ze smokiem w nowy czas: Chiny
Nowy Rok w Chinach wiąże się z festynami, jarmarkami i przebierańcami skupiającymi się wokół parków i świątyń. Przygotowanie Chińczyków do Nowego Roku
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ze specjalnego masztu
na Times Square wielkiej świetlistej kuli zwanej z początku Wielkim
Jabłkiem. Była ona wykonana z drewna i żelaza, ważyła łącznie 350
kilogramów i miała półmetrową
średnicę.
Obecnie kula ta jest
wykonana z aluminium,
została pokryta kryształowymi trójkątami z
zewnątrz, 168 lampkami halogenowymi, a wewnątrz 432
lampkami w pięciu różnych kolorach.
Najbardziej okazała kula w historii Nowego Jorku ważyła prawie 5,5 tysiąca
kilogramów! Co roku kula ta jest wykonana z większym rozmachem. Odmierza
ostatnich 60 sekund roku.

nie tylko polega na np. wypędzaniu z
domów złych duchów czy sprzątaniu, ale
także na przygotowaniu psychicznym do
nowego czasu. Chińczycy wierzą, że ,,na
każdy rok czeka się inaczej’’. Wszyscy
ubrani są na czerwono, co symbolizuje
szczęście. Największe święto obchodzone rodzinnie odbywa się 22 stycznia. Jest
ono poświęcone bóstwom i przesądom.
Panuje przekonanie, że 20 stycznia do
każdego domu przychodzi duch kuchni i
nagradza dobre gospodynie, a złym płata
figle. W pierwszym tygodniu nowego
roku nie można dotykać miotły, aby nie
wymieść z domu szczęścia. Nie powinno
też się często myć, aby nie wypłukać
pomyślności. W domach przez całą noc
świecą się czerwone lampiony odstraszające złe duchy i bestie pożerające ludzi.
Również przez pierwsze 3 dni roku podaje się tradycyjne potrawy: pierogi, ryż,
ryby i kaczkę. Ludzie obdarowują się
prezentami, w tym czerwonymi jajkami i
czerwonymi kopertami z pieniędzmi,
które mają przynosić szczęście. Domy
przyozdabia się owocami i kwiatami
brzoskwini symbolizującymi długie życie.
Do ważnych noworocznych obrzędów
należy również wykonanie tańca smoka
wykonanego za pomocą bambusa, papieru i drewna z umieszczoną we wnętrzu latarnią.

Stany Zjednoczone:
świętując z rozmachem
Amerykanie spędzają Nowy Rok na placach i ulicach. Główna impreza odbywa
się na Times Square. Tradycja zabaw w
tym miejscu została zapoczątkowana w
1904 roku przez właściciela ,,New York
Timesa’’ Alfreda Ochsa. Fajerwerkami
uczczono otwarcie nowego budynku
mieszczącego redakcję tej gazety. W trzy
lata później powstał zwyczaj spuszczania
8 | AGRAFKA 4/2016/2017

Co kraj, to zwyczaj
W różnych krajach wykształciły się odrębne zwyczaje związane z powitaniem
nowego roku. W Hiszpanii np. do dziś
zjada się jedno winogrono na każde uderzenie zegara o północy. Przy zjedzeniu
każdej sztuki, należy pomyśleć jedno
życzenie. W wielu państwach spożywa
się specjalne potrawy: we Francji kaczą
wątróbkę (fr. foie gras), a w Danii ciasto
o wyjątkowych kształtach, zwane
„kransekake”. Również w Danii obyczaj
każe tłuc niezliczone ilości talerzy –
wskazuje to bowiem na dużą liczbę przyjaciół. Duńczycy mają także wiele innych
ciekawych obrzędów. Zdarza się, że o
północy zeskakują z krzeseł, by
„skocznie” wejść w nowy rok! W Grecji
rodziny i krewni gaszą światła o północy,
a następnie świętują poprzez pokrojenie
vassilopita – ciasta w którym ukryta jest
zazwyczaj jedna moneta lub jej ekwiwalent. Osoba, która taki przedmiot znajdzie oczekuje szczęścia w przyszłym roku. W Brazylii panuje przekonanie, że
biały strój w ostatnią noc roku zapewni
szczęście. We Włoszech i w Wenezueli
założenie czerwonej bielizny ma ułatwić
znalezienie w nadchodzącym roku męża.
W Ekwadorze, to z kolei żółta bielizna
akumuluje pozytywną energię. Jakby
tego było mało, również w Ekwadorze,
wypada tej nocy przespacerować się z
walizką na około własnego domu – zagwarantuje to podróż marzeń. Ciekawe
są też przesądy w Szkocji, Po północy

rozpoczyna się odwiedzanie sąsiadów,
przyjaciół i rodziny. Jego nieodłącznym
elementem jest obdarowywanie gospodarzy prezentami. Kiedyś podarunki były
symboliczne, np. szczypta soli czy bryła
węgla. Dziś znajomych najczęściej odwiedza się z butelką whisky i ciastem z
bakaliami zwanym black bun. Wedle
tradycji pierwszy z gości przekraczających próg powinien być wysokim ciemnowłosym mężczyzną, a nie blondynem,
jak wiking.

Który właściwe rok mamy?
Według kalendarza żydowskiego trwa
obecnie 5777 rok. Jego inauguracją jest
święto Rosz Ha-Szana upamiętniające
stworzenie świata. W tym roku Rosz HaSzana przypadło na 2 października 2016.
Nowy Rok jest u nich dniem dawania
jałmużny. Żydzi świętują Nowy Rok bardzo rodzinnie. Jedzą określone potrawy,
m.in. jabłka z miodem jako symbol
„słodkiego nowego roku”. Charakterystyczną ceremonią jest taszlich (z hebr.
„rzucać”), kiedy to symbolicznie strząsa
się z ubrań nieprawość. W to święto
obowiązuje zakaz pracy. W kalendarzu
chińskim Nowy Rok to Święto Wiosny i
jest najważniejszym świętem w kalendarzu. Kolejny rok chińskiego kalendarza
będzie rokiem Koguta i zacznie się 28
stycznia 2017. Jest to święto ruchome. W krajach muzułmańskich nowy rok
przypada 21 marca, jest to święto Nouruz - pierwszy dzień wiosny. W
Korei nowy rok obchodzony jest przy
okazji święta Seollal, również jest świętem ruchomym wynikającym z kalendarza księżycowo - słonecznego. Nieco
innym Nowym Rokiem jest tybetański
Losar, świętowany 27 lutego. Następująca po nim zabawa karnawałowa trwa
przez tydzień. Obejmuje tańce, zawody
konne i łucznicze, pikniki oraz palenie
ognisk. Perskie święto Nouruz, przypadające na 21 marca, według ONZ jest świętem międzynarodowym i znajduje się na
liście UNESCO. Balijskie Nyepi jest kolejnym świętem ruchomym i w 2017 roku
przypadnie 28 marca. Koniec roku według kalendarza Saka jest pełne radości.
Jest to czas relaksu i kontemplacji, który
pozwala na zrestartowanie się przed
nowym rokiem.
Takiego resetu i wejścia z czystym umysłem, optymizmem w Nowy Rok wszystkim życzę:)
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TAK, TAK: ZACZNĘ OD NOWEGO ROKU
Zaraz po zerwaniu z naszymi noworocznymi postanowieniami zaczynamy się głowić, co zrobić,
aby do kolejnego pierwszego stycznia nie doprowadzić się do stanu zaniedbanego, zdemotywowanego człowieka z resztkami wiary w zmiany na lepsze. Sprawdzamy stan naszej siły do
wszczęcia jakichś konkretnych działań. Okazuje się, że siła naszej woli na liczniku pokazuje rażące zero. Oznacza to, że motywacja nas opuściła zanim zdążyliśmy ją powstrzymać. Co wtedy
zrobić?

Zacznę od tego, że ustalane przez nas
punkty na liście postanowień noworocz-

Najważniejsze jest, aby znaleźć złoty
środek. Musimy zrozumieć, że człowiek
jest istotą, która nie
jest w stanie harować
przez bity cały rok.
Superbohaterowie
nie istnieją – przykra
prawda, więc warto
ustalić sobie łatwiej
osiągalne cele, aby
później nie lamentować nad swoim losem. Rok ma 365 dni.
To stosunkowo dużo,
ale nie na tyle, żeby
od razu planować
sobie
zdobywanie
najwyższych gór bez
uprzedniego nabycia doświadczenia w
spinaczce. Wszystko brzmi jako bardzo
oczywiste i sama wiem, że pisząc ten
artykuł, Ameryki nie odkrywam. Jednak
wydaje mi się, że skoro z każdym rokiem
sytuacja się nie zmienia i ludzie popadają
w stany depresyjne przez niespełnione
noworoczne marzenia, to coś jest zdecydowanie nie tak, jak być powinno.

nych to nic innego, jak marzenia, które
do tej pory nie zostały spełnione, a bardzo chcemy je zmaterializować. Siedząc
nad kartką papieru, puszczamy wodze
fantazji i kreujemy naszą idealną sylwetkę, charakter i zachowanie. Świetnie, że
nawet zabiegani dorośli ten raz w roku
potrafią wyskrobać jakieś resztki kreatywności i z każdą chwilą dopisują coraz
więcej punktów do swych ponoworocznych planów. Jednak z dnia na dzień
obserwujemy malejącą wiarę w siebie,
szybkie poddawanie się oraz niepodejmowanie kolejnych corocznych prób
stania się lepszym człowiekiem. Przeceniamy się, rosną nam ambicje, a gdy
dziwnym trafem okazuje się, że nie podołaliśmy, tracimy pewność siebie. Ostatecznie zamiast korzyści z przywilejów,
które niesie nam Nowy Rok, ponosimy
straty.

Co, jeśli nie wychodzi?

się od zabójczego biegu po trofeum,
które w tym wypadku stanowią spełnione marzenia. Na tej trudnej drodze przyda Wam się motywacja. Gdzie ją znaleźć? Polecam wszelakie blogi, filmy o
spełnianiu marzeń oraz książki. Autorką
takiej pozytywnie motywującej literatury
jest bardzo przeze mnie ceniona Beata
Pawlikowska. Natomiast wśród filmów
polecam m.in. "Stowarzyszenie umarłych poetów", "Sekretne życie Walltera
Mitty", "Zwierzogród" (mimo, że to bajka, to jest naprawdę głęboka i poruszająca) czy „Poradnik pozytywnego myslenia”. Źródła motywacji mamy pod ręką,
chociaż czasami nie potrafimy odpowiednio z nich korzystać. Chwile zwątpienia zawsze nas będą prześladować.
Jednak my jesteśmy zdecydowanie silniejsi, a pierwsze porażki potraktujmy z
przymrużeniem oka: jak przerywnik w
treningu interwałowym.

flmweb.pl

Mierz siły na zamiary

twojzaczarowanyolowek.blogspot.pl

To nie przelewki!

Odpowiedź jest prostsza niż to się
wydaje. Zamiast poddawać się i dochodzić do wniosku, że jesteśmy beznadziejni - obniżmy sobie poprzeczkę. Sięgnijmy
po naszą długą niczym Wielki Mur Chiński listę i wykreślmy te nierealne cele.
Człowiek idealny nie oznacza człowieka
zapracowanego, bez chwili wytchnienia
szlifującego swój charakter. Chcąc przeżyć ten rok przyjemnie, potrzebujemy
też odpoczynku, aby oddać się pasji,
poczytać lekturę i na moment oderwać
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CZY HOBBY MOŻE BYĆ DZIWACZNE?
Rozglądając się po uczniach naszej szkoły (i nie tylko), można dojść do wniosku, że wszyscy
mają bardzo podobne zainteresowania. Najczęściej są to sport, motoryzacja; wśród dziewczyn
zdarza się jeździectwo, czasem śpiew. W środowisku nastolatków naprawdę rzadko trafiają się
tzw. maniacy dziwnych rzeczy. Gdy już jednak spotkamy kogoś, kto łamie utarte schematy, zauważamy to od razu.
Dziwacy czy ciekawi świata ?

Skąd biorą się nietypowe pasje?

