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WSTĘPNIAK
Małgorzata Wieczorkiewicz

WITAJ MAJOWA… GONITWO
Przyszedł kwiecień, a po nim maj – drzewa, jak na zawołanie, zaczęły wypuszczać liście i kwiaty. Parki natychmiastowo zazieleniły się, urozmaicając krajobraz
złożony ze szklanych domów. Rowerzyści wylegli na
ulice Wrocławia. W sklepach – czyszczenie magazynów.
Ale wiecie co? Nie ma to jak końcowy okres roku
szkolnego.
Czas zacząć odliczanie do 19 czerwca – ostatnie dwa miesiące
szkoły przed nami, a, jak zwykle, będzie się działo. Sezon na poprawianie ocen właściwie już rozpoczęty.
Jesteśmy po egzaminach. My – gimnazjaliści i ósmoklasiści –
możemy poczuć się wolnymi ludźmi. Nie czuje się już tego oddechu terminów, nie ma się wyrzutów sumienia, że w końcu się
idzie z przyjaciółmi do kina czy do restauracji. Żyć, nie umierać!
Carpe diem, mówiąc krócej.
Nie wiem, jak Wy, ale ja uwielbiam całą atmosferę, która towarzyszy pełni wiosny. Wszystko robi się wtedy bardziej przyjazne i
radosne. Nie ma szarówki za oknem po piątej wieczorem. Do
późna siedzi się w ogrodzie i, leżąc na hamaku, ogląda się gwiazdy. Nawet burza, która nawiedza niebo wieczorem, wydaje się
czymś wspaniałym.
Wraz z wiosną, świat budzi się do życia. I tu nie chodzi tylko o
naturę – budzimy się też my. Budzi się Wrocław. Wkrótce zaczną się nocne koncerty nad Odrą przy świetle księżyca, odbijającego się w tafli wody. Parki z kolei stały się siedzibą
„piknikowców” i artystów, poszukujących inspiracji w naturze.
Już niedługo w całym mieście będzie można po zmroku przekroczyć progi kościołów czy muzeów, a nawet poczuć dreszczyk
emocji. Mowa tu o „Nocy Muzeów”, która chyba już jest stałym
punktem w harmonogramie wrocławskich wydarzeń. A od niedawna w Kolegiacie św. Krzyża wszyscy ci, którzy nie mieli okazji
odwiedzić Rzymu, będą mogli obejrzeć z bliska reprodukcje fresków Michała Anioła.
Na kartach „Agrafki” też nie jest nudno. Pierwsze zdjęcie czarnej
dziury? Prognozy ekologiczne? Recenzje spektakli i filmów?
Przegląd najnowszych wydarzeń w naszym mieście? To wszystko
w tym numerze! A numer choć w części postanowiliśmy poświęcić ważnemu problemowi: EKOLOGII.
I nawet jeśli wydaje się Wam, że maj to czas gonitwy po oceny i
czerwony pasek na świadectwie, rozejrzyjcie się. Świat i jego
piękno na nas czekają. Oderwijmy się od tej pogoni i skosztujmy
tego, co nam serwuje.
Korzystajmy z tego co ofiarowuje nam otaczająca nas natura!
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NA PARNASIE

ZE SZCZYTU PARNASU
Przed nami ostatnia prosta, finisz. Za nami niezwykle ciekawy i zwariowany okres- egzaminów aż 6 klas (3 gimnazjalnych i 3
ósmych). Młodsze klasy cieszyły się labą i odpoczywały na szkolnych wycieczkach. Jednym słowem-działo się!

Jak zwykle w Parnasie dzieje się wiele.
Sporo atrakcji wiązało się ze świętowaZa nami uroczysta gala konkursów Zdolny niem pierwszego dnia wiosny. Nasi woŚlązak. Przypominamy, że
wśród naszych uczniów mamy 3 zdolnych gimnazjalistów - Gosię (3c), Alę (3a) i
Marcina (3b). Natomiast
wśród Zdolnych Ślązaczków
znaleźli się: Michalina (8a),
Marcel (8c), Karolina (8c) i
Paweł (8b). Jednak osiągnięć
jest znacznie więcej. Laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej zostali
Filip (8b) i Bruno (3b), natomiast Olimpiady Języka Angielskiego: Michał (3c) i MaNIE SAMĄ NAUKĄ…
teusz (3b). Gratulacje należą się także
naszym redakcyjnym koleżankom: Gosi
(3c) i Mai K. (3c), które w Ogólnopolskim lontariusze z Klubu Ośmiu uczestniczyli 21
Konkursie na Reportaż im. R. Kapuścińmarca w Gali Wrocławskich
Wolontariuszy. Z
kolei klasy ósme
wybrały się 21
marca świętować
Międzynarodowy
Dzień Poezji do
Muzeum Pana
Tadeusza. W
naszej szkole z
kolei gościliśmy
21 marca koszykarki Ślęzy Wrocław. Cały tydzień 14-21
marca w naszej
szkole świętowaskiego zdobyły tytuły laureatek. Także
liśmy Szkolne Dni Matematynasi młodsi uczniowie zdobywają laury:
ki. Oczywiście nie można też
Nadia (4) w Amatorskich Mistrzostwach
zapomnieć o tym, że klasy 1Pole and Aerial Dance, zaś Kinga (4) w
7 wreszcie mogły odpocząć i
Konkursie Literackim „Piernikowa Chata”. zintegrować się podczas
Jednak nie ma co ukrywać, że największe kilkudniowych wycieczek,
sukcesy osiągnęła Gosia (3c), która poza które wypadły podczas egzatytułem laureatki w konkursie Zdolny
minów klas ósmych. Relację
Ślązak uzyskała też tytuł laureatki Olimzdjęciową z wycieczek znajpiady Geograficznej oraz XI Konkursu
dziecie w dalszej części nuWiedzy o Rosji „Białe Noce”, którego na- meru.
grodą jest pobyt w Petersburgu. Wszystkim gratulujemy!
SUKCESY NASZYCH
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A za nami dwa tygodnie egzaminacyjnego maratonu. Najpierw w dniach 10-12
kwietnia do egzaminu przystąpili gimnaI PO STRACHU….
zjaliści. I był to ostatni egzamin gimnazjalny. Atmosferę 3-dniowego maratonu
próbowali uczniom umilić rodzice , którzy
przyszykowali i kanapki, i ciasta. Każdego
też dnia towarzyszyli im w szkole. Potem
czas przyszedł na 3 dni egzaminów klas 8
(w dniach 15-17 kwietnia), To z kolei była
wielka niewiadoma, bo egzamin ten odbywał się po raz pierwszy. Chyba jednak
znów się okazało, że nie taki diabeł straszny… Tak czy inaczej wszyscy teraz zasłużyli na odpoczynek. Na wyniki egzaminów
poczekamy do połowy czerwca.

NA PARNASIE
Julia Pawicka

PAN TADEUSZ W MUZEALNEJ ODSŁONIE
Niech nikt nie waży się wątpić, że klasy ósme opuściły okazję na bezkarne wagary w Dzień Wagarowicza! To się nie zdarza. Co roku
w ten szczególny dzień omijamy lekcje-to stara jak świat tradycja. Tylko że w Parnasie na wagary wybierają się razem z uczniami …
nauczyciele. W dodatku do… Muzeum Pana Tadeusza
muzealne bardzo wygląda niezwykle. I to
w tej przestrzeni ósmoklasiście czytali
„Pan Tadeusz” należy do lektur, które
wybrane przez siebie fragmenty narodomożna albo pokochać albo znienawidzić.
wej epopei.
Nie da się być „gdzieś pośrodku”. Nużące
opisy, patetyczność formy, sztucznie do- Rękopis – biały kruk
brane rymy… - to główne argumenty
Może mniej o samym wyglądzie muzdecydowanych przeciwników „Pana
zeum, a więcej o tym, co się w nim znajTadeusza”. Z kolei
wzruszająca fabuła,
zapierające
dech w piersiach
opisy
polskiej
przyrody, smutne
wspomnienie wolnej Polski szlacheckiej – to argumenty gorących
wielbicieli
tej
książki. Uważam,
że pani Joanna
Zimnowoda, zabierając nas do
muzeum
Pana
Tadeusza, chciała
nieco przekierować tok myślenia tej dowało. No bo w końcu znajdowało się w
pierwszej grupy uczniów (jakże licznej). nim nie byle co! – rękopis „Pana TadeuAbyśmy przestali dostrzegać w „Panu sza” napisany ręką samego Adama MicTadeuszu” kolejną lekturę, ale dostrzegli kiewicza! Przy owym zabytku zatrzymaliśmy się trochę dłużej, aby poznać
raczej intrygującą epopeję narodową.
jego ciekawą historię. Otóż po
Ważne pierwsze wrażenie
śmierci Mickiewicza rękopis stał się
Spotkaliśmy się o godzinie ósmej przy własnością syna poety: Władysława
wrocławskiej fontannie. Stamtąd już tyl- Mickiewicza. Ofiarował on później
ko krok do bardzo ozdobnej kamieniczki, rękopis rodzinie Tarnowskich. Tarw której mieścił się cel naszej wyprawy. nowscy w obliczu wojny oddali ręPo wejściu do środka zaskoczyła mnie kopis w depozyt do Muzeum Ossoprzede wszystkim nowoczesność wystro- lińskich. Po wojnie upomnieli się oni
ju wnętrza, zupełnie niepasująca do cza- o swoją własność, ale muzeum wysu akcji utworu (XVIII w.) W całym mu- kupiło zabytek z rąk prywatnych.
zeum aż roiło się od różnych multimePrzy omawianiu historii rękopisu
dialnych dodatków, projektorów i telewidowiedzieliśmy się również o liczzorów.
nych zmianach w inwokacji. MickieZaciekawić historią

Najbardziej reprezentacyjną częścią muzeum był z pewnością korytarz wiodący
od szatni do kolejnych sal. Ciągnął się on
w zasadzie między dwoma kamieniczkami, na świeżym powietrzu, ale od góry
przykryty był wysoko zawieszoną przezroczystą osłoną. Moim zdaniem patio

nie podobała mu się małostkowość niektórych fragmentów epopei... Tak czy
owak, kolejne wydania coraz bardziej
różniły się od oryginału, co nie było chyba korzystne dla samego utworu.
Moda i styl szlacheckiej Polski
Zdecydowanie najciekawszą część lekcji
muzealnej odbyliśmy w „Sali strojów”. Mogliśmy tam zobaczyć (bardzo
niewygodne) ubrania z epoki sarmackiej rodem. Na początku przyjrzeliśmy
się z bliska tradycyjnym męskim kontuszom i damskim kontusikom. Rzuciliśmy też okiem na obszerne żupany,
które szlachta zakładała pod kontusze, a także pasy kontuszowe, które
świadczyły o zamożności właściciela.
Im większy, szerszy, bardziej zdobiony
pas, tym większym majątkiem władał
szlachcic. Nie można pominąć również bardzo charakterystycznego szlacheckiego nakrycia głowy. Mowa tu o
konfederatce, która upowszechniona
przez konfederatów barskich (od nich też
wzięła swoją nazwę) weszła do absolutnego must-have w szafie każdego szanującego się Polaka. Ponoć stała się tak

wicz uważał się za perfekcjonistę,
tak więc jak na perfekcjonistę przystało, poeta z każdym nowym wydaniem swego dzieła musiał coś zmienić. A to nie podobało mu się wyrażenie, jakiego poprzednio użył przy
opisywaniu piękna Ojczyzny, a to
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TEMAT NUMERU
charakterystyczna, że kiedy szlachcic
wyjeżdżał za granicę, od razu było wiadomo, że pochodzi właśnie z Polski, a raczej
z jej dawnych terenów (nie zapominajmy
o zaborach).
Szlachta, która do historii i tradycji przywiązywała nieco mniejszą wagę, wolała
się ubierać na modłę francuską. Taki styl
nazywamy empirowym [czyt. ąpirowym].
Charakterystyczne dla tego stylu stały się
długie, jednolite suknie, zszywane tuż
pod linią piersi.