W historii naszej szkoły zdecydowanie
najwięcej wśród uczniów o nietypowych
zainteresowaniach było miłośników komunikacji miejskiej, czyli tzw. MKM-ów
bądź też MK (miłośników kolei). Niektórzy interesowali się także tzw. urbex-em:
szeroko pojętą eksploracją podziemi,
pustostanów i tym podobnych. Jednak

Na to pytanie dość trudno odpowiedzieć. Zasięgnąłem jednak języka u moich znajomych i mogę stwierdzić, że najczęściej takim, a nie innym wyborem
rządzi… przypadek. W 8/10 przypadków
tak właśnie było: 2 osoby ( w tym ja) nie
potrafiły wskazać jasnego powodu, bowiem ich hobby ukształtowało się, gdy
byli jeszcze dziećmi (tak było też w moim
przypadku). Właściwie od zawsze interesowało mnie wszystko, co jeździ po szynach: od tramwajów, przez pociągi, na
metrze i kolei zębatej kończąc. Pierwszy
raz tramwajem miałem okazję samodzielnie pokierować, gdy miałem zaledwie 4,5 roku! W pozostałych przypadkach (wśród innych pytanych) o wyborze
pasji zadecydował zbieg okoliczności, np.
wizyta w muzeum kolei , przypadkowa
możliwość przejechania się w kabinie
pociągu i tym podobne. Czasem zdarzało
się, że to rodzina pracująca właśnie na
kolei bądź w MPK powodowała rozwój
zainteresowań w tę, a nie inną stronę.
Realizacja takich niestandardowych pasji
jest wbrew pozorom bardzo trudna i
wymaga od każdego mnóstwo poświęceń i wyrzeczeń.

takich uczniów (nie było jeszcze w historii żadnej uczennicy, którą interesowałby
ten temat, co nie znaczy, że takich kobiet w ogóle nie ma) można policzyć na
palcach jednej ręki. W naszej szkole były
( i są) 4 takie osoby, a mianowicie nasz
absolwent Marcin Sowa oraz trzecioklasiści: Mikołaj Zymliński oraz ja – Mikołaj
Sawicki. Warto też wspomnieć o pewnym licealiście zwanym „łomiarzem”,
który uczęszczał do Liceum Olimp. Nikt
tak jak on nie zna tajemnic podziemnego
Wrocławia. Warto wspomnieć, że także i
on interesuje się komunikacją – w całym
naszym środowisku podziemia i komunikacja to niezwykle często spotykane połączenie hobby. Zadajmy sobie jednak
pytanie: skąd biorą się tak nietypowe i
odmienne pasje, czym jest to spowodowane? I czy osoby te to ludzie ciekawi
świata czy tak, jak o nich mówią niektórzy (na szczęście nieliczni)-dziwacy?
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Jak rozwijać nietypowe pasje?
Co robi miłośnik nietypowego hobby?
Najczęściej jeździ- i to zarówno w przy-

padku eksploratorów szukających nowych ukrytych przed światem zapomnianych struktur, jak i miłośników transportu publicznego. Realizacja takich pasji
wymaga w tym wypadku zarówno mnóstwo czasu, jak i środków finansowych.
Często, żeby zrobić zdjęcie konkretnego
pojazdu, trzeba pokonać pół kraju, a
później godzinami czekać w przytorowych krzakach, licząc na to, że pojazd na
trasie się pojawi. Jednak najczęściej
„teren działań” obejmuje najbliższe miejscu zamieszkania okolice. Jednak i tu nie
jest tak łatwo i kolorowo. Mnie na przykład dopiero w zeszłym roku udało się
przejechać wszystkie nieużywane torowiska we Wrocławiu. Tym samym poza
zajezdniami nie ma już torów wrocławskich, po których bym nie jechał. A jak
jest z czasem? Czy realizacja takiego
nietypowego hobby potrzebuje go więcej? Kilka razy zdarzyło mi się wstać po
nocy tylko po to, by przejechać się kursem nowego tramwaju bądź też po nowym kawałku torowiska w mieście. Jednak moje osiągnięcia w porównaniu z
osiągnięciami moich kolegów wydają się
śmieszne. Oni np. przez całe wakacje
jeździli autobusami nocnymi , podróżowali po całej Europie w poszukiwaniu
czegoś ciekawego, a gdy chorowali lub
byli zmęczeni, grali w symulatory, w

wroclawskakomunikacja.pl
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których mogli stać się kierowcami, maszynistami itp.

Społeczność hermetyczna
z wyboru?
Wiele osób kibicuje nam w naszej pasji,
wiele niestety próbuje przeszkodzić.
Mógłbym godzinami wymieniać, ilu funkcjonariuszom SOK musieliśmy się tłumaczyć, ile spotkaliśmy nieżyczliwych kierowców bądź motorniczych… Gorzej
sprawa ma się w przypadku hobby związanego z podziemiami, które są trudno
dostępne, a ich eksploracja nie jest w

żaden sposób ujęta w prawie. To prowadzi do „porachunków” z wszelkimi służbami ,czasem nawet policją. Dlatego też
nie każdy obnosi się ze swoją „dziwną”
pasją. Owszem, próbujemy się inspirować, wpierać na różnego rodzaju forach,
w grupach społecznościowych w sieci
(oczywiście najczęściej zamkniętych). W
końcu osoby o podobnych zainteresowaniach będą nas rozumiały najlepiej. Niechętnie przyjmujemy do swego grona
„nowych”- być może z obawy przed dekonspiracją, a może po prostu dlatego,

by nasze nietypowe hobby pozostało
elitarne? Tak, ciężko jest się „wkupić” w
łaski zwolenników „dziwnych” pasji!
Podsumowując: ile ludzi, tyle zainteresowań. W naszej szkole było ( i jest ) kilka
osób, których wiedza o komunikacji i
podziemiach zadziwiłaby niejednego
nauczyciela. Nie każdy się z tym obnosi,
bo niektórzy patrzą na nas jak na dziwaków. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy i
żyjemy w swoim osobnym świecie –
świecie, którego nie każdy rozumie.

Miłosz Mikołajczak

STAR WARS: FENOMEN KULTUROWY OD 40 LAT!

Fenomen w czasach popkultury
Fenomen w dzisiejszych czasach to
rzecz, która uzyskała miano kultowej,
ma ogromne rzesze fanów, czyli jednym
słowem osiągnęła sukces. Niewątpliwie
dzieło „Gwiezdne Wojny” będące pierwotnie wytworem LucasArts wspomniany sukces osiągnęło. W swojej epoce (a
warto przypomnieć, że premiera pierwszego filmu miała miejsce 40 !!! lat temu) było czymś przełomowym, niekonwencjonalnym, nowatorskim. A może
nie do końca? Pojawiło się już wtedy
całkiem dużo książek i filmów science
fiction, które nie były klasyfikowane
wysoko w rankingach. Dlaczego więc
właśnie filmowi „Star Wars” się to udało? "Dawno, dawno temu w odległej
galaktyce" – tymi słowami reżyser, rozpoczynając każdy z filmów, kreśli czas i
miejsce akcji. Film opowiada o galaktycznej wojnie domowej, w której Sojusz Rebeliantów walczy z Imprerium
Galaktycznym o pokój i wolność. Ów
spór uosabia odwieczne starcie dobra

ze złem. W „Gwiezdnych wojnach” ostatecznie zatriumfuje dobro, pokonując Ciemną Stronę Mocy. To właśnie uniwersalność przesłania, wartości i nauka
płynąca z dzieła zdecydowały o jego legendzie i tym, że każdy człowiek w każdym zakątku Ziemi może z historią się
utożsamiać. Wykreowany przez Lucasa
cudowny świat, oparty na honorze, bohaterstwie i wyższych ideałach, pozwala
uwolnić się od szarej rzeczywistości.
wykop.pl

Żeby mówić o fenomenie
pewnego zjawiska, trzeba
uświadomić sobie, co dokładnie oznacza samo pojęcie. To
wg definicji słownikowej
‘rzadkie, niezwykłe zjawisko’,
ale trzeba pamiętać, że każdy
może rozumieć to słowo w
nieco inny sposób.

który powoduje, że generuje to możliwość „dopasowania” do tej uniwersalnej historii wielu produktów okołofilmowych, marketingowych, np. parki rozrywki, gry komputerowe, możliwości
rozwijania w internecie tej historii i in.
Od kiedy w 1973 roku George Lucas
nabazgrał w swoim notatniku pierwsze
zdania o walce galaktycznego Imperium
z rebeliantami, cztery dekady i 37 miliardów dolarów później gadżetów związanych z uniwersum „Gwiezdnych wojen” było więcej niż mieszkańców Ziemi,
a wiara rycerzy Jedi stała się oficjalnie
uznawaną religią. Dzieło Lucasa wyrwało się z ram kina. Dziś jest jedną z najbardziej lukratywnych i wpływowych
marek. Od momentu debiutu „Nowej
nadziei” produkty związane z marką
„Star Wars” zarobiły na całym świecie
ponad 25 bilionów dolarów, z czego
„jedynie” 8 bilionów dolarów stanowią
zyski z filmów, pozostałość to rozmaite
gadżety, zabawki, komiksy, książki itp.

Zarabiając na gwiezdnej sadze

Star Wars: wielka korporacja,
olbrzymie pieniądze
Filmy gwiezdnej sagi to również doskonały produkt marketingowy. Posiadają bardzo rozbudowany świat przedstawiony,

Na pewno nie będzie zaskoczeniem,
jeżeli powiem, że obecnie to właśnie
„Lego” czerpie największe zyski z Rogu
Obfitości, którym jest oczywiście kultowa seria. To właśnie „Lego Star Wars”
zapewniło duńskiemu producentowi
zabawek największy wzrost zarobków w
roku 2015, bo aż dwucyfrowy, podczas
gdy klocki z innych serii producenta
zapewniały wzrost „tylko” jednocyfrowy. To bardzo dużo, zważając na to, że
zyski netto w PLN to około 5,3 miliarda.
No cóż, każdy mały (i nie tylko małyJ)
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chłopiec marzy o prezencie, jakim jest
klockowa wersja gwiezdnego ścigacza.

Kto zarabia na produktach
Lucasfilm?
Oczywiście w posiadaniu praw do Lucasfilm w tym momencie jest The Walt Disney Company. Firma ta wykupiła owe
prawa w 2014 roku za 4,05 miliarda dolarów. Wiele osób uważa, że prawdopodobnie George Lucas nie kontynuowałby
tworzenia sagi uniwersum, gdyby nie
sprzedanie Lucasfilms Disney'owi. Wszystarwarsnewsnet.com
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Jaka jest przyszłość
„Gwiezdnych Wojen”?
Trzeba zacząć od najsmutniejszej i za

razem najważniejszej informacji: wygląda na to, że następne części „Star Wars”
nie będą powiązane w ścisły sposób z
sześcioma pierwszymi częściami sagi. To
na pewno niewątpliwie smutne, szczególnie dla pokolenia wychowanego
praktycznie na tym uniwersum. Kolejną
ważną informacją jest to, że począwszy
od VIII epizodu będziemy mogli zapoznawać się z wydarzeniami, które dzieją
się w czasach „pierwotnej” części sagi:

who-is-snole.com

na ekranie pojawili się więc przez chwilę
bohaterowie sprzed 40 lat (m.in. księżniczka Lea czy inni przywódcy rebelii i
imperium). W kolejnej części cyklu pojawić ma się prawdopodobnie duch Yody,
który szkolić będzie nowego Rycerza
Jedi, mężczyznę- tak wynika ze zdjęć,
które Mark Hamill zamieścił na Twitterze. Pojawiły się też spekulacje dotyczące Snoka. Pierwsza z tych teorii mówi o
tym, że Snoke to tak naprawdę Boba
Fet. Na pewno nikt by się tego nie spocinemablend.com

scy się obawiali tej decyzji. Okazuje się,
że była ona jednak słuszna i uzasadniona. Gdyby nie Disney, przypuszczam, że
kolejna część Star Wars (VII) nigdy by nie
powstała, bo część VI ukazała się w 2005
roku jako 6. odsłona sagi (i ostatnia).
Wyglądało na to, że George Lucas zrezygnował z tego wspaniałego uniwersum.
A tymczasem okazało się, że saga to istna studnia bez dna, maszynka do zarabiania
pieniędzy.
Trzeba
tylko
„przenieść” ciężar na inne elementy historii, pokazać losy innych bohaterów…
Dodatkowo Disney może zarobić na …
tak, tak śmierci aktorki Carrie Fisher
(zmarła 27 grudnia na zawał serca) od-

twórczyni roli księżniczki Lei. Disney może otrzymać nawet 50 milionów
dolarów z polisy ubezpieczeniowej Carrie Fisher. Aktorka była ubezpieczona, a jej kontrakt na filmy na podstawie historii George'a Lucasa obejmował
pracę przy kolejnych częściach produkcji.
Prawdopodobnie polisa została rozpisana w taki sposób specjalnie, żeby zabezpieczyć Disney'a przed stratami wynikającymi m.in. z konieczności wprowadzania zmian w scenariuszu w wyniku
śmierci jednego z
członków
obsady.
Carrie
Fisher pojawia się w
ostatniej
scenie
najnowszej części
"Gwiezdnych Wojen" - "Łotr 1.
Gwiezdne wojny historie". Zakończyła też pracę nad
ósmą częścią sagi,
która do kin wejdzie
w
grudniu
2017 roku. Twórcy
"Gwiezdnych wojen" planowali jednak,
by Generał Leia Organa pojawiła się także w dziewiątej części, do której zdjęcia
jeszcze nie ruszyły. Tutaj zapewne wkroczyć będą musieli spece od animacji
komputerowej. Pieniądz musi rodzić
pieniądz!