(jak sama nazwa wskazuje). Nie było to
takie znowu proste zajęcie, gdyż ziarna
Dobrze wspominam również porównykawy sprowadzało się zza oceanu, ręczwanie bogatego dworu w Soplicowie z
nie mieliło, prażyło …
ubogim dworem Dobrzyńskich, przedstawionych na makietach. Mogłam wtedy O Muzeum Pana Tadeusza i epoce szlazobaczyć budynki, które ze skąpych opi- checkiej można pisać godzinami, jednak
sów w książce bardzo było trudno sobie nie chciałabym tego robić, aby czytelnicy
wyobrazić. Dowiedziałam się również nie pomyśleli: „W zasadzie to już wszystwielu interesujących ciekawostek, jak na kiego się dowiedzieliśmy, nie ma sensu
przykład tego,że w żadnym szanującym się tam wybierać”. Zostawię was w stasię dworze szlacheckim nie mogło za- nie ciekawości, którą zaspokoić możecie
braknąć kawiarki, czyli służącej, której jedynie, wybierając się do muzeum, o
zajęciem było przygotowywanie kawy którym pisałam i które gorąco polecam!
Tu się Polak „nadysze ojczyzny”

Alicja Wojnarowska

W POCIĄGU HISTORII
Ala Wojnarowska to nasza tegoroczna laureatka konkursu polonistycznego Zdolny Ślązak Gimnazajlista i konkursu literackiego„O
Laur Złotego Pióra”. Rzadko mamy okazję przeczytać niezwykle mądre przemyślenia Ali, więc dziś nadrabiamy zaległości. Przy okazji
prezentujemy, jak powinien wyglądać wzorcowy esej (w gimnazjum i podstawówce zwany rozprawką). Warto uczyć się od najlepszych. Swą pracę Ala poświęciła zagadnieniu bezsilności jednostki wobec historii.
„W cyrku historii nie brakowało
nigdy ani lwów, ani męczenników”
(Albert Camus)
Jesteśmy pasażerami rozpędzonego pociągu. Trafiliśmy do niego przypadkowo,
bez przewodników i instrukcji obsługi,
całkiem nadzy i bezbronni. Nikt nie zdradził nam tajemnicy o mechanizmie działania owego pociągu, lecz mimo to idealistycznie pragniemy zmieniać jego trasę.
Prędko (w obu znaczeniach tego słowa) i
boleśnie przekonujemy się, iż jest to niemożliwe. Przebywając dłużej w tej pędzącej lokomotywie nie sposób nie zauważyć, że maszyniści nieustannie się zmieniają. Trudno więc stwierdzić kto aktualnie decyduje o kierunku jazdy (może jest
użyty mechanizm zdalnego sterowania?).
Co istotne, drzwi nie zostały przewidziane
przy budowie pojazdu, nie możemy więc
się z niego wydostać. Choćbyśmy więc
krzyczeli na całe gardło, wyrywali włosy z
głów czy rozpaczliwie płakali, ratunek nie
nadejdzie. Pociąg nie może się zatrzymać.
Tak samo jest z historią. Mówi się, że życie to podróż. Historia jest więc pociągiem, który przewozi nas przez nie. Jednakże nie jednostka dzierży ster pociągu
dziejów. To historia ma zwierzchnictwo
nad człowiekiem i modyfikuje go, by pasował w jej ramy. W dalszej części pracy
przedstawię swe rozważania na ten temat.
Ludzie lubią idealizować. Są jednak histo6 | AGRAFKA 7/8/2018/2019

rie, które nie pozwalają na zabiegi
„upiększające”, na ubarwianie. Istnieją
bowiem utwory, które pozbawiają czytelnika wszelakich złudzeń, wykreowanych
przez wyobraźnię. Takim dziełem jest
„Pamiętnik z powstania warszawskiego”
Mirona Białoszewskiego. Utwór ten pokazuje jak młody człowiek, żyjący w przekonaniu, że panuje nad światem, traci swe
złudzenia. „Pamiętnik …” stanowi świadectwo małości jednostki wobec wojny.
Wszyscy słyszeliśmy o statystykach z powstania, o tragicznej proporcji pomiędzy
zmarłymi cywilami a żołnierzami. Każda z
tych poległych istot okazała się jedynie
trybikiem w skomplikowanym mechanizmie historii. Wojna widziana oczami
Białoszewskiego nie jest wzniosła, niczym
z wierszy Tyrteusza.” Rzecz to piękna
zaprawdę, gdy krocząc w pierwszym szeregu, ginie człowiek odważny, walcząc w
obronie ojczyzny.” Białoszewski odziera
powstanie warszawskie z romantyzmu i
wzniosłych idei. Wśród otaczających go
ludzi nie ma bohaterów. Stanowczo nie
można więc stwierdzić:” Ta postać jest
krystalicznie dobra i heroiczna ”, bowiem
w obliczu apokalipsy wojennej bohaterem
można
jedynie
bywać.
N
Świat dzieli się na architektów i budowniczych. Jedni snują plany i idee, drudzy je
urzeczywistniają. W „Folwarku zwierzęcym” George’a Orwella funkcję budowni-

czego pełnił Boxer. Koń ten niczym stachanowiec wypełniał plany przywódcySnowballa. Wbrew filozofii Immanuela
Kanta, stał się jedynie środkiem, dzięki
któremu społeczeństwo mogło się rozwijać. Był częścią systemu, maszyną. Można
nawet stwierdzić, że czasy, w których
przyszło mu żyć zawładnęły nad jego losem. Na swym kilkunastoletnim grzbiecie
dźwigał bowiem ciężar planów Snowballa, realizował plany „architekta”. Z dnia
na dzień z podmiotu stawał się przedmiotem. Wiele ludzi, tak samo jak Boxer, w
pocie czoła pracuje na swoje dziedzictwo.
Później jednak okazuje się, że historia w
swej wybiórczości zapomniała o ich dokonaniach. Historia bowiem biegnie sprintem i zawsze wychodzi na prowadzenie,
kiedy my zatrzymujemy się z tyłu z zadyszką.
Cyceron powiedział kiedyś:” W czasie
wojny milczą muzy”. Wojna zamyka usta
wszystkim wrażliwym istotom. Pozbawia
liter literatów czy muzyki muzyków. Na
stałe zaznacza swe piętno w twórczości
artystów. O doświadczeniu wojennym
traktuje również wiersz Tadeusza Różewicza „Ocalony”. Utwór ten jest świadectwem człowieka będącego ofiarą historii.
Podmiot liryczny nie mógł podążać własnymi ścieżkami, gdyż wojna wytyczyła
mu swoje. Wszystkie pojęcia, które wydawały mu się oczywiste, nagle straciły swą
prostotę. Można nawet stwierdzić, że

TEMAT NUMERU
wolna wola, charakterystyczna dla istoty
ludzkiej, została mu odebrana. W czasie
wojny człowiek musi bowiem podejmować decyzje, które wcale nie wydają mu
się właściwe. Okres dziejów, w którym
znalazł się ten człowiek odebrał mu
„wzrok, słuch i mowę”. Zawładnął jego
umysłem. Wszyscy „ocaleni” okazali się
zagubionymi.

Po podsumowaniu przedstawionych przeze mnie przykładów, nie wyłania się pozytywny obraz relacji jednostki z historią. Z
tą samą historią, która miała być zarazem
„nauczycielką życia” czy „życiem pamięci”. Wedle słów Tennessee Williamsa
każdy z nas żyje w palącym się domu. Nie
ma z niego wyjścia. Możemy jedynie obserwować pożar z okna na górze, czując

swą bezradność. Tak samo jest z historią.
Człowiek w obliczu jej mechanizmów okazuje się bowiem całkiem słaby, nieporadny- niczym małe dziecko. Tylko niezwykle
silne jednostki, autorytety i osobowości
potrafią przedrzeć się przez ogień i zapanować nad nim.