Po śmierci Carry Fisher Disney otrzymał 50 mln dolarów z tytułu ubezpieczenia,.
Postać Lei będzie generowana komputerowo w kolejnych częściach sagi.

TEMAT NUMERU
disney.wikia.com

wskrzeszać z martwych nie
tylko innych, ale siebie też.
Odsyłam was na kolejną
stronę, na której Seriks obala
tę
teorię:
http://
splay.pl/2016/01/04/
supreme-leader-snoke/.
Przeczytajcie i pomyślcie,
czy jego argumenty do was
przemawiają.

Właśnie, znów odezwał się
we mnie zacietrzewiony
wręcz fan sagi: roztrząsający
każdą wypowiedzianą przez
bohaterów kwestię i spekulujący, jakie wydarzenia pojawią się w kolejnych wątkach. A fani sagi mają możliwość wymiany poglądów w
wielu społecznościach. Znany wszystkim fanom dzień 4
maja obchodzony jest, jako
Ze zdjęć zamieszczonych przez Marka Hamilla na Twitterze Międzynarodowy
Dzień
wynika, że w kolejnych częściach Yoda będzie szkolił nowego Gwiezdnych Wojen (Star
rycerza Jedi.
Wars Day). To właśnie wtedy
fani trylogii nie tylko przedziewał (przynajmniej ja nie), ale autor bierają się w oryginalne stroje bohatetej teorii znalazł na poparcie jej parę rów kosmicznej sagi, ale również angadobrych argumentów, dlatego odsyłam żują się w rzeczywiste problemy czy też
do strony, gdzie przedstawiona jest ta biorą udział w społecznych i politycznych
teoria:
http://starwars.pl/2016/09/ debatach. Społeczeństwo fanów będące
wiemy-kim-jest-snoke-teoria-1/. Druga niemalże odrębną wspólnotą liczącą
teoria, na którą sam wpadłem blisko 200 milionów osób na całym świe(oczywiście nie jako jedyny) to ta, że cie nie jest jednorodna. Wśród sympatySnoke ma być dawnym mistrzem Impe- ków trylogii znaleźć można osoby kolekratora Darth Plagueis. Dlaczego właśnie cjonujące rozmaite gadżety okołofilmoDarth Plagueis? Ponieważ w trzeciej we (figurki, zabawki), miłośników odtwaczęści („Zemsta Sithów”) Darth Sidious rzających stroje postaci (Legion 501) czy
wspomina Anakinowi o swoim mistrzu i fanów tworzących i publikujących włamówi, że jego mistrz był w stanie

cudadypader.mx

Społeczność fanów
„Gwiezdnych wojen”

sne
teksty
w
internecie
(krótkometrażowe niekomercyjne filmy).
Warto zwrócić uwagę na polskich fanów
niebywale zaangażowanych w sam Jedizm (to już osobna religia!), wyrażających się na forach internetowych: Balance of the Force, Brotherhood of the Sith,
Power of the Light Side Akademia Jedi

na Ossus, Zakon Jedi Ostatniej Szansy.
Co więcej, wśród l rzeszy polskich sympatyków „Gwiezdnych wojen” możemy
znaleźć fanów wspierających rozmaite
akcje charytatywne. Legion 501 będący
międzynarodową organizacją kostiumową zrzeszającą i prowadzoną przez fanów „Star Wars” wspiera społeczne wydarzenia, w tym polski WOŚP. Bycie fanem „Star Wars” zobowiązuje!
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Miłosz Stepień

ARTYSTA ŻYCZLIWY
Andrzej Tylkowski: wrocławski artysta grafik, plastyk. Na jego stronie możemy przeczytać: „Rysowanie odradzała mu już Pani w przedszkolu, zarzucając permanentne „wychodzenie za linię”. Sytuacja zmieniła się, kiedy
spotkał swoją żonę Katarzynę Majewską. Ona doceniła jego zabawne, ciepłe rysunki i wpadła na pomysł ich
sprzedaży w formie pocztówek. Dziś wspólnie prowadzą Wydawnictwo Ilustris, które promuje ideę pocztówki
autorskiej. Sposób postrzegania i przetwarzania rzeczywistości ukazany w rysunkach Andrzeja Tylkowskiego
stanowi o charakterze i rozpoznawalności wszystkich oferowanych przez wydawnictwo produktów.” Mówi,
że tworzy z inspiracji wewnętrznej i traktuje rysowanie jako rodzaj swoistej terapii. Ale jego intymny świat
przełożony na rysunek niesie bardzo uniwersalny przekaz, w którym może odnaleźć się także ktoś inny. Jego
charakterystyczne i łatwo rozpoznawalne postaci, najbardziej znane z pocztówek i karnetów, docierają już do
fanów w kilkunastu krajach świata. Chętnie angażuje się w społeczne inicjatywy: jest m.in. autorem projektów billboardów i kartek promujących wrocławski Dzień Życzliwości, świątecznych kartek dla UNICEF-u, Polskiej Akcji Humanitarnej oraz fundacji SOS Wioski Dziecięce. Prezentujemy wywiad z tym znanym wrocławskim artystą.
Miłosz: Od kiedy rysujesz? Jak to się stało, że zacząłeś tworzyć swój swoisty graficzny, artystyczny świat?

M.: Na czym polega Twoja praca? Czy
można powiedzieć, że rysowanie jest
Twoim zawodem?

Andrzej Tylkowski: Rysuję od dziecka.
Moim pierwszym nauczycielem był mój
tato: architekt, który do dzisiaj rysuje i
maluje. Rysowałem jak większość dzieci:
naturalnie i z zapałem. Ten zapał mi nie
przeszedł - ja dorosłem, a rysowanie
zostało ze mną.

A.T.: Rysowanie stało się moim zawodem, kiedy zacząłem sprzedawać swoje
rysunki w formie kartek pocztowych i
innych papierowych przedmiotów: kalendarzy, zakładek. Mam szczęście, że
robiąc to, co bardzo lubię, czyli rysując,
znalazłem ludzi, którzy płacą za te rysunki - na kartkach pocztowych, plakatach,
stronach internetowych, na ścianach i
jako dekoracja.

M.: Możesz o sobie powiedzieć, że
„masz papiery” na bycie rysownikiem?
Czy tak jak sądzi większość trzeba ukończyć Akademię Sztuk Pięknych, żeby tak
rysować? I wreszcie,kim byli Twoi pierwsi nauczyciele, mentorzy?
A.T.: Posiadam wykształcenie plastyczne,
nauczycielskie, ale nie skończyłem studiów, niestety. Czyli jestem "panem od
plastyki" - przez rok pracowałem nawet
w zawodzie, w szkole podstawowej :)
Miałem wielkie szczęście spotkać na
swej drodze kilkoro wspaniałych nauczycieli. Pierwszym był - jak wspomniałem mój tato, a kolejni dwaj to pan Eugeniusz
Józefowski, który uczył mnie w piątej
klasie podstawówki, a teraz jest profesorem i nadal uczy oraz pan Jan Berdyszak,
którego poznałem już na studiach. Myślę, że bez tych artystów moje wybory
mogłyby być inne. Akademii Sztuk Pięknych nie skończyłem. Studiowałem w
Zielonogórskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej na kierunku Sztuka i Kultura Plastyczna.
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M.: Skąd czerpiesz pomysły, inspiracje
do swoich rysunków?
A.T.: Zawsze rysowałem to, co czuję i to,
co myślę, co jest dla mnie istotne; to z
czym się zmagam i co mi przeszkadza.
Tematem moich rysunków są moje własne przeżycia i przemyślenia. Są nim też
moje relacje z innymi ludźmi i z samym
sobą.
M.: Inspiracje się zmieniają, jak ludzie?
Pamiętasz, jakie rzeczy stanowiły żródło
Twjego artystycznego zaintereswania na
początku? Czy tematy Twoich rysunków
zmieniły się, a jeśli tak, to co na to wpływało?
A.T.: Pomysły przychodzą, kiedy chcą i
można je tylko zaprosić. Trochę nie mam
wpływu na to, skąd się biorą - czasem są
tam, gdzie się ich nie spodziewam, a nie
ma ich w rzeczach, które myślę że będą
inspirujące.

Na pewno warto oglądać dużo prac innych artystów. Warto oglądać filmy, ale
też popatrzeć trochę inaczej na codzienne, dobrze znane sytuacje.
M.: Mówi się, że sztuka to ciężki kawałek
chleba. Tobie się udało. Co spowodowało, że zacząłeś sprzedawać swoje rysunki? Jak wreszcie powstały kartki i inne
artykuły? Jak to się stało, że powstała
firma Ilustris, a artysta stał się biznesmenem?
A.T.: Od zawsze w rysunku interesowało
mnie najbardziej zawarcie myśli lub
emocji, którą przeżywałem. Tak jest do
dzisiaj. Lubię też bawić się dekoracją,
motywami dekoracyjnymi jako elementami, które tworzą obraz. Do zrobienia
kartek z motywami moich grafik, rysunków, namówił mnie mój dobry kolega.
Sam bym na to nie wpadł. Firma Ilustris,
która zajmuje się sprzedażą moich prac,
powstała dzięki determinacji i dużej pracy mojej żony. Ja tylko (aż) pomogłem
zamienić moje rysowanie w produkty,
kociagaleria.pl

WYDARZENIE NUMERU
wystarcza :)
M.: Jednak we Wrocławiu powinieneś
być rozpoznawalny. Wszak Twoje projekty są powszechnie znane. Jak to się stało,
że twoje rysunki zdobią np. Wrocławski
Aquapark?
zszywka.pl
które można sprzedawać.
M.: Na początku sprzedawałeś jedynie
kartki ze swoimi rysunkami. Teraz można
kupić kalendarze, kubki, koszulki, zeszyty
i inne drobiazgi. To świetnie zaplanowane działanie marketingowe. Łatwo było
wpaść na taki pomysł?
A.T.: Traktuję różne przedmioty, na których umieszczamy moje rysunki, jako
nośnik. Równie dobrze takim nośnikiem
może być kartka papieru, jak i ściana,
kubek czy koszulka. To tylko nośniki i
może ich być o wiele więcej. Ciekawe dla
mnie jest to, że ten sam rysunek pasuje
do jednych nośników, a źle wygląda na
innych. Znalezienie właściwego nośnika
dla rysunku, dobranie jego wielkości i
skali są dla mnie bardzo ciekawe. Rysunki na kartkach wyglądają dobrze, nie
wiadomo, czy tak samo dobrze wyglądałyby np. jako graffitti.
M.: Czy rysujesz na komputerze czy tradycyjnie na papierze? Technika idzie do
przodu, więc pewnie z nie też korzystasz?
A.T.: Rysuję zawsze na papierze. Potem
skanuję rysunek i nadaję mu kolor w
komputerze. Praca w oprogramowaniu
graficznym pozwala na tworzenie wielu
wersji i modyfikacji tego samego rysunku. To bardzo wygodne.

A.T.: Dekoracja Wrocławskiego Aquaparku moimi rysunkami to jedna z tych
rzeczy, z których jestem bardzo dumny
jako twórca. Dyrekcja Aquaparku zwróciła się do mnie z tym zamówieniem. Postarałem się wywiązać z niego
jak najlepiej.
Bardzo cieszy mnie też, że moje dzieła
znalazły się w tym rozpoznawalnym i
pięknym obiekcie we Wrocławiu, który
jest moim rodzinnym miastem.
M.: Niewielu pewnie wie, że jesteś też
twórcą ilustracji do Wrocławskiego Dnia
Życzliwości?
A.T.: W Urzędzie Miasta Wrocławia jest
taki dział, jak Biuro Promocji Miasta. To
ludzie, którzy zajmują się promowaniem
Wrocławia jako pięknego, przyjaznego
miejsca, w którym się dobrze żyje, pracuje, odpoczywa i przebywa. To oni wpadli na wspaniały pomysł, żeby promować
Wrocław jako miasto życzliwe ludziom i
żeby promować ideę życzliwości jako
ważną i potrzebną w życiu ludzi. Cieszę
się i jestem bardzo wdzięczny, że zaprosili mnie do tego projektu. W tym roku
już po raz jedenasty udało się zaprosić
wrocławian do bycia życzliwymi. Każdego roku na Wrocławski Dzień
Życzliwości przypadający 21 listopada

tworzę nowy rysunek: plakat promujący
to ważne dla miasta wydarzenie.
M.: Zwykłego śmiertelnika może zastanawiać fakt, czy coś tak ulotnego jak
inwencja twórcza może się kiedyś wyczerpać. Czy zastanawiałeś się np., że
mógłbyś nie rysować przez dłuższy czas,
na przyklad przez rok? Czym wtedy byś
się zajmował?
A.T.: Myślę, że każda działalność może
zmęczyć i że od wszystkiego trzeba czasem odpocząć. Nie wiem, czy potrafiłbym przez rok niczego nie narysować.
Jednak czasem przez kilka tygodni potrafię nie rysować. Obserwuję wtedy, czytam, oglądam prace innych artystów.
Każda praca, zwłaszcza twórcza, potrzebuje, żeby się dokształcać, douczać, inspirować. Myślę, że bez tego można
dojść do miejsca, w którym pomysły się
wyczerpią - to miejsce to kryzys twórczy.
Takie kryzysy też są w pewien sposób
potrzebne, bo domykają jakiś etap w
życiu i twórczości oraz pozwalają, a raczej nakazują poszukać nowych rozwiązań i strategii.
M.: Na koniec prośba. Czy możesz narysować jakiś rysunek specjalnie dla naszej
parnasowej gazetki?
A.T.: Rysunek " On sam w wielkim lesie"
specjalnie dla najlepszej gimnazjalnej
gazetki "AGRAFKA" z życzeniami dobrych
pomysłów, ciekawych artykułów i zainteresowanych czytelników.
Dziękujemy!

M.: A co z obrazami? Jestes artystą grafikem, plastykiem. Więc pewnie i ten rodzaj tworczośći jest Ci nieobcy?
A.T.: Nie, nie maluję obrazów, ale od
zawsze chcę malować. Mam nadzieję, że
w najbliższej przyszłości znajdę czas i
sposób na to, by wrócić do malowania.
M.:Czy zdarza się, że kiedy idziesz ulicą,
ktoś ćię rozpoznaje, prosi o autograf?
A.T.: Nie, nie zdarza mi się to na szczęście. Bardzo cenię swoją prywatność i
wolę pozostawać osobą nierozpoznawalną. Ludzie znają moje rysunki i to mi
AGRAFKA 4/2016/2017 | 15
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KOŚCI ZOSTAŁY RZUCONE
Nowy rok nieodparcie kojarzy się z nowym początkiem, otwarciem. Zastanawiamy się, co nowego możemy zrobić, jakie cele sobie wyznaczyć, jakie granice pokonać. Cofnijmy się więc w
czasie i przenieśmy do jakże cieplejszego miejsca, a mianowicie na Półwysep Apeniński. To tu
przekroczono jedną z najważniejszych granic, a powiedzenie : „Kości zostały rzucone” nabrało
nowego znaczenia…
Histmag.org

10 stycznia 49 p.n.e. Gajusz Juliusz
Cezar na czele swoich legionów przekracza rzekę Rubikon i wypowiada legendarne słowa: "Kości zostały rzucone". To
początek krwawej wojny domowej, której stawką jest przyszłość wielkiego Rzymu.
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Gnejusz Pompejusz udał się do Macedonii, gdzie wspólnie ze swoimi poplecznikami sposobił się do wojny domowej.
Zbierał podległe mu legiony i werbował
najemników. Natomiast Cezar z powodu
braku floty musiał przemaszerować całą
drogę z Rzymu do Macedonii. Rok później obaj wodzowie spotkali się 48 p.n.e
pod Farsalos. Pompejusz zgromadził
blisko dwukrotnie większą armię, jednak

dysproporcja sił nie przestraszyła Cezara.
Był on pewny siebie oraz swoich żołnierzy. Wszyscy byli weteranami z kampanii
galijskiej, podczas której legioniści pokochali Cezara. Wspólnie znosili trudy walk,
spali w takich samych namiotach, jedli te
same posiłki. Gajusz obiecał także każdemu z nich skrawek ziemi do uprawy w
Galii. Dodatkowo Cezar był sprawiedliwym wodzem. Żołnierze kochali go całym sercem i byli gotowi walczyć do
śmierci za Juliusza. Cezar na czele natarcia poprowadził swoich ludzi do bitwy,
która miała przesądzić o losach Rzymu.
Po opadnięciu bitewnego zgiełku to Cezar święcił zwycięstwo, a Pompejusz
uciekał z pola bitwy. Razem z resztkami
swoich sił udał się do Egiptu. Juliusz ruszył za nim w pościg, jednak nie dane mu
było spotkać swojego przeciwnika. Pompejusz został zamordowany przez jednego ze swoich ludzi, a jego głowa została
podarowana Cezarowi jako "prezent".
Cezar posiadał teraz władzę absolutną:
nikt w Rzymie nie mógł mu się sprzeciwić. Obwołał się wieczystym dyktatorem, jednak jego rządy nie trwały długo.
15 marca 44 roku p.n.e., w dniu idów
marcowych, Cezar został zamordowany
przez swoich przeciwników, w tym dawnych zwolenników Pompejusza, którym darował życie po
Farsalos. Jednym z zamachowców był Marek Brutus, którego Cezar uważał za swojego
sprzymierzeńca.
Konający
dyktator tuż przed śmiercią
wypowiedział pamiętne słowa: "I ty Brutusie przeciwko
mnie ?" A wszytko to wydarzyło się na "oczach" popiersia
Pompejusza stojącego w senacie rzymskim.
commons.wikimedia.pl

Zacznijmy jednak od przyczyny owego konfliktu. Głównym impulsem była
rywalizacja o miano "pierwszego w Rzymie" między Juliuszem Cezarem a Gnejuszem Pompejuszem. Obaj byli wielce
zasłużonymi dla Rzymu wodzami. Pompejusz wsławił się podczas podboju Hiszpanii, a Cezar odnosił właśnie wielkie zwycięstwa w Galii.
Gajusz Juliusz zyskiwał ogromne
bogactwa podczas podboju Galii.
Sprowadzał niewolników do stolicy, czym zyskał aprobatę ludu
rzymskiego. Organizował też
igrzyska i walki gladiatorów. Lud
dosłownie jadł mu z ręki. Jednak
nie wszyscy byli tak zadowoleni z
popularności Cezara. Pompejusz
piastujący stanowisko konsula
(najwyższego urzędnika w Rzymie; było dwóch konsulów z rocz-

ną kadencją) oraz Senat rzymski bali się
zbyt dużego wzrostu popularności Cezara i nakazali mu powrót do Rzymu. Liczyli, że pokornie podporządkuje się ich
woli, ale nie docenili ambicji Cezara.
Gajusz marzył o posadzie konsula i zrównaniu się z Pompejuszem. Wedle rzymskiego prawa wódz powracający do stolicy nie mógł wmaszerować razem ze
swoimi wojskami. Nie mógł mieć za sobą
siły swoich żołnierzy. Musiał je pozostawić za rzeką Rubikon. W Rzymie wszyscy
spodziewali się, że Gajusz dostosuje się
do odwiecznej tradycji. Jednak 10 stycznia Cezar złamał prawo i wmaszerował
do Italii na czele swoich legionów. Pompejusz i jego zwolennicy w panice uciekli
z Rzymu, a sam Gajusz triumfalnie do
niego wmaszerował na czele swoich
wojsk.

Jakże fortuna bywa zdradliwa ...
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TECH NEWS
Za nami odkrycia I wynalazki
roku 2016, a już wszyscy zastanawiają się, czym naukowcy zaskoczą nas w nowym roku. Poniżej krótki przegląd
tych wynalazków, które już w
tym (lub kolejnych latach)
wejdą do użytku, by ułatwić
człowiekowi życie.
Komputer rozmiaru
karty kredytowej!

Przykład drogi słonecznej, Getty, wired.co.uk

Jeden kilometr drogi w Touruvre-auPerche (Normandia) został pokryty panelami słonecznymi. Realizacja pomysłu
została zainicjowana przez minister ekologii Francji: Ségolène Royal, która chce
wybudować 1000 km takich dróg w
najbliższych pięciu latach. Budowa drogi
kosztowała 5 milionów euro. Projekt
będzie testowany przez 2 lata w celu
sprawdzenia, czy droga może zasilić
światła uliczne w wiosce. Pomysł na
drogi słoneczne nie jest taki nowy - został zainaugurowany 2 lata temu. Wiele
osób było niepewnych, czy
taka droga będzie wydajna,
ponieważ według testów
panele słoneczne położone
na ziemi były mniej wydajne niż te położone na dachu domu. Kolejnym problemem jest to, że klimat
Normandii niezbyt sprzyja
panelom słonecznym: zazwyczaj duża ilość światła słonecznego
pada na wioskę tylko przez 44 dni w
roku. Krótko mówiąc: niektórzy uważają, że to są źle wydane pieniądze. Jednak wyspa Ta’u (Samoa Amerykańskie)
jest całkowicie zasilana przez panele
słoneczne. To dowód, że energia słoneczna jest stosunkowo wydajnym rodzajem energii odnawialnej.

Facebookowy asystent domowy!
Koncept Compute Card, Intel, arstechnica.com

miany USB-C do połączenia z urządzeniami, w których karta jest zainstalowana.
To połączenie zapewnia też dostęp do
HDMI, USB i szyn PCIe.

Na początku 2016 Mark Zuckerberg, założyciel i dyrektor naczelny Facebooka,
postanowił
zbudować
“prostego” asystenta domowego opartego na AI. Projekt jest prawie zakończony. Jarvis ma za zadanie kontrolować
i zarządzać domem i urządzeniami w

domu. Wykorzystuje rozpoznawanie
mowy i twarzy oraz VR do różnych spraw
związanych z pracą. System działa też jak
“sekretarz” - zarządza kalendarzem i
przypomina o spotkaniach. Zuckerberg
nie zamierza przestawać pracować nad
Jarvisem, ponieważ sam używa go codziennie. Zamierza go też usprawnić tak,
aby sam się uczył, co i jak kontrolować.
Jarvis może też być udostępniony całemu światu, ale na razie jest zbyt związany z domem Zuckerberga:)

Pierwszy test Hyperloopa!
Hyperloop jest pomysłem Elona
Muska, który ma zapewnić szybką podróż dla wszystkich. Grupa Hyperloop
One planuje pełnowymiarowo przetestować koncept w Las Vegas. Dla przypomnienia: Hyperloop jest oparty na lewitujących kapsułach poruszających się w
rurze próżniowej z prędkością bliską
prędkości dźwięku. Podróż Hyperloopem
z Los Angeles do San Francisco (ok. 730
km) powinna zająć tylko 36 minut. Budowa takiej drogi ma kosztować tylko 6
Oilproce.com

Na konferencji CES 2017 w Las
Vegas firma Intel zaprezentowała koncept małego, przenośnego komputera
“Compute Card” o wymiarach 94,5 mm x
55 mm x 5 mm, który jest też w stanie
łączyć się z Internetem bezprzewodowo.
Compute Card ma być następcą Compute Stick, poprzedniego minikomputera
Intela. Dokładne specyfikacje nie są jeszcze znane. Karta może działać z systemami Windows i Linux. Według arstechnica.com przykładem zastosowania urządzenia może być telewizor, który się na
takiej karcie opiera. Po kilku latach taki
telewizor może się „spowolnić”, jak ma
to miejsce z „normalnymi” komputerami. Zamiast więc kupować nowy telewizor można będzie po prostu wymienić
kartę. Compute Card będzie używać od-

Droga słoneczna w francuskim
miasteczku!

milionów dolarów, w porównaniu do
oryginalnego projektu szybkiej kolei,
który kosztowałby 68 mln dolarów. Zaplanowano też drogi hyperloopowe w
Dubaju i Rosji. Nad Hyperloopem pracuje też Hyperloop Transportation Technologies, założony w Słowacji.
Źródła:
http://arstechnica.com/gadgets/2017/01/intelscompute-card-is-a-pc-that-can-fit-in-your-wallet/
http://www.komando.com/happeningnow/383910/meet-jarvis-facebook-ceos-smarthome-a-i-can-do-things-you-wont-believe
http://www.wired.co.uk/article/france-solar-panelroads
http://www.wired.co.uk/article/hyperloop-oneofficial-test-vegas
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TOP 10 NOWOROCZNYCH POSTANOWIEŃ
Nowy rok, nowa ja - znacie ten tekst? Co roku, gdy tylko zbliża się sylwester, zaczyna się moda
na postanowienia noworoczne. To kilka najpopularniejszych, które „prześladują” nas niemal
każdego nowego roku…
6)Będę sie lepiej odżywiać

Niewielu znajdziemy ludzi, którzy są naprawdę zadowoleni z
wykonywanej przez siebie pracy. Nic więc dziwnego, że od
zawsze jednym z głównych
postanowień
noworocznych
jest
zamiar jej zmiany. W
naszym
przypadku,
uczniów, jest to zmiana ocen na lepsze,
zmiana
zachowania,
poświęcenie większej
ilości czasu na naukę.
W styczniu kończymy
pierwszy semestr, więc
szykuje się ciężka walka o oceny.

Moim zdaniem z tym nie trzeba czekać na nowy rok, miesiąc
czy tydzień. Jeśli chcemy jakichś zmian - ważne jest to, co dzieje się teraz. Dlatego ograniczmy słodycze, jedzmy więcej owoców, a colę zastąpmy wodą.

elipsa.at

1) Zmienię pracę na lepszą

2) Oszczędzę
Kolejnym postanowieniem z pewnością jest zaoszczędzenie
pieniędzy bądź rozważniejsze wydawanie ich. Tak jak dorośli
odkładają na np. wakacje, my najczęściej oszczędzamy, aby
kupić sobie nowe buty, telefon, słuchawki itd.