Ewa Przyszlakiewicz

CZY WŁAŚNIE POZNALIŚMY DATĘ NASZEJ ŚMIERCI?
Wszyscy wiemy, że świat niewątpliwie zmierza ku końcowi. Wiemy. I co dalej? Dajemy like pod postem o sadzeniu drzew i przewijamy następne zdjęcia. Natykamy się na artykuł o marnowaniu wody, ale nie zakrzątamy tym sobie umysłu. W końcu nie jest to głośny temat, media o tym nie mówią, więc raczej do tych najpoważniejszych nie należy. Raczej.
Woda– nie da się bez niej żyć, wydaje się,
że jest niewyczerpalna. Jednak właśnie
kończą się jej zasoby.
Woda stanowi ok. 60-70% naszych organizmów i zajmuje 75% powierzchni Ziemi.
Mimo to część zdatna do picia to zaledwie 3% całości. Człowiek ma obecnie dostęp do 0,6% słodkiej wody. Według prowadzących wieloletnie badania naukowców zabraknie nam jej już w latach
50..XXI wieku. To zaledwie 30 lat. Co jest
tego powodem? M.in. przeludnienie (do
2050 wzrost liczby ludności ma wynieść
ok. 2 mld), a przede wszystkim marnowanie H2O. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebujemy maksymalnie kilkanaście litrów wody dziennie. Jednak w Polsce przeciętny obywatel zużywa średnio
prawie 200 litrów, a w USA– 500 litrów.
Musimy także pamiętać, że źródła wody
są nieodnawialne, a zanieczyszczanie
zbiorników wodnych również przyczynia
się do zagłady planety.
Warto zaopatrzyć się w filtr kranowy lub
bidon pełniący tę samą funkcje i zaprzestać kupowania plastikowych butelek.
Dlaczego? Do ich produkcji także wykorzystywana jest woda. W Ameryce Północnej wyprodukowanie 1-litrowej butelki to ok. 150 l H2O. Dla porównania na
jedno jajko przeznaczone jest 200 l, a
samochodu– prawie 400 tys.
Robi się gorąco
Globalne ocieplenie– każdy słyszał, każdy
coś wie i większość uważa, że to oklepany
temat. Przyczyny? Każdy wymieni. Skutki?
Nie każdy. A raczej nikt. Na szczęście WY
już nie będziecie w grupie ,,nikt”.
Wzrost temperatury skutkuje topnieniem

lodowców, przez co podnosi się poziom
wód. Anomalia pogodowe i powodzie są
coraz częstsze. Temperatura powoduje
susze, co zmusza ludność do migracji.
Wszystko to wpływa na wymieranie gatunków np. niedźwiedzi polarnych oraz
powoduje straty ekonomiczne, które akurat są tutaj najmniejszym problemem.
Przyczynami globalnego ocieplenia są m.
in. nadmierna emisja dwutlenku węgla
oraz dziura ozonowa. Można ją nazwać pęknięciem
warstwy
ochronnej
naszej
ukochanej planety, przez
które
dociera
do
nas
szkodliwe
promieniowanie
UV. Jest ono niezwykle niebezpieczne,
ponieważ uszkadza niektóre komórki i
może powodować zmiany nowotworowe.
Z kolei dziura ozonowa powstała i wciąż
się powiększa z powodu freonów. To
związki zawarte np. w aerozolach. Musimy pamiętać, że w naturze wszystko wzajemnie na siebie oddziałuje i każda katastrofa ekologiczna może prowadzić do
następnej.
Już niedługo nikt w szkole nie będzie uczony, że ,,pszczołę” piszemy przez ,,sz”.

Przez ostatnie lata tragicznie spadła liczba
pszczół na całym świecie. Statystyki się
zmieniają. Na gorsze. Główną przyczyną
masowego ginięcia niewątpliwie najpożyteczniejszych stworzeń na Ziemi jest stosowanie w rolnictwie szkodliwych substancji chemicznych. Najgłośniej mówi się
o pestycydach, które były szeroko stosowane pod koniec XX wieku. Pozostają na
długo w glebie, dlatego skutki ich używa-

nia są odczuwalne do dziś. Warto wspomnieć o tym, że sztuczne pokarmy i pyłki
roślin modyfikowanych genetycznie również nie są korzystne dla pszczół. Jednak
dlaczego te pasiaste stworzenia są dla nas
takie ważne? Gdyby pszczoły wyginęły,
wraz z nimi zniknęłoby ponad 75% gatunków roślin, a co za tym idzie– zwierzęta.
Najpierw wymarliby roślinożercy, a następnie zwolennicy mięsnych pokarmów.
Wg Alberta Einsteina człowiek zniknąłby
z powierzchni Ziemi w ciągu 4 lat od wyAGRAFKA 7/8/2018/2019 | 7
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ginięcia pszczół.

Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się cach i powitać prysznic. Powinniśmy zeminutę temu. Przez ten czas, zniszczyli- rwać z nadzieją na to, że planeta X będzie
,,Jeden siedzi dziś w cieniu dlatego, że inny śmy ponad 50% lasów na świecie.”
naszym nowym domem, kiedy zniszczymy
dawno temu posadził w tym miejscu drzejuż wszystko na Ziemi. Należy przestać
wo.” Warren Buffett pewnie jest teraz Starajcie się zostawić świat trochę lepszym bać się kolejnych nadchodzących końców
zawiedziony, że przyszłość naszej planety niż go zastaliście”. Zmarły już Robert Ba- świata spowodowanych przez uderzenia
zmierza w bardzo nasłonecznionym kie- den– Powell wierzył w osoby zmieniające meteorytów. Koniec świata nastąpi wterunku.
dy, kiedy sami go spowodujemy. Ludzświat. Możemy to być my!
Ilość dwutlenku węgla w naszej atmosfekość jest na świetnej drodze w dążeniu
Jeżeli chcesz pomóc planecie, nie musisz
rze jest dramatycznie wysoka. Najnowsze
do tego celu.
dołączać do stowarzyszeń działających na
badania wykazały, że na naszej planecie
rzecz kuli ziemskiej. Możesz
nie ma wystarczająco dużo wolnego miejprzyczynić się do ocalenia ludzsca na posadzenie drzew, które zatrzymakości poprzez...polubienie posta
łyby wzrost ilości CO2. Mimo to masowo
o sadzeniu drzew. Tak, właśnie
wycina się tereny zalesione.
tego, o którym mowa była w
Puszcza Amazońska to dom 10% znanych
lidzie. Konta na Instagramie tanam gatunków ziemskiej fauny i flory. Nie
kie
jak
@tentree
czy
bez powodu jest także nazywa@treedom_trees pilnie zbierają
na ,,płucami świata”; tamtejsze lasy prolajki pod zdjęciami i filmikami.
dukują ok. 20% całego tlenu na Ziemi.
Następnie aktywiści sadzą drze17% puszczy zniknęło zaledwie przez
wa, w zależności od ilości poluostatnie 50 lat. Jednak wycinka nie jest
bień. Koniecznie odwiedź także
hamowana, a odbudowa tego, co ludzstronę, gdzie znajdziesz listę
kość niszczy, to dekady. Jedno drzewo
niezwykle prostych rzeczy, które
rośnie kilkadziesiąt lat, a jego ścięcie to
pomogą ocalić nasze życia
tylko kilka minut. Dlatego pamiętajmy
https://www.jestpozytywnie.pl/
powiedzenie: ,,Ściąłeś jedno drzewo, tedla-ziemi/.
raz posadź dziesięć”.
,,Ziemia ma 4,6 miliardów lad. Porównaj- Pora pożegnać się z długimi,
my to do 46 lat. Jesteśmy tu od 4 godzin. gorącymi kąpielami przy świeKalina Stefanowicz

HOMO SAPIENS?
W ostatnim czasie ochrona środowiska stała się zagadnieniem nurtującym ludzkość.—niezależnie od długości i szerokości geograficznej. Najbardziej palącym tematem w oczach opinii publicznej stało się zanieczyszczenie środowiska, w tym mórz i oceanów plastikiem. Dziesiątki milionów ludzi na całym świecie obejrzało popularną serię filmów dokumentalnych Davida Attenbourgh „Blue
Planet II”, uświadamiając sobie brutalne skutki zanieczyszczenia wód tworzywami sztucznymi. Szczególnie mocny przekaz miała
scena, w której albatros, myląc rozdrobnione śmieci ze swoim naturalnym pożywieniem, karmi swoje młode kawałkami plastiku.
Naukowcy wciąż nie mają pełnej wiedzy rzywa sztuczne, np. mikrowłókna. Wciąż
na temat działania wszystkich mechani- dopiero poszukujemy rozwiązań przeciwzmów degradacji środowiska przez two- działania tym zjawiskom. Jednak uświadomienie sobie skali problemu zachęca do działania.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z
problematyczności plastiku. Na
pewno zdarzyło się Wam, będąc w
jakimś pięknym miejscu np.: w lesie,
nad jeziorem, w górach czy nad
morzem, zostać przytłoczonym
przez wszechobecne śmieci. Niestety, śmieci stały się nieodłączną częścią najpiękniejszych i najbardziej
niedostępnych krajobrazów.
Trzy statki Greanpeace regularnie
8 | AGRAFKA 7/8/2018/2019

przeszukują morza i oceany od połowy lat
90. W ubiegłym roku załoga naukowa
Greenpeace znalazła pierwsze kawałki
plastiku w dziewiczych wodach Oceanu
Antarktycznego, oddalonych o setki kilometrów od najbliższych osad ludzkich.
Myśl o tym, że nawet w tych lodowatych
wodach, w których żyją najdziwniejsze,
dzikie stworzenia do tej pory praktycznie
pozbawione styczności z działalnością
człowieka, zaczynają pojawiać się kawałki
plastiku wyprodukowane z drugiej strony
globu może przyprawić o ciarki. Jedno
jest pewne, musimy wymyślić w końcu
jakiś sposób na to, aby powstrzymać falę
plastikowych odpadów, która zalewa nasze morza i oceany, stanowiące przecież
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ponad 2/3 powierzchni naszej planety.
Wytatuowane homary

znajduje się we wschodniej i południowowschodniej Azji. 95% plastikowych odpadów w oceanach pochodzi właśnie z tych
10 rzek. Chiny to zdecydowanie najbardziej zanieczyszczający kraj na świecie. Za
Chinami plasują się kraje Azji PołudniowoWschodniej i Pacyfiku, takie jak Indonezja, Filipiny, Wietnam, a następnie Tajlandia i Malezja.

Jak to się stało, że na skorupie pewnego
homara pojawił się „tatuaż” z logo Pepsi?
Kanadyjscy rybacy wyłowili z morza homara z charakterystycznym logo pepsi –
czerwono-biało-niebieskim kołem. To
kolejny smutny przykład tego, jak ludzie
odciskają swoje piętno na przyrodzie,
Plastik w liczbach:
zaśmiecając oceany plastikiem.
- 120 miliardów plastikowych butelek proHandel odpadami
dukuje każdego roku Coca-Cola.
- 38 miliardów kawałków plastiku znaleMiliony ton plastiku podróżują rokroczziono na niezamieszkanej wyspie Hendernie po całym świecie. Kraje, które nie
son na południowym Pacyfiku
mają przestrzeni, infrastruktury lub
- 330 milionów ton plastiku produkowaochoty, by zająć się własnymi odpadami,
nych jest na całym świecie w ciągu roku.
sprzedają je do innych państw, korzysta- 12,7 miliona ton plastikowych śmieci
jąc ze skomplikowanej sieci pośredników
rozsianych po całym świecie. W 2017
roku Chiny ogłosiły, że nie będą dłużej
przyjmować śmieci z innych krajów.
Chiński system gospodarki odpadami nie
jest już w stanie poradzić sobie z dodatkowym obciążeniem, ponieważ w ostatnim czasie produkcja plastiku gwałtownie
wzrosła.

trafia każdego roku do oceanów.
- 450 lat rozkłada się w morzu plastikowa
butelka.
- 112 lat temu wynaleziono pierwsze syntetyczne tworzywo sztuczne.
- 90% morskich ptaków ma plastik w swoich wnętrznościach.
- 80% plastikowych odpadów zanieczyszczających oceany to śmieci, które zostały
wyrzucone na lądzie.
- 53 lata temu wynaleziono plastikową
reklamówkę.
- Zawartość 1 śmieciarki pełnej plastikowych odpadów co minutę trafia do oceanów.
- Do 2050 roku w oceanach może znaleźć
się więcej plastiku niż ryb.

Niechlubna lista
Dwie z dziesięciu najbardziej zanieczyszczonych rzek na naszej planecie to afrykańskie rzeki Niger i Nil, dwie kolejne rzeki znajdują się w Azji Południowej, są to
rzeki Indus i Ganges, a pozostałe sześć

Julia Kołtun

JEDYNY TAKI NA ŚWIECIE
W Gdańsku narodził się pingwin albinos.
Odseparowano go od innych osobników
w obawie, że mogłyby go skrzywdzić. To
jedyny na świecie taki przypadek. Pracownicy zoo strzegą go jak oka w głowie.
Mały przedstawiciel pingwinów lądowych
wykluł się 14 grudnia zeszłego roku, jednak dyrekcja zoo nie chciała ujawniać tej

informacji zanim okazało
się, że odmieniec przeżyje. Na razie malcem opiekują się jedynie rodzice i
dwóch łagodnych, starszych osobników, lecz
pracownicy ogrodu mają
nadzieję, że za kilka lat
albinos będzie
zdolny żyć z
resztą stada.
Oprócz odmiennego
wyglądu zachowuje się zupełnie tak samo jak upigmentowane osobniki. W różnych kulturach
brak pigmentu jest odbierany
inaczej. Przykładowo w afry-

kańskich plemionach albinosom odcina
się części ciała, ponieważ ludzie wierzą,
że to talizmany. W stadach zwierząt odmieńców najczęściej się zabija.
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MARVEL W PIGUŁCE CZ.2
Marvel comics największe wydawnictwo komiksowe na świecie. Lecz zaczynało od dobrej, znanej marki. Przez prawie upadek i
sprzedawanie praw do postaci. Do znanego Marvela jaki znamy dziś. Zamierzam wam opowiedzieć o historii Marvela w tym artykule.
Droga na wojnę i II Wojna Światowa
W 1941 r. Timely kontynuowało swoją
politykę wydawniczą. Nowi bohaterowie
coraz rzadziej pojawiali się w komiksach
ale i tak nie brakowało eksperymentów z
postaciami. Jedną z ważniejszych rzeczy
było to że członkowie wielkiego trio: Namor, Human Torch i Capitan Ameryka
mieli własne serie komiksowe. Tematyka
wojenna opanowywała rynek komiksowy,
chociaż nie brakowało negatywnych reakcji odnośnie przedstawienia nazistów w
roli tych złych. Do wydawnictwa wpływało bardzo dużo listów od czytelników,
którzy wyrażali wysokie niechęci o mieszanie się ich kraju w problemy Europy.

śnie zaczął pracować w
Timely Comics, na początku
Lee był tylko od robienia
kawy i załatwiania innych
biurowych zadań. Po pewnym czasie zaczęto zalecać
mu robienie drobnych poprawek w komiksach, aż w
końcu w 1941r. zaczął sam
je pisać. Lee zadebiutował
w „Capitan America #3” z
dwustronicowym tekstem
„Capitan America Folis The
Traitor’s Revenge ”, sam
tekst nie powalał na kolana
ale wprowadził coś innowacyjnego czyli rzut tarczą
przez kapitana. Dwa miesiące później w CA #5 pojawił się scenariusz Lee.

Chociaż to nie wpłynęło na ton kolejnych
historii, a po grudniowym ataku na Pearl
Harbor nikt już nie zgłaszał pretensji. Jedną z kluczowych decyzji w Timely Comics
W 1941 Timely miało już 9 serii komiksow 1941r. było powierzenie większej odwych, ale Daring Mystery Comics oraz
powiedzialności Stanowi Lee. Stan Lee był
Mystic Comics zostały usunięte przez
krewnym Goodmana i dlatego tak wczenieregularność. Na ich Miejsce wyszły nowe komiksy pt.
Young Allies Comics, All Winners Comics, USA. W tym
roku miał jeszcze miejsce
crossover Human Torcha i
Namora, który miał
60
stron.W tamtych czasach to
był dopiero rekord. W drugiej połowie tego samego
roku odeszli od wydawnictwa Joe simon i Jack Kirby.
Ich stosunki z Goodmanem
stały się napięte przez spór o
Kapitana Amerykę. Twórcy
postaci czuli się niedoceniani
finansowo.
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Vincenta Fago, który stał się nim po Stanie Lee wcielonym do wojska. Dzięki jago
wcześniejszej pracy jako animator w wytwórni Fleischer’s. Timely Comics wydało
wtedy Comedy Comics, z postaciami
zwierzęcymi głównie.W 1944 Timely
chciało stworzyć serial o Kapitanie Ameryce, i zrobili ale serial nie zgadzał z fabułą komików i zabrali Kapitanowi jego atuty. W 1944 r. bohaterka Miss Ameryka
czyli żeński odpowiednik Kapitana Ameryki, dostała własny komiks.
Lata 50 i 60 XIX wieku
Rok 1949 to rok w którym Timely zafundowało fanom smutny prezent. Ostatecznie zakończono cztery najważniejsze
serie Timely Comics. Pierwszą ofiarą
był Human Torch Comics, które zostało zmienione na Love Tales z kontynuowaną numeracją i z drastycznie
zmieniona tematyka komiksów. Kilka
miesięcy później przyszła kolej na Sub
Mariner Comics, z którym pożegnalissmokingGunPR.com

W 1942 większość rysowników i scenarzystów poszło
na wojnę. Stan Lee zgłosił się
na ochotnika i zajmował się
przygotowaniem
filmów
treningowych dla armii. Za
to Jack Kirby został wcielony
do jednej z armii w Europie.
Kapitan Ameryka w 1942

zachęcał młodych ludzi do robienia czegoś dla ojczyzny jak np. kupowanie
znaczków pocztowych ze specjalnej kolekcji, z której dochód zasilał budżet armii stanów. W 1943 Timely znowu zmieniło redaktora naczelnego na
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śmy się po 32 numerze. Trzecim z kolei Strange Tales i Tales to Astonish oraz webył Marvel Mystery Comics usunięte po stern Kid Colt. W Tales To Astonish poja92 numerze ale zastąpione przez Marvel Tales, które było zbiorem
horrorów i przetrwało
aż do 1957 roku. Ostatnią serią była seria o
Kapitanie Ameryce, od
#74 seria nazywała się
Capitan America’s Weird Tales Comics ale i on
nie potrwał za długo bo
do #75 numeru. I tak
zakończył się okres zwany Golden Age na Capitan America’s Weird
Tales #75.
wił się Groot który znany jest m.in. z
W roku 1951 roku Timely komiks zmieniło
Strażników Galaktyki, zaczynał jako stwór
nazwę na Atlas Publications, które wydasiejący terror na ulicach. Został pokonany
wało komiksy, książki i Magazyny. Wśród
za pomocą termitów i nie wracał przez
debiutujących w 51 roku serii trzeba wydłuższy czas.
różnić Strange Tales. Początkowo ta seria
niebyła dosyć znacząca. Ale na przestrze- W 1961 roku opublikowany w sierpniu
ni wieków czyli 168 numerów pojawiło się „Fantastic Four #1” na zawsze zmienił
bardzo dużo znanych postaci takich jak oblicze Marvela. Debiut Fantastycznej
Doctor Strange z Wongiem, Fin Fang Fo- Czwórki uważa się z rozpoczęcie Silver
om, Gamora, Dormammu. W 1956 roku Age dla Marvela. Stan Lee nie sięgał po
do atlas Publicatios powrócił tak zwany bohaterów z Golden Age tylko stworzył
Król czyli jack Kirby. Po powrocie do Atlas zupełnie nowe postacie. W przeciwień-

Kirby dostał od Stana Lee, który był wtedy
redaktorem naczelnym serię Yellow Claw.
Był to komiks o Chińskim agencie, który
przybył siać chaos do Stanów Zjednoczonych ale na jego drodze stanął Jimmy
Woo. 1956 to był rekordowy rok w historii Marvela ponieważ w tym roku wydano
niemal 450 numerów różnych komiksów.W 1960 na próżno było szukać komiksów o superbohaterach ale pojawiło
się kilka znajomych twarzy takich jak
Hulk. Jednymi najpopularniejszych serii
wydawanych były Journey Into Mystery,

samego dnia został wydany również
„Amazing Fantazy #15” ze znanym
wszystkim SpiderManem. Również
piątego
czerwca
został
wydany
„Tales of Suspense
#39” z również kultową postacią jak ci
dwaj
panowie
wcześniej, z Iron
Manem. W 1963
roku Marvel wydał
pierwszych Avegersów. W komiksach
oryginalnym a zarazem
pierwszym
składem byli Iron
Man, Hulk, Thor, Ant-Man i Wasp.
Koniec
Marvel w końcu musiał sprzedać prawa
do swoich postaci przez to że w stanach
w latach 80 bardzo duża ilość młodych
ludzi przeniosła się z komiksów na gry i
filmy i tak popularność Marvela spadła.
Dlatego Marvel posprzedawał prawa do
swoich postaci. Ale były tego swoje dobre
strony takie jak stworzenie filmów z
udziałem X-Menów albo stworzenie przez
Kevina Feige MCU. W tym momencie
Marvel ma swoją serię Marvel Now pod
którą wydawane są komiksy takie jak Spider-man albo Strażnicy Galaktyki.

stwie do Justice League of America wydawnictwa DC Comics Fantastyczna
Czwórka była bardziej ludzka. Odrazu po
wydaniu komiks stał się Flagową serią
wydawnictwa, w październiku ukazał się
drugi numer, a w grudniu trzeci. 1962 to
rok w, którym Marvel stworzył swoje największe postacie takie jak Spider-Man,
Iron Man, Thor. Istotnym dniem dla tamtego roku był piąty czerwca, tego dnia na
półki sklepowe trafił „Jorney Into Mystery
#83” z bogiem piorunów z Mitolgii Nordyckiej znany również jako Thor. Tego
AGRAFKA 7/8/2018/2019 | 11