3) Będę umiał się zorganizować

Kolejne popularne postanowienie noworoczne sprowadza się
do nauki czegoś nowego – np. języka, sportu, piosenki. Ponieważ nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej międzykulturowe, popularnym postanowieniem jest nauka nowego języka.
Ostatnio przeczytałam, że więcej ludzi podejmuje się nauki
chińskiego. Czy dotyczy to też Parnasistów?

8)" Stój prosto i się nie garb"
Ile razy to słyszymy dziennie? W domu, a nawet w szkole ciągle ktoś nam zwraca na to uwagę, ale to wcale nie jest takie
głupie. Po pierwsze : za kilka lat na pewno złej postawy będziemy żałować, a po drugie : tak się składa, że utrzymanie prostej
sylwetki przyspiesza spalanie kalorii. Założę sie, że tego na
pewno nie wiedzieliście ;)

9) Będę wolontariuszem
U nas w szkole aktywnie działa wolontariat "Klub Ośmiu". Więc
zrealizowanie tego postanowienia z pewnością nie będzie
trudne.
spbroniszow.szkolna.net

Będę wcześniej wstawał. Nie będę robił wszystkiego na ostatnią chwilę. Nie będę zostawiał sobie pracy na wolny weekend.
Będę lepiej korzystał z wolnego czasu - czytał książki, uczył się i
oglądał mądre filmy, zamiast bezsensownie surfować po Internecie. Powtarzamy to sobie ciągle, co tydzień, co miesiąc, ale
czas wziąć się w garść i zrealizować postanowienie.

7) Chcę nauczyć się czegoś nowego

4) Nie będę sie kłócić
Często obiecujemy sobie, że przestaniemy się unosić, kłócić,
rządzić. Cóż, w określonych sytuacjach zawsze to wychodzi
nam inaczej, ale dobrze jest sobie coś obiecać. Gdy tylko czujemy się zdenerwowani, policzmy do 10, weźmy wdech, a jeśli
nie przejdzie- trzeba odpuścić.

5) Od nowego roku zaczynam ćwiczyć
W styczniu siłownie zaliczają nagły wzrost obrotów... Szkoda,
że zazwyczaj spada on gwałtownie jeszcze przed końcem miesiąca. Większość ludzi właśnie teraz zapisuje się na siłownię.
Aby ćwiczyć, siłownia wcale nie jest niezbędna. Wystarczy poświęcić kilka razy w tygodniu nawet 20 minut na ćwiczenia, a
efekty z pewnością szybko zobaczymy.
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10) Będę szczęśliwy
Brzmi banalnie, ale wiem, jakie to trudne. Pierwszym krokiem
jest samoocena - wielu z nas uważa, że jest dużo mniej wartościowy niż inni. Trzeba znać swoje możliwości i własną wartość. Ważne jest, aby być sobą i dbać o siebie. Stawiać sobie
zadania możliwe do zrealizowania. Każdy z was jest inny, ale
wyjątkowy, w swoim rodzaju. Trzeba umieć pokazać się z najlepszej strony :)

KULTURA I SZTUKA
Amelia Rapacz

POŻEGNANIE Z EUROPEJSKĄ STOLICĄ KULTURY
Jeszcze długo w naszej pamięci pozostaną wspaniałe wydarzenia odbywające się w ramach
Europejskiej Stolicy Kultury. Przez rok Wrocław opowiadał mieszkańcom i turystom o samym
sobie, o swojej niezwykłej historii, o ludziach, którzy wspólnie budują dzisiejszą rzeczywistość
miasta, szanując przy tym dorobek swoich poprzedników.

Co pozostanie po ESK?

1. Pochód Czterech Duchów Wrocławia
to najważniejsze z wydarzeń Ceremonii
Otwarcia. To „przebudzenie” miasta,
zaproszenie mieszkańców do udziału w
wroclaw.pl

swojej pracy twórczej. Trudno uwierzyć,
że tyle już lat muzyka filmowa mistrza
zachwyca odbiorców na całym świecie.
Trudno wyobrazić sobie światowe kino
bez jego utworów. Ennio Morricone
współpracował z największymi twórcami
kina, jak Giuseppe Tornatore, Sergio
Leone, Roland Joffe czy Quentin Tarantino. Muzyka artysty przywołuje w pamięci obrazy z
„Konesera”, „Maleny”,
„Pewnego razu na Dzikim Zachodzie”,
„Misji” czy „Nienawistnej ósemki”. We
Wrocławiu, dyrygując Chech National
Symphony Orchestra i dwoma chórami z
Węgier, mistrz zachwycił wielotysięczną
publiczność. W Hali Stulecia rozbrzmiały
jego najsłynniejsze utwory.
pap.com

Przez rok Wrocław prezentował swoje
dokonania kulturalne i twórczego ducha,
który może obudzić się w każdej cząsteczce miasta. Przez rok Wrocław tworzył przyjazne przestrzenie, aby każdy
mógł obcować z kulturą i sztuką, a nawet
ją współtworzyć. Przez rok Wrocław nie
tylko stał się miastem rozpoznawalnym
na mapie Europy, ale uświadomił wszystkim, jak może być ważnym elementem w
kształtowaniu jej współczesnego wizerunku. Przez rok Wrocław rozbrzmiewał
jazzem i muzyką klasyczną, zachwycał
filmem i fotografią, poruszał tańcem i
teatrem, polecał książkę i muzealną wystawę, emanował kolorami i smakami.
Mogło zakręcić się w głowie. Trudno
wymienić wszystko, co działo się przez
kilkanaście miesięcy w naszym mieście,
więc ograniczę się tylko do dziesięciu
najciekawszych moim zdaniem, wydarzeń Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

zaplanowanych działaniach kulturalnych,
widowiskowe poinformowanie świata:
„Zaczynamy!”. Z czterech stron Wrocławia wyruszyły cztery Duchy, czyli cztery
świetlno-taneczne pochody skupiające
muzyków, tancerzy, aktorów i co najważniejsze- zwykłych mieszkańców. Duch
Odbudowy nawiązywał do zakończenia
drugiej wojny światowej i poszukiwania
nowego domu. Duch Powodzi mówił o
rzece, która potrafi być siłą niszczącą, ale
i solidaryzującą ludzi we wspólnym ratowaniu miasta i jego dziedzictwa. Duch
Wielu Religii poruszał wielokulturowość i
wielowyznaniowość miasta, rozbrzmiewając muzyką protestancką, żydowską,
ortodoksyjną i katolicką. Duch Innowacji

uświadamiał, że nie ma postępu i rozwoju bez zrozumienia przeszłości. Każdy z
Duchów przedstawiał inny aspekt funkcjonowania miasta, każdy odnosił się do
innego etapu jego historii. Każdy używał
innych środków wyrazu, ale
wszystkie w końcu spotkały
się w jednym miejscu: na
wrocławskim Rynku, w sercu
miasta,
w
jego
„mikrokosmosie”.
2. Koncert Ennio Morricone w
Hali Stulecia był jednym z
etapów światowego tournée
artysty. Włoski kompozytor i
dyrygent świętował 60-lecie

3. Flow na Odrą to refleksyjne spojrzenie
miasta na siebie tu i teraz, przeszłość i
przyszłość. Czerwcowe wydarzenie, stanowiące półmetek wydarzeń Europejskiej Stolicy Kultury, „opowiedziało” historię budowy, zniszczenia i odbudowy
miasta w XX wieku. Centralnym punktem
przedstawienia uczyniono Odrę, świadka
tej historii. To właśnie rzeka, jej brzegi i
okoliczne parki, znajdujące się przy niej
budynki i przerzucone przez nią mosty
stały się miejscem całodziennych happeningów, spektakli teatralnych i spotkań
kulturalnych. Odra i Ostrów Tumski były
również scenografią największego wieczornego widowiska Flow: koncertu orAGRAFKA 4/2016/2017 | 19
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kiestry symfonicznej i wielkiego chóru
złożonego z młodych muzyków z Czech,
Izraela, Niemiec i Polski.
4. Koncert Davida Gilmoura odbył się pod
koniec czerwca. Legendarny gitarzysta
grupy Pink Floyd wystąpił na Placu Wolności przed Narodowym Forum Muzyki.
Gośćmi artysty byli Leszek Możdżer i
Zbigniew Preisner, który podczas koncertu kierował orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej. Wrocławski występ był pierwszym na trasie światowego tournée artysty „Rattle That Lock”. Płyta o tym samym tytule jest czwartym solowym albumem artysty, który od wydania w 2015
roku trafił na pierwsze miejsca list przebojów w 11 krajach, w tym w Polsce.

5. Alchemia Światła to multimedialne
widowisko, interaktywne animacje, projekcje multimedialne, taniec w powietrzu, śpiew, wielopoziomowa scena i
oczywiście tytułowe światło. Ta magia
światła rozbłysła wokół Narodowego
Forum Muzyki, które stało się swoistym
bohaterem widowiska. Ta magia światła
nadała architekturze nową rolę. Budynek
NFM przypominał maszynę, która przejmując dźwięki od człowieka, potrafi sama je tworzyć. Wydarzenie swoim występem uświetnili, a może raczej
„rozświetlili” wspaniali artyści, m.in. Urszula Dudziak, Grażyna Łobaszewska,
Dominika Barabas, Natalia Lubrano i
L.U.C.
6. Muzeum Marzeń to niesamowity projekt autorstwa Jacqueline Kornmüller i
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Petera Wolfa, zrealizowany w Muzeum
Narodowym. To przedsięwzięcie wyjątkowe, synteza sztuk, połączenie malarstwa, literatury, muzyki i teatru. Historyczne obrazy i rzeźby stały się inspiracją
dla współczesnych pisarzy i kompozytorów, a te z kolei warsztatem pracy dla
aktorów i tancerzy. Każde kolejne dzieło
sztuki to minisztuka i minirecital
„Biczowanie” z towarzyszącym mu
brzmieniem akordeonu niepokoił, lament uchodźcy pozbawionego swego
miejsca na ziemi poruszał i zawstydzał,
tekst „A księżyc nad nimi w półpełni” do
portretu Julii Gerard de Festenburg z
córką Karoliną rodził wzruszenie i smutek, „Sen Putina” do rzeźby Świętej Barbary wywoływał śmiech. Kameralne
spektakle umożliwiały ponadto inne
spojrzenie na malarstwo prezentowane
w muzeum. „Sen Jakuba” pozwalał poznać
sztuką
oczyma
wyobraźni,
„Spotkanie” odkryło tajemnice dzieła
Władysława Podkowińskiego, a tekst
Joanny Bator „Uziemione” przy obrazie
Wassilego Kandinsky'ego dotykał ważnej
sprawy niezależności kobiet i ról, w jakie
usiłowano im przypisać ponad sto lat
temu.
7. Photography Never Dies to wystawa
fotografii o fotografii. W odrestaurowanych wnętrzach Dworca Głównego poznaliśmy jej początki, największe dokonania i wartości, jakie przekazuje swoim
odbiorcom. Zobaczyliśmy dagerotypy,
czyli obrazy ma metalowej płytce, uznane za początek fotografii, pierwsze zdjęcie na księżycu, pierwszą fotografię cyfrową, pierwsze selfie i współczesne
zdjęcia z portali internetowych.