REDAKCJA
Beniamin Klimza

MUZYKA Z SIECI, CZ.2
Wele przyszłych hitów podczas pierwszych przesłuchań zostaje odrzuconych. Młodzi artyści, muszą znaleźć inny sposób na zdobycie
sławy. Właśnie o wykonawcach, których piosenki nie pojawiły się w radiu, chciałbym nieco opowiedzieć.
Lil Pump
Prawdopodobnie najpopularniejszy piosenkarz (dokładniej raper), który nie doczekał się radiowego debiutu. Gazzy Garcia znany też jako Lil Pump zasłynął takimi
utworami jak „Gucci
Gang” (874 miliony wyświetleń)
czy
„ESSKEETIT” (378 miliony wyświetleń). Nie tak
dawno, dzięki Smokepurppowi, świat dowiedział się, że ma powstać
grupa o nazwie Gucci
Gang, w skład której
wejdą: Lil Pump, Smokepurpp (przyjaciel Pumpa)
i Gucci Mane (również
raper). Czas nieco przybliżyć drogę rapera na
szczyty playlist i podbijania rekordów
wyświetleń na praktycznie wszystkich
platformach. Gazzy Garcia urodził się 17
sierpnia 2000 roku w Miami, swojego
najlepszego przyjaciela Smokepurppa
poznał w wieku 13 lat. Pierwsze piosenki
nagrał za namową Smokepurppa, tak
naprawdę aktualnie znalezienie jego
pierwszej piosenki jest niemożliwe, nie
znany jest nawet jej tytuł. Następnie nagrał takie piosenki jak „ Lil Pump” i
„Elementary”, dzięki którym zyskał większy rozgłos. Kolejnym kamieniem milowym jest bez wątpienia „D Rose”pierwsza jego piosenka, która przekroczyła 100 milionów wyświetleń. Potem nagrał osławioną piosenkę „Gucci Gang” i Lil
Pump jest najpopularniejszym raperem i
aktualnie nie ma chyba nikogo, kto mógłby zagrozić Pumpowi (oczywiście są piosenki częściej słuchane od piosenek Gazzy’ego, ale raper z Miami wypuszcza praktycznie same hity, a inni mają wzloty i
upadki). Warto również dodać, że Pump
występował na wielu festiwalach: na
przykład na zeszłorocznym XXL Freshman,
czyli festiwalu polegającym na wybraniu
najlepszych młodych raperów, którzy w
poprzednim roku się wybili. Ponadto Gazzy Garcia ma za sobą wiele kolaboracji ze
znanymi osobami takimi jak: Smoke12 | AGRAFKA 7/8/2018/2019

purpp, Gucci Mane, XXXTENTACION czy
Kanye West. Pomimo wspaniałej kariery,
Lil Pump nie stworzył jeszcze żadnej piosenki, która leciałaby w radiu, prawdopodobnie dlatego, że używa wielu niecenzuralnych słów.

Pentatonix
Znana z coverów (wykonywanie danej
piosenki w inny sposób) innych piosenek,
grupa Pentatonix, założona została w
roku 2011 i pierwotnie składała się z 3
osób: Kristin Maldonado, Mitcha Grassi’ego i Scotta Hoyinga. Aktulanie grupa składa się z 5 osób: Scotta Hoyinga, Matta
Sallee, Kevina Olusoli, Kristin Maldonado i
Mitcha Grassiego. Na przestrzeni lat Pentatonix zyskali rzeszę fanów, świadczy o
tym szczególnie cover Hallelujah, który na
YouTube zdobył 411 milionów wyświetleń. Popularnymi piosenkami PTX są
również: „Daft Punk” (301 milionów wyświetleń),
„Drummer
Boy” (208 milionów
wyświetleń)
i
„Mary, Did You
Know?” (200
milionów wyświetleń). Zespół największe
triumfy
świecił w latach
20132016, kiedy ich
piosenki regularnie przekra-

czały próg 50 milionów wyświetleń. Moim
zdaniem zespół nieco zwolnił tempa i w
tym roku, żadne ich video nie przekroczyło progu 10 milionów wyświetleń, ponadto ich najnowszy album „CHRISTMAS IS
HERE” również nie zachwyca i tylko dwie
piosenki przekroczyły 5 milionów wyświetleń (album zawiera 18 piosenek). Moim
zdaniem słabszy okres zespołu, spowodowała ich długa kariera i sam fakt śpiewania coverów. Radio niestety nie pomoże
im w odbudowie kariery, ponieważ w
radiu rzadko pojawiają się covery i wolą
puszczać oryginalne piosenki (wyjątkiem
może być cover piosenki XXXTENTACION’a „ MOONLIGHT”, który wykonany
przez Gaullin w radiu osiągnął spory sukces).
Przedstawieni wykonawcy, mimo nieobecności w radiu, osiągnęli sukcesy i w
szczytowych momentach cieszyli się olbrzymią popularnością. Potwierdzają oni
moje przekonanie: aby zostać sławnym
muzykiem, można znaleźć inny sposób niż
radio. Uważam, że artyści, którzy zaistnieli w internecie, wcale nie ustępują gwiazdą z radia. Twierdzę nawet, że piosenkarze, którzy nie występują w radio, a osiągnęli porównywalny sukces jak artyści,
których możemy usłyszeć w radio, są nawet lepsi. Uważam, że internetowych
artystów, będzie coraz więcej i radzę się
bacznie przyglądać nowym twarzą, ponieważ można w ten sposób poznać naprawdę zdolnego muzyka.

WSTĘPNIAK
Michał Stępnicki

APLIKACJE MUZYCZNE
Aplikacje muzyczne należą do jednej z najpopularniejszych, zaraz po grach, kategorii aplikacji ściąganych na telefon. Przyjrzałem im się dokładnie i wybrałem 15 najciekawszych i najlepszych z nich, które dostępne są na Androida i i OS-a. Zobaczcie, czy któraś z propozycji, podobnie jak mi, przypadnie Wam do gustu.
jomym, śledzącym Twój profil. Strumieniowe odtwarzanie audio przez
WiFi lub 3/4 G. Możliwość nagrywania
własnych dźwięków za pomocą jednego przycisku.

000 000 podcastów, koncerty i audycje
rozrywkowe na iPhone’ie, iPadzie i iPoJest to jedna z
dzie, wszystko za darmo. TuneIn Radio
najpopularjest w pełni zintegrowany z tune.in.com,
niejszych
dzięki czemu można synchronizować uluaplikacji do
bione stacje między urządzeniami.
DeezCovr
odtwarzania
DeezCovr to prosta aplikacja, która suge- Songkick Concerts
muzyki. Więkruje nam artystów i utwory na podstawie Songkick Conszość osób
certs to mowie jak dział,
naszego gustu
bilny kalenale krótko
muzycznego. Na
darz muzycztylko przypomnę.
razie, można słunych imprez,
chać tylko pierwDzięki aplikacji Spotify ,możemy bez ogratworzący bazę
sze 30 sekund
niczeń słuchać muzyki na swoim telefonie
piosenki. Twórcy koncertów i
komórkowym. Aplikację można wypróbopracują z Deeze- wydarzeń
wać za darmo, lub wykupić abonament,
rem nad integra- m.in. na podaby mieć dostęp do np. możliwości słustawie muzyki
cją kont, więc
chania muzyki w trybie offline.
zapisanej w pamięci telefonu lub tabletu
wkrótce możemy się spodziewać możlioraz lokalizacji użytkownika. Program
SoundCloud
wości słuchania całych utworów.
Wpisując ulubionego artystę, otrzymuje- kreuje spersonalizowany kalendarz imSoundCloud
my listę wynikową z piosenkami artystów, prez, skanując bibliotekę muzyczną użytjest dobrą
kownika zapisaną w pamięci urządzenia
którzy z dużym prawdopodobieństwem
platformą
mobilnego, a także statystyki konta Gooteż nam się spodobają.
społecznogle Music oraz aplikacji mobilnej
ściową z na- TuneIn Radio
Last.fm. Tworzy w ten sposób
TuneIn umożliwia sługraniami.
listę ulubionych artystów użytMożna odkry- chanie radia z całego
kownika i oferuje mu dostęp do
wać tam mu- świata (muzyka, sport,
najświeższych informacji na tezykę i inne nagrania, które czasami są wiadomości, rozmomat koncertów i wydarzeń z ich
niedostępne na Spotify. Jest tam dużo wy, i komedie
udziałem. Nic nie stoi też na przeopcji, takich jak wyszukiwanie i odsłu- (streaming z każdego
szkodzie w ułożeniu takowej bazy
kontynentu)). Ponad
chiwanie nowej muzyki i nana podstawie danych pobranych
grań.słuchanie playlist lub tworzenie 70 000 stacji radioz kont użytkownika w serwisie
własnych i udostępnianie swoimi zna- wych na żywo oraz 2
Facebook.
Spotify

Agnieszka Krawczyk

KSIĄŻKA PAPIEROWA CZY ELEKTRONICZNA?
W dzisiejszych czasach różnego rodzaju treści nieustannie nas otaczają. Jako ich odbiorcy mamy bardzo wiele możliwości wyboru
sposobu ich poznawania. Książki przechodziły stopniowe przemiany, aby w końcu dotrzeć w historii do momentu, w którym te tradycyjne, papierowe muszą spotkać się ze swoimi elektronicznymi odpowiednikami.
Historia
wszystkich
treści
Pierwsze uznawane za książki treści to te
zapisywane przez Sumerów na glinianych
tabliczkach 3000 lat przed naszą erą. Następnie Egipcjanie zaczynają umieszczać
swoje przekazy na zwojach papirusów
wytwarzanych z łodyg trzciny papirusowej. W I wieku naszej ery poszczególne

elementy, na których są uwieczniane
teksty, zaczynają być łączone poprzez
zszywanie lub związywanie ich ze sobą.
Najstarsza drukowana książka na świecie
pt. „Diamentowa Sutra” powstaje w Chinach
w 868 r.n.e. Tam też według wielu historyków wynaleziono tusz oraz atrament.

Według podań ludowych papier powstaje
z mieszanki łodyg konopi, szmat, kory
drzewnej i sznurków ze starych sieci rybackich. Jest on niewątpliwie genialnym
pomysłem królewskiego eunucha Caj
Luna.
Z nadejściem średniowiecza dzieła otrzymują oprawy wykonane ze skóry lub
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drewna. Pojawia się także pergamin materiał pisarski wytwarzany ze skór
zwierzęcych. Książki są przepisywane
ręcznie przez skrybów oraz ozdabiane.
Oprawy niektórych z nich
wysadza się
kamieniami
szlachetnymi,
a za cenę jednego dzieła
można zakupić
nawet
kilka wiosek.
Jak można się
domyślić, niewielu jest stać
na taki wydatek.
W połowie XV
wieku
druk
rozpoczyna
swoje istnienie również w
Europie dzięki
wynalazkowi
Johannesa
Gutenberga.
Mężczyzna na
podstawie znanych już wcześniej pras
introligatorskich, służących do tłoczenia
dekoracji oraz liter na oprawach ksiąg,
tworzy prasę drukarską. Pierwszą książką
wydrukowaną przez Gutenberga jest Biblia. Źródłem jego inspiracji mogą być
doświadczenia ludzi tworzących wcześniej papierowe dzieła rękopiśmienne
oraz techniki druku pojedynczymi stemplami lub płytkami wykonanymi z metalu
bądź drewna. Sposób konstruowania
czcionek i ich składu jest przez Gutenberga stopniowo udoskonalany, aby w końcu
uzyskać ostateczną formę, która nie przetrwa upływu wieków.
Nieco bliżej współczesności
W XIX i XX wieku różne aspekty
książkowych form przechodzą różnego
rodzaju okresy i przemiany. W dobie kapitalizmu dzieła są traktowana czysto materialnie, jako towar rynkowy. Wydawcy
przestają dbać o dobry poziom publikacji.
Coraz więcej osób zaczyna kupować
książki, więc są one drukowane w dużych
nakładach, a ich produkcja jest przyspieszona. Swoje miejsce ma jednak również
ruch na rzecz „książki pięknej i artystycznej”. Jest on inicjatywą niepowiązanych z
drukarzami angielskich estetów pod prze14 | AGRAFKA 7/8/2018/2019

wodnictwem Williama Morrisa. Przedstawiają oni maszynę jako wroga piękna i
próbują skłonić społeczeństwo do wznowienia ręcznego wytwarzania dzieł. Ich
inicjatywa wzorowana jest na
oszałamiającym
i niewątpliwie
misternym wyglądzie wydań
średniowiecznych książek. Na
przedmieściu
Londynu Hemmersmith zakładają
sławną
drukarnię nastawioną wyłącznie
na
produkcję
ręczną. Inicjatywa Morrisa oraz
jego pierwszych
zwolenników
znajduje poparcie również w
innych
państwach Europy.
Jej
entuzjastą
jest między innymi słynny polski artysta, Stanisław Wyspiański. Ze względu na niepraktyczność i
przesadę w formie realizacji incjatywy
szybko
zaczyna
ona
zanikać.
Następnie w latach 3O. XX wieku w Anglii
pojawiają się małe książki kieszonkowe.
Pomysł na tworzenie ich jest dziełem wydawnictwa Penguin Books. Ukazują się
one w seriach i charakteryzują się zdecydowanie niskimi cenami zakupu. Jedno
dzieło kosztuje jedynie sześć pensów. Są
oznaczone różnymi kolorami: fikcja – po-

marańczowym, biografie – niebieskim,
kryminały – zielonym. Pierwsza partia na
rynku zawiera m. in. książki Ernesta Hemingwaya i Agathy Christie. Dzięki działaniom tego wydawnictwa literatura staje
się powszechnie dostępna dla szerokiego
grona czytelników.
Współczesność z papierem i elektroniką
Współcześnie papierowe książki są wydawana w różnych formach. Niektóre oprawione są w miękkie okładki, inne w twarde. Znajdziemy dzieła małego formatu
oraz ogromne księgi. Na ogół wydawcy
dbają o wartości wizualne dzieła. Okładka
ma przyciągać uwagę i zachęcać czytelnika do sięgnięcia po książkę, a także dostrzeżenia jej wśród wielu innych na sklepowych półkach. Jedne spełniają swoją
rolę znakomicie, przewyższając urokiem
swojej aparycji nawet jakość treści dzieła,
drugie nieco lub wręcz dramatycznie bardzo, gorzej.
W latach 90. XX wieku powstają programy bazujące na języku HTML, które
umożliwiają powstawanie książek elektronicznych. Wiele firm konkuruje ze sobą w
tamtym czasie o klientów, stopniowo
unowocześnia i modyfikuje systemy.
Wyścigowi temu oraz jego efektom, czyli
powstałym różnego rodzaju programom,
wtyczkom i kompilatorom, zawdzięczamy, iż dzisiaj tworzenie ebooków jest
niezbyt skomplikowane. Elektroniczną
książką można określić każdy wirtualny
dokument czy plik tekstowy opatrzony
spisem treści i systemem nawigacyjnym
dający się odczytać na dowolnym urządzeniu elektronicznym.
Rynek ebooków zaczyna rozwijać się w
Polsce w 2010 roku, kiedy firma Virtualo
specjalizująca się w tej branży zostaje
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kupiona prze Empik. Siedem lat później zarzut ten jest fakt, iż na potrzeby druku
stanowi on około 5% wartości wszystkich nie wycina się zdrowych drzew. Do papierni zazwyczaj trafia drewno pochodządzieł całego rynku, czyli 100 mln złoty.
ce z cięć pielęgnacyjnych. Podczas proNiejedno oblicze
dukcji papieru zużywa się jednak duże
Książki elektroniczne mają bez wątpliwoilości chemikaliów, między innymi do
ści wiele zalet związanych z wygodą ich
wybielania go. Potrzebne jest również
użytkowania i wyróżniających je od ich
sporo wody, do której oczyszczenia wykotradycyjnych odpowiedników. Jedną z
rzystuje się energię. Proces wytwarzania
nich jest łatwość oraz szybkość zakupu.
książki niesie ze sobą zanieczyszczanie
Wystarczy dokonać kilku kliknięć, znajduśrodowiska także spalinami, które powojąc się w jakimkolwiek miejscu, a następduje transport materiałów do ich pronie można cieszyć się upragnioną lekturą.
dukcji oraz gotowych już towarów.
Czytniki zapewniają dużą mobilność. ZajJednym z dobrych aspektów papierowych
mują mniej miejsca niż papierowe książki
wersji literatury jest to, iż starą, niepoi nie trzeba przewracać stron, co zapewtrzebną już powieść można przekazać na
nia większą swobodę czytania między
makulaturę. Książkom można również
innymi w zatłoczonej komunikacji miejdawać drugie życie. Funkcjonują biblioteskiej. Możemy również dostosować w
ki, w których te same egzemplarze są
nich wielkość czcionki, a jest to ogromne
dostępne przez bardzo wiele lat dla każudogodnienie dla osób mających probledej odwiedzającej ją osoby. Można rów-

my ze wzrokiem. Każdy wynalazek posiada jednak wady. Do odczytania książek
elektronicznych potrzebne są nam urządzenia, których cena zakupu nie jest niska. Można również napotkać problemy
dotyczące zabezpieczenia praw autorskich. Ponadto niektóre wyświetlacze
sprawiają, iż wzrok szybko się męczy.
W kwestii sporu dotyczącego książek
elektronicznych i tradycyjnych poruszane
są także wartości ekologiczne obydwu
wersji nośników literatury. Jedną z wad
książek tradycyjnych jest dobrze znany
zapewne wszystkim argument, który głosi, iż, aby stworzyć papier trzeba wyciąć
drzewo. Niektóre dane ukazują, że do
stworzenia
zaledwie
stu
500stronicowych książek potrzeba jednego
drzewa. Argumentem neutralizującym

nież wystawić książki na ponowną sprzedaż lub kupić je z drugiego obiegu. Są
także organizowane zbiórki charytatywne, dzięki którym są one oddawane między innymi do hospicjów, domów opieki
społecznej i szpitali. W przypadku książki
elektronicznej transport fizyczny nie jest
możliwy. Z pozoru wydaje się to jej dobrym aspektem, jednak serwery internetowe zużywają dużą ilość prądu do chłodzenia urządzeń. Czytniki często produkowane są w odległych zakątkach świata, a
następnie rozprowadzane po całej kuli
ziemskiej. Potrzebują one również prądu,
aby działać. Urządzenia elektroniczne są
także dość delikatne i łatwo jest je popsuć. W przypadku, kiedy ich naprawa
jest niemożliwa, stają się odpadami zanieczyszczającymi środowisko. Teoretycz-

nie powinny podlegać one recyklingowi,
ale jak wskazuje raport Najwyższej Izby
Kontroli dzieje się to z zaledwie z jedną
trzecią z nich. Ebooków nie wolno odsprzedawać. Plik można przenosić na
dowolną ilość urządzeń na użytek własny
lub najbliższych. Zabronione jest udostępnianie go, płatne lub darmowe, obcym
ludziom.
Następnym kontrowersyjnym aspektem
jest pytanie, jakie są różnice w zdolnościach zapamiętywania i pracy mózgu
podczas czytania elektronicznych oraz
papierowych wersji książek. We Francji
zostało przeprowadzone badanie, podczas którego 50 studentów miało za zadania przeczytać opowiadanie autorstwa
Elizabeth George mające na papierze 28
stron. Połowa z nich czytała książkę papierową – połowa e-booka w formacie PDF
na Kindle DX. Po tym zadano im pytania
dotyczące różnych aspektów zapamiętania
oraz zrozumienia tekstu. Eksperyment
wykazał, że: „ (…) zarówno jedna, jak
i druga grupa wykazała się podobnym
poziomem empatii wobec bohatera, zagłębieniem w historię i zrozumieniem
narracji. Wyraźne różnice pojawiły się
dopiero, gdy poproszono uczestników
o wskazanie, w którym miejscu w tekście
zostało opisane dane wydarzenie. Osoby
korzystające z czytników wypadły w tym
przypadku znacznie gorzej. Dwa razy rzadziej udało im się też ułożyć
w prawidłowej kolejności 14 punktów
zwrotnych fabuły” (cytat z Booklips). Należy wspomnieć jednak, iż wśród 25 osób
korzystających z czytników były zaledwie
dwie, które robiły to wcześniej. Do badań
wybrano duży model urządzenia w formacie PDF. Ponadto wynik doświadczenia
byłby bardziej wiarygodny, gdyby sprawdzono zdolności czytelników po zapoznaniu się z tekstem większego formatu,
takim jak porządna 400-stronicowa powieść.
Z powyższych argumentów można wnioskować, iż książki papierowe oraz elektroniczne mają zalety i wady. Najważniejszym celem czytelników powinno być
zachowanie równowagi między ilością
korzystania z nich. Dzięki temu wyniesiemy z obydwu możliwości jak najwięcej
pozytywów. Jak ludzkość bowiem przekonała się już z własnych doświadczeń, chyba żadna skrajność nie jest najlepszym
wyborem.
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DEPRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY
Samobójstwa nie są często poddawanym do dyskusji tematem – szczególnie te dziecięce. Jednak jest to problem który rośnie z
każdą chwilą i jest bagatelizowany przez większość społeczeństwa.