8. „Niebo” to zakończenie naszej wspólnej opowieści o historii miasta i finałowa
część Kwartetu Flow łączącego cztery
najważniejsze wydarzenia roku. Niesamowita gra świateł i dźwięków, brzmienie orkiestry, występy międzynarodowych artystów i zwykłych mieszkańców

Wrocławia odbyły się pod jednym z najpiękniejszych dachów miasta – kopułą
Hali Stulecia. Jeszcze raz przeżyliśmy
wszystkie całoroczne emocje, spotkaliśmy Duchy Wrocławia, posłuchaliśmy
muzyki ze styczniowego Przebudzenia i z
czerwcowego Flow nad brzegami Odry,
poznaliśmy dalszą część opowieści o
naszym mieście i jego mieszkańcach.
9. Wystawy w Muzeum Architektury
przez cały rok umożliwiały nam poznanie
wielkich architektów i światowych osiągnięć w dziedzinie budownictwa i urbanistyki. Ekspozycja „Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927-1932”
objęła swym zasięgiem poszukiwania
architektów w tworzeniu formy pojedynczych domów i całych osiedli odpowiadającym potrzebom człowieka z początków XX wieku.Wystawa „Patchwork.
Architektura
Jadwigi
GrabowskiejHawrylak” przybliżała dokonania pierwszej kobiety architekt w powojennym
Wrocławiu. Prezentowała jej architektoniczne dzieła, śmiałe, jak na ówczesne
czasy, kontrowersyjne we współczesnym
odbiorze. Wystawa „Lwów 24 czerwca
1937. Miasto, architektura, modernizm”,
skupiła się wokół osiągnięć lwowskich
architektów i urbanistów okresu międzywojennego.
10. Cykle filmowe w kinie Nowe Horyzonty towarzyszyły nam przez cały rok.
„Kadry Wrocławia” prezentowały filmy
dokumentalne o mieście i jego mieszkańcach, zrealizowane w latach 19452014. Tu znalazły się produkcje pochodzące z polskich, niemieckich i rosyjskich
archiwów, poświęcone opozycji solidarnościowej,
Festung Breslau i filmy
propagandowe z czasów
PRL. Przeglądy twórców
kina europejskiego obejmowały
m.in. kino ukraińskie w ramach miesiąca
lwowskiego, kino hiszpańskie będące
swoistą podróżą po regionach Hiszpanii,
kino francuskie, prezentujące filmy znane publiczności festiwalowej w Cannes,
kino niemieckie z rewelacyjnym „Toni
Erdmannem” i Czechosłowacką Nową
Falę. Kino światowe poznaliśmy podczas
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American Film Festiwal czy Festiwalu
Nowego Kina Argentyńskiego. Nie zabrakło brytyjskich adaptacji filmowych dzieł
Szekspira i retrospektywy filmów jednego z najwybitniejszych twórców kina
Wima Wendersa. Nie zapominajmy o
najważniejszym ze wszystkich - Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Tmobile Nowe Horyzonty, który zaprezentował filmy o ciekawej formie, poruszającej treści, stosujących ciekawe zabiegi artystyczne. Festiwal pokazał kino
nie tyle popularne, co poszukujące, często budzące kontrowersje, prezentowane przede wszystkim na festiwalach.
Wiele emocji wywołały wydarzenia specjalne lipcowego święta kina, a przede
wszystkim opery filmowe w Narodowym
Forum Muzyki. Zobaczyliśmy „Zagubioną
Autostradę”, nawiązującą do filmu Davida Lyncha i „River of Fundament”, inspirowane egipską mitologią. Zwieńczeniem były Europejskie Nagrody Filmowe,
które ściągnęły do Wrocławia najlepsze
filmy i gwiazdy kina europejskiego.
To subiektywny przegląd najważniejszych wydarzeń ESK, choć zapewne każdy zapamięta najlepiej to, w którym sam
uczestniczył. Na pewno wiele z tych projektów pozostanie z nami, w naszym
kulturalnym mieście.

Zofia Daniłko

EUROPEJSKIE NAGRODY FILMOWE
Mimo że rok 2016 już minął, a Wrocław nie jest już Europejską
Stolicą Kultury, to warto raz jeszcze wrócić być może do najważniejszego wydarzenia ESK.10 grudnia w Narodowym Forum Muzyki wręczono po raz pierwszy w Polsce Europejskie
Nagrody Filmowe.

cojestgrane24.wyborcza.pl

Gwiazdy świecą
na wyciągnięcie dłoni
Gdy dwa dni przed galą rozdania Europejskich Nagród Filmowych odbył się
przegląd wyróżnionych utworów, fani
kina mogli spotkać w Nowych Horyzontach takie osobistości, jak Wim Wenders
lub Pierce Brosnan, a także wielu aktorów współtworzących najznamienitsze
filmy w Europie. Każdy przechodzień
miał okazję odwiedzić kino i za niewielką
cenę 6 złotych nabyć bilet na jedną z
nominowanych do nagrody produkcji. Po
seansie każdy widz mógł też zostać w sali
kinowej i posłuchać mini – wywiadu z
osobami współtworzącymi dany film.

Wśród nominowanych:
wielcy kina!
Filmów nominowanych do przeróżnych
nagród było wiele. Mnie udało się zobaczyć zaledwie 7 z wyróżnionych filmów. I
tak czuję się szczęściarą!! Wszystkie obrazy wywarły na mnie wielkie wrażenie.

A oto krótkie recenzje każdego z dzieł…

„Toni Erdmann” (Austria, Niemcy)
Można z pewnością nazwać ten film najlepszym europejskim filmem roku. Zgadzają się z tym zarówno krytycy, jak i
widzowie. Dzieło Maren Ade zdobyło aż
pięć nominacji i wszystkie z nich zmieniło
się w 5 nagród! Film nagrodzono w kategoriach:
Europejski Reżyser Roku – Maren Ade,
Europejski Film Roku,
Europejski Scenarzysta Roku – Maren
Ade,
Europejski Aktor Roku – Peter Simonschek,
Europejska Aktorka Roku – Sandra Huller.
Jak widać film nie ma sobie równych.
Opowiada o mężczyźnie, Willfredzie,
niepodchodzącym do życia zbyt poważnie, co pomaga mu znosić samotność po
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rozstaniu z żoną. Nad wszystko kocha on
swoją córkę Ines – bardzo ciężko pracującą w korporacji na wysokim stanowisku. Ojciec po śmierci ukochanego psa
postanawia odwiedzić zapracowaną Ines
w Bukareszcie, gdzie chwilowo mieszka.
Tam po kłótni z córką wciela się w rolę
trenera personalnego szefa dziewczyny.
Jest to jego alter ego – Toni Erdmann.
Mężczyzna wiedzie od tego momentu
zupełnie inne życie: cały czas śledząc
swoją córkę, o którą martwi się i troszczy. Po pewnym czasie kobieta orientuje
się, kim jest pan Erdmann, jednak nie
ujawnia tego przed znajomymi i pracownikami. Razem z ojcem poznają się bliżej
i wreszcie z czasem rozumieją, jak bardzo się kochają. Film jest urzekający pod
każdym względem. Scenariusz zaskakuje
zabawnymi rozmowami i zwrotami akcji.
Peter Simonschek i Sandra Huller na-

pierwszą część filmu zamknięty jest w
małym pokoju z młodą kobietą porwaną
parę lat temu przez starszego mężczyznę
i uwięzioną w starej szopie. Kobieta ma
dziecko, które urodziła po tym, jak została zgwałcona przez mężczyznę trzymającego ją w swego rodzaju ,,więzieniu”.
Widzimy, jak chłopiec – Jack – dorasta w
małym pokoju bez pojęcia, że istnieje
świat poza małym budyneczkiem. Gdy
nadarza się okazja ucieczki z niewoli,
matka musi wytłumaczyć Jackowi, że
jego mała kraina jest tylko niewielką
cząstką wielkiego świata, a jeśli chce go
poznać, musi jej pomóc.
Film został nominowany do Europejskiej
Nagrody dla Scenarzysty Roku i Europejskiego Filmu Roku, lecz jak wiemy obie
te nagrody zgarnęła Maren Ade. Mimo
to „Pokój” to historia zasługująca, by o
niej wspomnieć. Reżyser otwiera oczy na
zło tego świata. Możemy obserwować, z
jakimi problemami boryka się człowiek,
gdy wszystko, co dotychczas znał, okazuje się kłamstwem.

„Julieta” (Hiszpania)

naekranie.pl

Kolejny film opowiadający o relacjach
matki i dziecka (tym razem córki) i kolejny film, który został nieco przyćmiony
sukcesem
,,Toniego Erdmanna”.
,,Julieta’’ była o krok od wygrania nagród
w następujących kategoriach, w których
otrzymała nominacje:
Najlepszy Europejski Film – Agustín Almodóvar, Pedro Almodóvar,
Najlepsza Europejska Aktorka – Adriana
Ugarte, Emma Suárez,

prawdę zasługują na wyróżnienie. Postacie przez nich grane były bardzo wyraziste i świetnie wykreowane. Ubiór, wygląd i gra aktorska jest w filmie naturalna
i sprawia wrażenie uczestniczenia w wydarzeniach dziejących się na ekranie.
Scenariusz nie pozostawił niedopowiedzeń, lecz doprowadził widzów i do wybuchu śmiechu, i do wzruszeń. Mam
nadzieję, że dzieło Maren Ade zostanie
zapamiętane na wiele lat.

Lenny Abrahamson – reżyser – pokazuje
nam na ekranie świat od zupełnie innej
strony niż mieliśmy okazję zobaczyć
w ,,Tonim Erdmannie”. Widz przez
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Nagroda Publiczności – Najlepszy Film
Europejski, Pedro Almodóvar.
Kobieta, której córka nie wiadomo gdzie
i dlaczego uciekła, wprowadza się do
starego mieszkania i wspomina swoje
życie od czasów młodości aż do chwili,
gdy jej największy skarb i powód do dumy zniknął, a cały świat zawalił.
Film przepełnia dramatyzm, który dla
reżysera – Pedro Almodóvara, jego dzieł
jest charakterystyczny – ale też uciążliwy i przytłaczający. Mimo bardzo pompatycznych dialogów i specyficznego,
szybkiego biegu wydarzeń film ma w
sobie coś pięknego, miejsca. Pomarańczowe ceglane ściany i prażące słońce,
zapierające dech w piersiach widoki i
urokliwe, hiszpańskie uliczki-to coś, dlaczego warto obejrzeć ten film.

„On wrócił” (Niemcy)
Film nominowany do Europejskiej Komedii Roku. Opowiada historię Adolfa Hitlera pojawiającego się w naszych, współczesnych czasach. Poznaje go mężczyzna
marzący o nagraniu filmu, który pomoże
osiągnąć mu sukces. Niestety, nikt nie
bierze führera na poważnie i nie dowierza, że naprawdę żył za czasów II wojny
światowej, a to jak się okazuje doprowadza do wielu zdumiewających sytuacji.
Widzimy na ekranie mechanizmy, w wyniku których Hitler ponownie zjednuje
sobie ludzi i obserwujemy, jak postępuje
w zupełnie nowym dla niego świecie.
Dzieło Davida Wendta zaskakuje i skłania
do refleksji nad tym, czy różnimy się w
jakikolwiek sposób od ludzi sprzed 70
lat. Po obejrzeniu dzieła do końca można
zadać sobie tylko jedno pytanie: czy ten
film naprawdę powinien być uznawany
za komedię?

„Body/Ciało” (Polska)
Warto na początek wspomnieć, że film
Małgorzaty Szumowskiej został nagrodzony Europejską Nagrodą Publicznościzasłużenie.
filmweb.pl

„Pokój” (Irlandia, Kanada)

Najlepszy Europejski Reżyser – Pedro
Almodóvar,

Ojciec – Janusz i córka – Olga od śmierci
matki żyją w ciągłej kłótni. Ponadto Olga
choruje na bulimię, przez co napięcie
między dziewczyną a ojcem tylko się
nasila. Terapeutka Oli pewnego dnia
informuje Janusza o kontakcie córki z
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skałby więcej, gdyby nie odrobinę naciągana fabuła mająca za zadanie wydłużyć
bieg wydarzeń. Mimo to jest to godny
kandydat na Europejski Film Animowany
Roku.

„Nazywam się Cuknia” (Szwajcaria,
Francja)
Film ten wygrał w kategorii: Europejski
Film Animowany Roku. Niesamowite jest
to, że animacja została zrobiona poklatkowo! To najbardziej pracochłonna
technika tworzenia filmów animowanych. Cały mały świat, w którym „dzieje”
się akcja filmu, został zrobiony z plasteliny, co dodaje całemu dziełu uroku.
ars.pl

zaświatami. Ta sytuacja zbliża ojca i córkę, a nas widzów skłania do rozmyślań
na temat życia pozagrobowego i ludzkiej
natury.
Film jest nieprzewidywalny i trudny w
przekazie, co jest również jego zaletą.
Ujęcia kamery pokazujące zwykłe polskie
ulice czy klatki schodowe w zupełnie
nowy, nietypowy sposób-to jedna z największych zalet tego filmu, który trzeba
zgłębić, by dostrzec jego wartość.

„Czerwony Żółw” (Francja, Belgia)
Film został nominowany do nagrody
Europejskiego Filmu Animowanego Roku. Historia przywodzi odrobinę na myśl
biblijną przypowieść o Adamie i Ewie lub
nawiązanie do mitologicznej wyspy bogini Kalipso. Opowiadanie o życiu i śmierci,
samotności rozbitka na bezludnej wyspie
i tajemniczym żółwiu urzeka różnorodnymi sposobami animacji, a także rysunkami i całym bajkowym sposobem, w jaki
reżyser – Michael Dudok opowiedział o
każdym aspekcie życia. Zaintrygowało
mnie też to, że cała historia została opowiedziana bez żadnego słowa, co czyni ją
bardziej uniwersalną. Niestety, film zy-

Oglądamy historię małego chłopca –
Cukinii, którego wychowuje tylko pijana
matka. Pewnego dnia na skutek nieszczęśliwego zdarzenia chłopiec zostaje
zabrany do domu dziecka. Przez całą
drogę towarzyszy mu bardzo miły i opiekuńczy policjant. Chłopiec jeszcze nie
wie, że dzięki niemu jego życie nabierze
kolorów.