Na podium
Statystyki nie są dla Polski szczególnie
przychylne – według nich jesteśmy drugim po Niemczech krajem z najwyższym
w Europie odsetkiem prób samobójczych
podjętych przez dzieci od już
2017 roku. Według danych
policyjnych, w 2017 roku
właśnie odnotowano 730
prób samobójczych w tym
około 150 udanych, jednak
według Światowej Organizacji
Zdrowia tę liczbę należy przemnożyć od stu do dwustu
razy, aby otrzymać realne
dane. Jak próby samobójcze
mogą uciec uwadze bliskich i
służb?
- To znaczy na przykład wzięli
garść leków, popili alkoholem i zasnęli w
piątek po południu, po czym obudzili się
w sobotę po 15:00 czy 17:00, bo ta próba
im się po prostu nie udała. Natomiast
rodzice nie zwrócili uwagi na to, co z
dzieckiem działo się przez te kilkanaście
godzin, myśląc: "O taki zmęczony, po
szkole musiał odespać ten ciężki tydzień"
- mówiła Lucyna Kicińska, koordynatorka
programu pomocy telefonicznej z fundacji "Dajemy dzieciom siłę" w wywiadzie
dla Tok FM.
Prób samobójczych zdecydowanie częściej podejmują się dziewczęta – jeżeli co
czwarty nastolatek taką próbę podjął, to
trójka z nich będzie dziewczynami. Natomiast chłopcy mają o wiele wyższą skuteczność – wybierają często skuteczniejsze techniki, czyli na uratowanie nastoletniego chłopca przed śmiercią mamy najczęściej tylko jedną szansę.
Za mało łodzi ratunkowych
Nie bez powodu to właśnie w Polsce dzieci i młodzież decydują się na próby samobójcze tak często. Pod względem psychologii i psychiatrii jesteśmy krajem względnie mało rozwiniętym – i nie chodzi tu
tylko o lekarzy i profesjonalistów, ale także o przekonanie, które na temat depresji
panuje w społeczeństwie. Według danych
fundacji Dajmy Dzieciom Siłę około 80
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proc. osób pomiędzy dziewiątym a dziewiętnastym rokiem życia przed podjęciem próby samobójczej poinformowało
bliską osobę o swoich zamiarach, lecz nie
zostało wysłuchanych lub potraktowa-

wództwie mazowieckim zdarzają się osoby z Zachodniopomorskiego, choć i tak
najwięcej w Warszawie jest młodych pacjentów z Podlasia – na którym jeszcze w
połowie 2018 roku nie było ani jednego
psychiatry, który działałby całodobowo. Tradycyjnie nie może
też obejść się bez tematu dramatycznie długich kolejek. Na
pomoc często trzeba czekać miesiącami, najczęściej nawet koło
roku. Najdłuższy dotychczas czas
oczekiwania, który został podany
przez lekarza, to 23 miesiące – a
wiele młodych osób, niezależnie
jak fatalnie to brzmi, najzwyczajniej nie dożyje wizyty. Nie zapominajmy również o tym, jaka
opinia o lekarzach związanych z
nych poważnie.
psychologią i psychiatrią jest powszechna
w Polsce – zarówno młodzi pacjenci z
- Niestety, wiele dzieci, które do nas
depresją, jak i ich rodziny nie chcą zwradzwonią, mówi, że zwraca rodzicom uwacać się do specjalisty, ponieważ
gę na swój stan psychiczny, że potrzebują
„psychiatrzy są dla wariatów”.
pomocy, niektóre wprost mówią rodzicom, że mają myśli samobójcze, ale w
„Doświadczam tego regularnie podczas
odpowiedzi słyszą niestety jedynie: weź
dyżurów pod telefonem zaufania, dokładsię w garść, przestań tak myśleć... – infor- nie tak słyszałam od dzieci: psycholog jest
dla wariatów. Kiedy mówię o sposobach
mowała dalej Kicińska.
poradzenia sobie, mówię o możliwości
Co się tyczy polskich specjalistów, też nie można
powiedzieć, że sytuacja
wygląda dobrze. W naszym kraju brakuje miejsc
w szpitalach, nie ma wystarczającej ilości lekarzy.
Według danych NFZ brakuje około 200 specjalistów, a wiele dzieci zgłaszających się do szpitali
psychiatrycznych z powodu depresji czy próby
samobójczej albo nie zostaje przyjętych, albo
zostaje położonych na
kozetkach na korytarzach.
Sytuacja już brzmi krytycznie, jednak to nie
koniec – zdesperowani
rodzice wożą dzieci po całym kraju w celu
rozmowy z psychologiem, wówczas słyznalezienia pomocy. W szpitalach w wojeszę: nie, nie, to jest dla wariatów. Wtedy

KULTURA I SZTUKA
mówię: my tu jesteśmy psychologami,
masz wrażenie, że traktujemy cię jak wariata? I słyszę: nie, ale to inna sytuacja. Bo
rzeczywiście, czym innym jest zgeneralizowany stereotyp a czym innym osobiste
doświadczenie. Tylko trudno o takie osobiste doświadczenie u młodego człowieka” - mówiła Kicińska.

no przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę
na temat przemocy. Według niej ponad
połowa pytanych osób doznała przemocy
od rówieśnika, około 40% ze strony bliskiej osoby, natomiast 13% było świadkiem przemocy domowej. Powodem tego, iż nasz kraj zajmuje tak wysokie miejsce pod względem liczb prób samobójczych jest nie tylko to, iż dzieci i młodzież
Na pomoc
często nie mogą liczyć na pomoc lekarską
Przyczyny depresji mogą być naprawdę
lub jej nie chcą, ale również sposób trakróżne. Jednak szczególnie zatrważające są
towania ich przez bliskich. Depresja
wyniki ankiety przeprowadzonej niedaw-

wśród młodzieży może i często jest wynikiem długotrwałego złego traktowania ze
strony rówieśników lub rodziny, ale może
także wynikać z wewnętrznych problemów. Wtedy właśnie najczęściej sygnały
ze strony dzieci są ignorowane jako potrzeba uwagi lub „głupie gadanie”. Należy
jednak pamiętać, że każda osoba skarżąca
się na depresję powinna od razu zostać
potraktowana poważnie, ponieważ następnej szansy może już nie być.

Małgorzata Wieczorkiewicz

WSZYSTKIE TWARZE LANGHANSÓW - ARCHITEKCI BRESLAU, CZ. 3
O Wrocławiu można powiedzieć wiele – miasto mostów, kościołów, Wenecja Północy. Mozaika futuryzmu i staromodnych
budynków. W wielu miastach można podziwiać klasycystyczne budowle, weźmy na przykład Warszawę: Belweder, Łazienki
Królewskie... A we Wrocławiu? Klasycyzm jest poukrywany między czerwoną cegłą a blokami z wielkiej płyty. Prawie niewidoczny, nieśmiało patrzący na wszystko, co go otacza.
Tylko co on właściwie robi w tak bardzo zrujnowanym przez wojnę mieście? Odpowiedź na to pytanie jest prosta i składa się
z trzech słów: Carl Gotthard Langhans.
Był słoneczny dzień roku 1797. Promienie
słońca mocno raziły i mężczyzna musiał
zmrużyć oczy. Stał razem z ważniejszymi
dowódcami wojskowymi, doradcami oraz
burmistrzem miasta Breslau zaraz pod
drzwiami świeżo dobudowanej części
Pałacu Królów Pruskich. Rozpierała go
duma, że wszystko to, co powstało tu,
przy Schlossplatz, wyszło właśnie spod
jego ręki – ręki czołowego architekta
Prus.
- Ferdinand – mężczyzna zbeształ stojącego obok syna, który bawił się właśnie
guzikami swojego płaszcza „na najlepsze
okazje” – Stój prosto, cesarz jedzie.
Tak, właśnie nadjechała kareta. Przez jej
okno było widać wyniosłą sylwetkę młodego mężczyzny, świeżo upieczonego
władcy Prus. Kiedy cesarz wyszedł z karety i oddano mu wszystkie honory oraz
przeczytano całą listę tytułów, nie pomijając ani jednego, młody cesarz dostojnym krokiem ruszył ku zebranym pod
drzwiami ludziom. Wszyscy ukłonili się w
pas, na co młody władca obdarował ich
nieco chłodnym, sztywnym „Dzień dobry”. Mimo to w jego oczach było widać
podekscytowanie.
- Pan Carl Gotthard Langhans – uśmiechnął się pod wąsem cesarz – Dokonał pan
czegoś doprawdy niezwykłego! Pokolenia
zapamiętają pana na wieki!
Tylko czy tak właśnie się stało?

Carl Gotthard Langhans, urodzony w
1732 roku w Kamiennej Górze, wówczas
Landeshut, był architektem. I to akurat
wiadomo.
Ale Langhans na początku raczej nie zamierzał nim zostać. W latach swojej młodości studiował prawo i matematykę.
Prawdopodobnie dziś nawet znalibyśmy
(lub też nie) Carla Gottharda Langhansa
jako prawnika czy polityka, gdyby nie
osoba hrabiego von Hatzfelda.
Ale może od początku.

otrzymał wyższe stanowisko w jednym ze
świdnickich gimnazjów i rodzina wyprowadziła się z niewielkiej miejscowości w
Sudetach.
Gotthard nie pobył na Śląsku zbyt długo,
bo, mając dwadzieścia pięć lat, wyjechał
na uniwersytet w Halle, żeby studiować
prawo. Młody Langhans był więc nie tylko zdolnym człowiekiem, ale i ambitnym.
Ukończenie prawa w XVIII wieku otwierało wiele furtek, a każda kusiła dobrą pensją i pozycją społeczną. Można było stać
się doradcą władcy, urzędnikiem, albo…
…zarządcą majątku rodu Hatzfeldów.