Przegląd filmów do Europejskich Nagród
Filmowych to bardzo ciekawe i nietypowe wydarzenie. Pozwala widzom na
zapoznanie się z dziełami, które podczas
gali są potem nagradzane. Oprócz powyżej wymienionych dzieł podczas samej gali wręczono nagrody w pozostałych kategoriach:
Europejski Film Krótkometrażowy – ,,9
Days – From My Window in Aleppo”
Reżyser: Thomas Vroege;
Nagroda za Całokształt Twórczości –
Pierce Brosnan;
Europejskie Odkrycie Roku – ,,Olli Mäki.
Najszczęśliwszy dzień jego życia”
Reżyser: Juho Kosman.

film.gildia.pl

Mam nadzieję, że takich wydarzeń w
naszym mieście będzie więcej, nawet
jeśli Wrocław nie jest już Europejską
Stolicą Kultury. A wszystkich zapraszam
do kin (nie tylko multipleksów) na seanse nagrodzonych dzieł. Zdobywca najważniejszych nagród, „Toni Erdmann” w
kinach już od 27 stycznia!

Mateusz Wróblewski

MUZYCZNE DEKADY:

JAZZ
Niestety, podejście do muzyki
zmienia się,; raczej na gorsze.
Ze smutkiem muszę przyznać,
że młodzież ogranicza pojęcie
„ulubionej” muzyki do nowości
puszczanych w radiu. Nic nie
wiemy o korzeniach współczesnej muzyki rozrywkowej. A
szkoda!
Ludzie zarówno młodzi, jak i starzy nie
odkrywają już dzisiaj muzyki. Jeśli chodzi
o tych młodych – słuchają wyłącznie
popularnych młodych wydawnictw znanych komercjalnych artystów, a starzy –
boją się sięgnąć po rzeczy nowe i zostają
przy wyborach muzycznych z czasów
swej młodości. Tylko że to nie ma być
felieton hejtujący kulturę masową, wybory nastolatków i Shakirę , Drake’a czy
Twenty One Pilots. Chciałbym zarówno
młodych, jak i starszych „doedukować”
o źródłach, narodzinach muzyki rozrywkowej i jej rozwoju w XX w. Chciałbym
pokazać, co wpłynęło na to, że dzisiejsza
muzyka brzmi tak, a nie inaczej. Poza
tym okazuje się, iż wiele osób z mojej
klasy nie potrafi wymienić żadnego pianisty jazzowego, klasycznej grupy rockowej czy piosenkarki funkowej z lat 80.
Trzeba to zmienić!

Blues: u źródeł współczesnej
muzyki jazzowej
Warto historię muzyki rozrywkowej rozpocząć od przedstawienia jej początków.
A jej początki to oczywiście jazz. Właściwie tym jednym krótkim słowem można
określić całą muzykę ostatniego stulecia.
Dziś jazz odchodzi w niepamięć, wypierany przez muzykę elektroniczną i pop.
Jednak w czasach największej świetności
mało kto nie słuchał jazzu… (mowa tu o
Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii
i Europie Zachodniej). Jazz to gatunek
muzyczny, chociaż naprawdę to tylko
forma interpretacji i ogólna nazwa dla
stylów muzycznych pochodzących od
jazzu (także: jass, jas). Natomiast sam
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jazz wywodzi się z muzyki bluesowej i
folkowej muzyki czarnoskórej społeczności Ameryki Północnej. Jazz powstał w
Nowym Orleanie na południu Stanów
Zjednoczonych, gdzie dawniej żyło najwięcej czarnoskórych niewolników. U
podstaw jazzu leży muzyka angielska,
którą „przynieśli” ze sobą kolonizatorzy
w XVII i XVIII wieku oraz muzyka zachodnioafrykańska. Muzyka angielska to
hymny i psalmy religijne, które śpiewane
przez Murzynów w kościołach i przy pracy dały początki wokalizie jazzowej. Z
kolei muzyka zachodnioafrykańska to
głównie rytmy, często bardzo złożone i
chwytliwe, a także szeroko pojęty blues
wiążący się z duchowością, a stworzony
przez niewolników afroamerykańskich,
aby zachęcać ludzi pięknymi melodiami
do pracy.

Orleański klimat
Jazz powstał i silnie rozwinął się w 1.
dekadzie XX wieku. Narodził się w dzielnicy prostytutek w Nowym Orleanie
(sama etymologia słowa ‘jazz’ oznacza w
slangu stosunek płciowy). Pierwszymi

Earl Hines, Ella Fitzgerald, Billie Holiday i
wielu innych.

Nowe w jazzie

stylami jazzowymi były: dixieland, boogie
woogie (w latach 10. I 20.) oraz chicago
jazz i swing (lata 30.). Silną tradycją jazzową odznaczają się Nowy Orlean i Chicago. Z tego pierwszego pochodzi jeden
z najsłynniejszych trębaczy i wokalistów
jazzowych, czyli Louis Armstrong, który
stał się ikoną i symbolem muzyki rozrywkowej. Ważną rolę w historii tego gatunku odegrały big bandy – duże zespoły/
comba jazzowe. Typowe instrumenty dla
tego gatunku to: fortepian, kontrabas,
instrumenty dęte(trąbka, saksofon, puzon), perkusja i gitara. Wśród najważniejszych artystów z tamtych czasów byli
m.in. Duke Ellington, Louis Armstrong,

Później nadszedł świeży powiew w jazzie… W latach 40. powstał bebop, w którego blasku na świat przyszły największe
gwiazdy jazzowe i który w swojej formie
pozostał niezmienny do dziś. Lata 50.
były czasem największej popularności
jazzu. Na przełomie lat 50. powstało
najwięcej standardów jazzowych, największe arcydzieła , nastąpił rozwój nowych podgatunków i stylów. Pionierzy
jazzu z tamtych lat to między innymi:
Charlie Parker, Charles Mingus, Thelonius Monk, Dizzy Gillespie, Chet Baker,
Dave Brubeck itd.
Chociaż się tego nie spodziewałem artykuł, który miał zawierać w sobie historię
całej muzyki rozrywkowej, okazał się za
długi po opisaniu raptem do połowy
historii jazzu! Cykl „Według dekad” będę
więc kontynuował. W następnym artykule kolejna opowieść o pięknym jazzie i
jego ewolucji do innych stylów (między
innymi rock’n’rolla) w latach 50. I 60…

Kacper Kowalski

HISTORIA JEDNEJ PIOSENKI
Kolejny Nowy Rok za nami, race odpalone. Wielu z nas kojarzy zapewnie ten dzień jako czas
picia szampana, czuwania do dwunastej i tym podobnych… Jednak czy pierwszy stycznia jakoś
łączy się z Polską? Tak, dzięki irlandzkiemu zespołowi U2.
Niby zwykła piosenka
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porusza to, co się działo w 1981 roku w
Polsce, kiedy 13 grudnia został wprowadzony stan wojenny w celu ustabilizowania sytuacji w Polsce i pokazania państwom Układu Warszawskiego, że nie
potrzebna jest interwencja Armii Czerwonej. Wielu członków ,,Solidarności"
aresztowano.
Podmiotem
lirycznym ,,New Year's Day" okazuje się nie
kto inny, jak internowany Lech Wałęsa.
Ciszą, jaka panuje w piosence po Nowym
Roku, jest zaostrzony rygor wprowadzo-

Drugie dno
Początkowo tekst ,,New Year's Day"
miał opowiadać o rozłące muzyków z
rodzinami podczas tras koncertowych.
Jednak inspirując się pewnymi wydarzeniami, muzycy zmienili go. Piosenka

Ibitimes.co.uk

,,New Year's Day" U2 z płyty ,,War" z
1983 roku zaczyna się nagłymi dźwiękami gitary, perkusji, basu i pianina, które
następnie na krótki czas przechodzą w
samodzielną grę gitary z perkusją do
rytmu. Po chwili Bono zaczyna śpiewać.
Mówi na początku o ciszy, która nastąpiła w Nowym Roku, świecie tonącym w
śniegu oraz o tym, jak bardzo pragnie
być z kimś. Stwierdza, że nic od pierwszego stycznia się nie zmieniło. W refrenie obiecuje jakiejś osobie, że będzie z
nią z powrotem. W następnej zwrotce
krótko opisuje wydarzenia, jakie miały
miejsce wcześniej: nadejście czarnobiałego tłumu, w którym wszyscy byli
równi i doniesienia gazet, że to, co się
dzieje, jest prawdą. Później w piosence

mowa o przyszłym zwycięstwie i zjednoczeniu się. W następnych częściach
utworu poprzedzanych solówkami The
Edge'a, mamy jeszcze raz refren z obietnicą zakończenia rozłąki oraz słowa o
nadziei, że być może nadszedł już właściwy czas. Utwór kończy się zwróceniem uwagi na słowa, którymi ktoś, zapewne u władzy, opisuje czasy, w których żyje jako złotą erę. W końcu osoba
mówiąc stwierdza, że jedynie chce być z
kimś mu bliskim oraz że nic się nie zmieniło w Nowym Roku...

OPOWIADANIE
ny po 13 grudnia. Miedzy innymi wprowadzono godzinę policyjną, a na ulicach
stały pancerne pojazdy. Śnieg wskazuje
nam na porę roku wydarzeń z 1981 roku,
kiedy miała miejsce jedna z większych
zim tamtych lat (wiele jest zdjęć milicjantów grzejących się wtedy przy koksownikach). Osoba, z którą podmiot pragnie
być, to kochająca żona. Refren jest obietnicą przyszłego powrotu (Wałęsa wyszedł
14 listopada 1982, ale przez długi czas
był pod ścisłą kontrolą milicji). Czarnobiały zbity tłum to milicja, która stanęła
na ulicach 13 grudnia i starła się ze strajkującymi. Gazety symbolizują kontrolowane przez władzę media, dzięki którym
rozeszła się wiadomość o stanie wojennym i strajkach. Frazy o zwycięstwie i
zjednoczeniu odnoszą się do opozycji,
która mimo podziału, wygra z przeciwnikiem. Złota era w ostatniej zwrotce i walkę o złoto można odczytywać jako propagandę władz chwalących kraj i oczerniających opozycję, ale też jako głos strajkujących, którzy mają nadzieję na poprawę i
spełnienie swoich pragnień. Podmiot
jedynie mówi, że chce być z powrotem z
rodziną, a stan wojenny nadal trwa.

Wielki utwór i wielki hit
Piosenka ,,New Year's Day" wiele razy
odnosiła sukcesy i znajdowała się na wysokich pozycjach. Doczekała się też kilku
coverów. Magazyn ,,Rolling Stone" umieścił ją na 435. miejscu swojego zestawienia pięciuset najlepszych utworów. ,,New
Year's Day" było też niejednokrotnie wykonywane na koncertach, z których godny wspomnienia jest ten z piątego czerwca 2005 roku w Chorzowie, gdzie fani
utworzyli biało-czerwoną flagę podczas
tej piosenki, co zaimponowało muzykom.
Obecnie widzimy, jak próbuje się
zdyskredytować Wałęsę i oskarżyć go o
współpracę z SB. Czy nie wydaje się dziwne, że osoba, która tym wszystkim przewodziła, starała się rozwiązać konflikt
poprzez negocjację z władzą, a później
wygrała pierwsze od kilkudziesięciu lat
wybory prezydenckie, mogła na prawdę
być zdrajcą? Dla wielu do dzisiaj zarówno
w Polsce, jak i poza jej granicami Lech
Wałęsa pozostanie twarzą ,,Solidarności"
oraz walki z reżimem władz Polski Rzeczypospolitej Ludowej. To ten nieznany
mężczyzna z wąsem jest upamiętniony w
tej piosence i świadomości masowej: czy
ktoś tego chce, czy nie.

Michalina Szymańska

REALNA WYSPA

Księżyc jasno świecił na rozgwieżdżonym niebie. Rozalia, czując pierwszy
chłodny podmuch wiatru, wyszła z wody. Z jej mokrego ubrania ściekała woda.
Całe popołudnie spędziła w jeziorku,
ciesząc się pięknym krajobrazem, chłodną wodą i chwilą zapomnienia. Podczas
pływania dostrzegła niewielką jaskinię
schowaną za wodospadem. Postanowiła
tam przenocować, ponieważ zapomniała zbudować sobie schronienie. Podniosła nóż leżący koło kamieni i ruszyła
przez krzaki. Po drodze zbierała gałęzie.
Miała nadzieję, że uda jej się rozpalić
ognisko. Noc była piękna. Dziewczyna
nie czuła strachu, pomimo że znajdowała się sama w środku dżungli. Była narażona na atak drapieżników, ale nie
przejmowała się tym. Przeciskała się
pomiędzy liśćmi, aż dotarła do wodospadu. Ostrożnie przeszła po śliskich
kamieniach i weszła do małej jamy. O
dziwo, w środku było sucho. Blondynka
położyła patyki na ziemi. Po chwili udało
jej się rozpalić małe ognisko, które
oświetliło ciemne wnętrze groty. Ściany
pokryte były mchem, z sufitu zwisały
małe nietoperze. Dziewczyna położyła
się na twardych kamieniach, płomienie
ogrzewały jej zmarznięte ciało. Teraz
znowu zaczęła myśleć o swoim dawnym
życiu, a właściwie o braku wspomnień.
Rozmyślała o tym, kim była. Chciała się
dowiedzieć, jaka była jej przeszłość, bo
kim jest człowiek bez historii? Rozalia

nie chciała odpowiadać na to pytanie, ale
w głębi serca znała odpowiedź. Swoje
myśli skierowała w innym kierunku: zastanawiała się, jak dalej przetrwa na tej
wyspie. Szum wodospadu działał na nią
usypiająco. Powoli zaczęła zamykać oczy.
Nagle wśród płomieni dojrzała pojawiającą się ciemną sylwetkę. Dziewczyna widziała już gdzieś tę twarz; czuła, że jest
to ktoś ważny w jej życiu. Postać rozpłynęła się w płomieniach tak szybko, jak się
pojawiła. Blondynka zapadła w kamienny
sen, zapominając o dziwnym zdarzeniu.
********
Mężczyzna siedział zamyślony w fotelu w
swoim gabinecie. Jeżeli wszystko się uda,
będzie to niesamowity postęp nauki.
Miał nadzieję, że nie będzie żadnych
komplikacji. W końcu w tym eksperymencie brała udział jego córka. Na jego
biurko wskoczyła biała kotka, łamiąc
wszelkie zasady obowiązujące w tym
miejscu; usiadła na klawiaturze otwartego laptopa.
- Księżniczko, nie możesz tutaj leżeć –
mężczyzna zaśmiał się i przeniósł zwierzę
swojej pierworodnej na papiery leżące
obok. Jednak kot wrócił na poprzednie
miejsce. Nagle do pomieszczenia w padł
zdyszany chłopak.
- Szefie, są kłopoty – krzyknął przerażony.
cdn.
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PRZEPIŚNIK
Mikołaj Górka

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I… CZAS NA DIETĘ:)
Każdy z nas lubi święta (może z wyjątkiem Grincha). Wspaniały czas z rodziną, przerwa od
szkoły, pyszne potrawy wigilijne. Jednak wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Nadszedł nowy
rok, a wraz z nim wiele noworocznych postanowień. Aby zarówno styczeń, jak i cały rok 2017
minął lekko i przyjemnie, w styczniowym kulinarniku przygotowałem dla Was 3 przepisy na
lekkie, smaczne i proste w przygotowaniu potrawy. Przygotuj je i zjedz, a ten rok stanie się najsmaczniejszym rokiem Twojego życia!
piekarniku, a następnie schłodzić w lodówce, najlepiej przez całą noc.
Wszystkie składniki na polewę przełożyć
do garnka z grubszym dnem.
Podgrzewać na małym ogniu do połączenia się składników.
Gotową polewą polać wierzch ciasta.

CZEREŚNIE ZAPIEKANE W BUDYNIU
Składniki:
200g czereśni (mogą być mrożone),
3 jajka,
120g cukru pudru,
450ml mleka (najlepiej wychodzi w tym
3,2%, ale można użyć mniej tłustego)
1/2 laski wanilii,
2 czubate łyżeczki mąki ziemniaczanej,
łyżeczka cynamonu.
Sposób przygotowania:
Owoce umyć, wypestkować. Mrożone
rozmrozić i osączyć na durszlaku. Owoce
rozłożyć do 4 kokilek do zapiekania o
pojemności ok.180ml.
Jajka rozkłócić, dodać cukier puder oraz
nasiona z laski wanilii. Dodać 2 łyżki ciepłego mleka. Resztę zimnego mleka
zmieszać z mąką ziemniaczaną i, stale
mieszając, wlać do masy jajecznej. Masą
zalać czereśnie. Piec ok. 45-50min w
temp. 160-170 stopni. Przed podaniem
oprószyć cukrem pudrem i cynamonem.

JAGIELNIK
Składniki:
CIASTO:
130 g płatków owsianych
4 łyżki miodu
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CIASTECZKA Z BRĄZOWEGO RYŻU

MASA:
200 g kaszy jaglanej
350 ml mleka kokosowego
3 jajka
pół szklanki ksylitolu
POLEWA:
łyżka oleju kokosowego
2 łyżki kakao
4 łyżki wody
2 łyżki ksylitolu
Sposób przygotowania:
Kaszę jaglaną namoczyć przez noc w
wodzie z sokiem z cytryny. Spód formy o
średnicy 24 cm wyłożyć papierem do
pieczenia. Płatki owsiane podprażyć na
suchej patelni do przyrumienienia.
Połączyć z miodem, wyłożyć na spód
formy i docisnąć. Schłodzić w lodówce
przez 30 minut.
Kaszę przepłukać kilkakrotnie pod bieżącą wodą. Przełożyć do garnka, zalać mlekiem kokosowym i gotować do miękkości. Gotową kaszę zblendować na gładko. Jajka utrzeć z ksylitolem na puszystą
masę. Całość przelać do kaszy i wszystko
razem zmiksować. Masę przełożyć na
owsiany spód. Jagielnik piec w 150 stopniach przez 1 godzinę,a następnie
zmniejszyć temperaturę do 150 stopni i
piec ciasto jeszcze przez 30 minut.
Po upieczeniu zostawić w uchylonym

Składniki:
200 g brązowego ryżu
100 g migdałów
50 g cukru trzcinowego
100 g suszonych owoców (rodzynki, żurawina, daktyle)
100 g masła pokrojonego w kostkę*
szczypta soli
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
Sposób przygotowania:
Ryż i migdały mielimy w blenderze albo
innym podobnym urządzeniu. Ryżu nie
jesteśmy w stanie całkowicie zmielić na
mąkę, zostanie odrobina grudek wielkości ziaren piasku. Wszystkie składniki
(oprócz owoców) przesypujemy na stolnice i zagniatamy. Ciasto nie będzie miało takiej elastycznej, zwartej struktury jak
ciasto kruche, będzie się kruszyć. Dodajemy owoce i łączymy z ciastem. Odrywamy kawałek ciasta i formujemy w dłoniach kulkę wielkości orzecha włoskiego,
następnie delikatnie spłaszczamy i przekładamy na foremkę. Pieczemy 15 minut
w 180*C. Ciastka studzimy na blaszce.
Dopiero po przestudzeniu przekładamy
ciastka na talerz. W przypadku próby
odklejenia ich gorących może się to skończyć pokruszeniem i połamaniem.
* Część masła możemy zastąpić jajkami
Życzę szczęśliwego roku 2017 i powodzenia w kulinarnych podbojach!

PARNASOWE WOJAŻE
Iza Siwińska, II LO im.S.Batorego w Warszawie

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE (2)
Zamek Królewski w Warszawie to jeden z najważniejszych punktów zwiedzania stolicy. Warto
na niego spojrzeć raz jeszcze, z innej perspektywy…
W 1949 r. Parlament wydał dekret, z którego wynikało, że
Zamek ma zostać odbudowany, władze PRL bardzo się jednak
wzbraniały przed wprowadzeniem tych planów w rzeczywistość. Prace rozpoczęto dopiero w roku 1971, trwały zaś do
1984. Niezwykły jest fakt, że pieniądze na odbudowę Zamku
Królewskiego zostały zaczerpnięte całkowicie (co do złotówki!) ze składek społecznych. Oczywiście, wykorzystano fragmenty oryginalnego budynku ocalałe z czasów II wojny światowej. Zamek zaczął pełnić funkcję muzeum.
Historię tego miejsca można poznać na wystawie multimedialnej „Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie” znajdującej się w piwnicy budynku. Ekspozycja składa się
z trzech sal: pierwsza prezentuje historię Zamku od czasów
książąt mazowieckich aż do dwudziestolecia międzywojennego. Następna sala poświęcona jest czasom II wojny światowej.
To właśnie ta część wystawy zrobiła na mnie największe wrażenie. Zdjęcia zburzonego Zamku otaczające mnie z trzech
stron, a także odgłosy spadających bomb pozostawiają naprawdę silne wrażenie.

Na drugim piętrze możemy oglądać wystawy czasowe. Zachęcam również do obejrzenia Arkad Kubickiego (wejście z zewnątrz od strony Wisły oraz od środka Zamku, korytarzem za
szatnią). Korytarz ten został zbudowany w latach 1818-27 według projektu Kubickiego, o którym już wspominałam. Pełnił on
wtedy funkcje ulicy – tunelu. Po powstaniu listopadowym stacjonował tu Pułk Czerkiesów i zamurowano Arkady, zaś po
odzyskaniu niepodległości urządzono tu garaż dla pojazdów
prezydenta. Niesamowite jest to, że Arkady przetrwały II wojnę
światową, jednak nie prowadzono w nich remontów ani nie
odnawiano przy okazji odbudowy Zamku Królewskiego. Prace
remontowe rozpoczęto dopiero w roku 1995 i trwały one aż do
2009. Połączono Arkady korytarzem z Zamkiem Królewskim.
Możemy z nich przejść również na wystawę archeologiczną, na
której pokazane są wykopaliska oraz rekonstrukcje mieszkania
służby dworskiej z XVIII w.
Zamek Królewski jest jednym z symboli Warszawy. Jego historia jest ściśle związana z naszą państwowością. Miewał wzloty
i upadki, zawsze razem z naszym krajem. Dlatego też warto
lepiej poznać to miejsce. Na koniec chciałabym więc Was zachęcić do odkrywania Zamku Królewskiego. Miłego spaceru po
tych pięknych wnętrzach!
cojestgrane24.wyborcza.pl

Zwiedzanie rozpoczynamy od pierwszego piętra. W Sali Canaletta zgromadzone są obrazy Bernarda Bellotta (zwanego Canalettem) przedstawiające panoramę Warszawy. To właśnie
na podstawie tych obrazów po wojnie odbudowywano część
budynków. Za Salą Canaletta sąsiaduje Kaplica Mała. Dwukrotnie modlił się tu papież Jan Paweł II. Ciekawym pomieszczeniem jest również Pokój Sypialny, bardzo elegancki i ciekawie
urządzony. Warto zajrzeć też do Sali Rady, miejsca posiedzeń
Rady Nieustającej. Trzeba nadmienić, że tron (krzesło tronowe, bez dekoracji) znajdujący się w tej sali jest oryginalny, nie
jest rekonstrukcją. Niesamowite wrażenie robi też przepiękna
Sala Wielka, zwana również Balową. To właśnie na tę salę spadła pierwsza bomba skierowana na zamek. Zachwyca ona
wystrojem i delikatnością przy zachowaniu wielu złotych zdobień i kolumn, a także dekorowanej posadzki i sufitu. Pomieszczeniem, które koniecznie trzeba obejrzeć, jest niewątpliwie Pokój Marmurowy, poświęcony wszystkim polskim królom. Możemy w nim zobaczyć obrazy, w tym największy:
„Portret Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym”. Bardzo
interesująca jest również Sala Tronowa z dekoracją za krzesłem tronowym (tzw. zaplecek i baldachim), ze srebrnymi,
haftowanymi orłami. Zostały one odtworzone dopiero w latach 90. XX w., po tym, jak w 1991 r. odnaleziono jednego
jedynego zachowanego orła. Resztę zabrali hitlerowcy. Możemy także zajrzeć do Gabinetu Monarchów Europejskich, w
którym znajdują się portrety m.in. Fryderyka II i carycy Katarzyny II. Na pierwszym piętrze znajdują się także obrazy Jana
Matejki.

skich. Możemy w niej podziwiać zbiory podarowane Zamkowi
w 1994 r. przez Karolinę Lanckorońską, dzieła pochodzące z
kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, w tym dwa obrazy
Rembrandta: „Dziewczynę w ramie obrazu” i „Uczonego przy
pulpicie”. Niesamowite wrażenie robi także Dawna Izba Poselska. To tutaj zbierał się sejm polsko-litewski po unii lubelskiej.
Pomieszczenie to jest piękne w swojej surowości, posiada niezwykły klimat. Szczególnie ważne są w nim herby prowincji
dawnej RP namalowane na stropie. Na parterze możemy obejrzeć też galerię Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej. Bardzo
interesujący jest też fragment muru z czasów wojny, z otworami na ładunki wybuchowe zrobionymi przez Niemców.

Przejdźmy teraz na parter. Znajduje się tu Galeria LanckorońAGRAFKA 4/2016/2017 | 27

WYDARZENIE NUMERU

Specjalnie dla „Agrafki” rysunek stworzony przez znanego wrocławskiego grafika Andrzeja Tylkowskiego.
W ramach relaksu proponujemy zindywidualizowanie (czytaj: pokolorowanie) dzieła:)