Gotthard, syn nauczyciela w ewangelickiej szkole, spędził wczesne dzieciństwo
w miasteczku na Schlesien. Wkrótce jed- Łut szczęścia
nak Gottfried Langhans, ojciec Carla,
Gotthard uczył się „trzymać ołówek” na

Pałac Hatzfeldów
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studiach, jednak robił to dla pasji i pew- sposób dekorowania fasad, wnętrz i w
nie nie podejrzewał, że za kilka lat czeka ogóle projektowania samych budynków.
go coś zupełnie
Fascynowały
innego niż pago proste
pierkowa robolecz pełne
ta w biurze.
majestatu
Zaraz po tym,
budowle,
jak wrócił na
których naSchlesien, zamiastkę miał
trudnił się jako
zamiar stwonauczyciel dzierzyć w Niemdziców von Maczech. Gdy
Pałac Wallenberg – Pachaly ukryty przy gmatuschka. Tam,
wrócił do
chu starej Biblioteki Uniwersyteckiej
podczas odwieBreslau, zakadzin przyjaciół
sał rękawy i
hrabiego, Gotthard poznał Adriana von
zaczął rysować szkice nowego pałacu
Hatzfelda – członka jednego z najznamie- Hatzfeldów. Ten przetrwał prawie dwa
nitszych rodów Schlesien. Hrabia od razu stulecia i przyćmiewał swoim pięknem
zauważył potencjał drzemiący w młodym inne okoliczne pałace z centrum miasta.
nauczycielu i zaoferował Langhansowi
Sam budynek jak na pałac miejski był
posadę u siebie.
sporych rozmiarów. Miał trzy kondygnaOd tej pory życie Gottharda miało się
cje, nie zabrakło też popularnych wówdiametralnie zmienić.
Z początku Langhans pracował u
Hatzfelda w nadzorze przebudowy jednego z jego pałaców. Mężczyzna zdobywał coraz większe
uznanie w oczach hrabiego i ten
po jakimś czasie uczynił go zarządcą swoich dóbr. Kilka lat później otrzymał zadanie, które miało
dowieść jego umiejętności.

Nowe zlecenia pojawiały się na jego biurku coraz częściej, a były to nie byle jakie
oferty. Umocnienie murów obronnych
Festung Breslau, rafineria cukru… - to
tylko część zadań, które czekały Langhansa.

Wiktoria z Berlina
W 1775 roku zmarł dyrektor urzędu budownictwa prowincji Schlesien. Carl
Gotthard Langhans, który był już wówczas bardzo rozpoznawalny, za sprawą
szlachciców bliskich cesarzowi Fryderykowi II, otrzymał to stanowisko. Oprócz
tego, że Gotthard stał się jeszcze bardziej
sławny, miał też nadzorować prace budowlane w całym Schlesien, kupił dla
swojej rodziny przestronne mieszkanie w
kamienicy naprzeciwko pałacu Hatzfeldów i domek na przedmieściach… Dostał
jeszcze bilet na „wycieczkę” na zachód
Europy – podróż zajęła prawie 250 dni i
podczas niej architekt przypatrywał się
wzorcom architektury angielskiej
oraz holenderskiej. W ciągu kilkunastu lat Langhansowi udało się
zaprojektować miejski pałac Wallenberg -Pachaly w Breslau, kilka
kościołów i innych pałaców na
Schlesien. Otrzymał również zlecenie opracowania szkiców teatru
komediowego. Gotthard podołał
zadaniu, a rezultaty prac budowWojna siedmioletnia, toczona w
lanych przyjechał obejrzeć sam
latach 1756 – 1763 między protecesarz Fryderyk II, który, pełen
stanckim a katolickim światem,
podziwu, zobaczył w Langhansie
nie oszczędziła Breslau. Miasto,
architekta monumentalnych buczas mezzaninów (czyli niskich półpięter),
które kilka lat wcześniej przeszło w ręce
dowli w Berlinie. Po kilku kolejnych udaa fasada nawiązywała do klasycystyczPrus, mogło znów znaleźć się pod panonych projektach, w 1788 roku cesarz ponych wzorców architektury XVIII wieku.
waniem Austrii. Breslau, tak jak wiele
wierzył Carlowi Gotthardowi urząd króDrzwi główne były ukryte za rzędem kotwierdz, zostało oblężone przez wojska
lewskiego architekta. Oznaczało to przelumn korynckich, nad każdym oknem
Marii Teresy Habsburg. Ostrzały artyleprowadzkę całej rodziny do Berlina.
znajdował się maleńki tympanon, a najryjskie spustoszyły część miasta. Ogień
Jednym z najważniejszych projektów w
większy umieszczono w szczytowej partii
od pocisków artyleryjskich dosięgnął też
stolicy Prus była budowa Bramy Brannad wejściem głównym.
pałacu Hatzfeldów i strawił go doszczętdenburskiej w latach 1788 – 1791. Nienie. Po świetności tego miejsca zostały
Projekt nowej posiadłości
tylko wspomnienia hrabiego. To właśnie hrabiego von Hatzfeld weCarl Gotthard Langhans miał przywrócić dług Langhansa okazał się
dawny blask posiadłości.
spektakularnym sukcesem.
Wkrótce młody architekt –
Zadanie dowodowe
samouk zdobył sławę w caZanim jednak się to stało, hrabia von
łych Niemczech jako specjaliHatzfeld wysłał przyszłego architekta w
sta od klasycyzmu. Był tak
podróż przez kraje, które uchodziły za
szanowany, że nawet sam
kolebkę ówczesnej sztuki. W ten sposób
biskup Breslau zlecił mu odLanghans dotarł do Włoch, Austrii i Franbudowę swojego pałacu na
cji. Tam też zakochał się bez pamięci w
Ostrowie Tumskim, choć sam
Skrzydło południowo – zachodnie Pałacu
architekturze, której do końca życia poGotthard był protestantem.
Królów Pruskich
został wierny. Gotthard podpatrywał tam
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długo później los znów skrzyżował drogę
Langhansa z Breslau.
Wrócił tam z jednym z ostatnich poleceń
Fryderyka II – miał rozbudować Pałac Królów Pruskich.
Skrzydła pamięci
Projekt zajął mu rok, jednak cesarz już nie
zobaczył nowej części swojej posiadłości.
Pierwszym, który go odwiedził, był syn
Fryderyka II, znany później jako Fryderyk
III. W skrzydle południowo – zachodnim
znajdowały się sypialnie cesarza oraz pokoje rekreacyjne. Stamtąd też władca mógł
obserwować manewry wojskowe na sąsiednim Placu Pałacowym. Skrzydło to jednak nie dotrwało do naszych czasów. Zostało zniszczone podczas Festung Breslau,
a jako ślad po nim zostały ceglane fundamenty umieszczone pod przeszkloną szybą.
Carl Gotthard Langhans zmarł w 1808 roku
w Breslau w swoim ukochanym domku na
przedmieściach. Został pochowany na
Wielkim Cmentarzu przy dzisiejszej ulicy
Braniborskiej – cmentarz ten zaraz po II
wojnie światowej zrównano z ziemią. Langhans był architektem z powołania, który
zapisał się w historii jako jeden z czołowych przedstawicieli klasycyzmu w Niemczech. Był architektem, choć może w swojej młodości wcale nie przewidywał, jaką
szansę dostanie od losu i jak zostanie zapamiętany.
I c z y zostanie zapamiętany.
Po śmierci ojca ołówek chwycił w dłoń Carl
Ferdinand Langhans – a to był dopiero
początek.
Cdn.

Carl Gotthard Langhans

Artur Partyński

TECH NEWS
Druga szansa dla usług taxi
22 kwietnia miała miejsce wewnętrzna
konferencja Tesli - Autonomy Day. Podczas wydarzenia Elon Musk poruszył temat bardzo ciekawej inicjatywy. Mianowicie autonomicznych taksówek. Założyciel Tesli zapowiedział, że takie taksówki
powinny pojawić się już za rok! Cały projekt miałby być podobny do Ubera z tą
różnicą, że samochodem
kierowałby
autopilot. Aplikacja byłaby
dostępna dla
wszystkich. W
taki oto sposób
podczas gdy
właściciele pracowaliby, ich
samochody „dorabiałyby” samemu jako
taksówki. Taki rozwój byłby krokiem naprzód na drodze do bardziej ekologicznego świata, gdyż jeździłoby więcej samochodów elektrycznych, co przekładałoby
się na dużo mniejszy poziom smogu.
Należy również zaznaczyć, że w autonomicznych taksówkach Tesli powinniśmy
czuć się pewnie i bezpiecznie zarówno
jako właściciele, jak i pasażerowie. W
środku Tesli umieszczono kamerę, która
miałaby nagrywać; co dzieje się w środku
pojazdu. W razie jakichkolwiek zniszczeń
wykonanych przez pasażera materiał
można byłoby zanieść na policję. Z kolei
pasażerowie mogliby jechać spokojnie,
gdyż w pojazdach Elona Muska wbudowany autopilot jest naprawdę dobry. W
internecie można znaleźć wiele materiałów potwierdzających świetne działanie
tej funkcji. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planami Muska, z biegiem lat stan
środowiska na pewno by się polepszył, a
taksówki może znowu odzyskałyby swoją
popularność. W końcu samochody Tesli
są naprawdę dobre i wygodne. Chyba
każdy chciałby nimi jeździć. Oczywiście w
Polsce, aby mówić o rozwoju ekologii,
musielibyśmy przede wszystkim zmienić
metodę pozyskiwania energii, gdyż większość prądu uzyskujemy dzięki elektrowniom węglowym, które bardzo zanieczyszczają środowisko. Samochody elektryczne nie zmieniają na tę chwilę w na-

szym kraju zbyt wiele, skoro do naładowania ich korzystamy z takich elektrowni. Należy mieć nadzieję, że ekologiczne
plany Muska wypalą, a nasz kraj i cały
świat stanie się bardziej ekologiczny.
Technologiczna zagłada bez robotów?
Wszyscy ludzie z niedoczekaniem i zadowoleniem czekają na wdrożenie nowej
technologii.
Dotyczy to
także Polski. Wszystkie maszyny
startują,
ludzie
są
zadowoleni
z postępu
technologicznego, aż
nagle….następuje wielki wstrząs, wszystkie rośliny usychają, ryby giną w mgnieniu oka, a ludzie wiją się z bólu i umierają
- uruchomiono sieć 5G. Brzmi jak film
science-fiction? Nic bardziej mylnego- są
ludzie, którzy tak widzą nieodległą przyszłość naszej planety. Oczywiście mowa
tu o potencjalnych skutkach wdrożenia
technologii 5G. Podczas gdy wszyscy
zapowiadają, jak zmieni się nasze życie
oraz jak dużą rewolucją będzie w naszym
życiu sieć 5G, w internecie możemy znaleźć wielu jej przeciwników. Według
tych ludzi poprzez zwiększenie częstotliwości nadajników do 3,5GHz oraz ich
zakresu ludziom dosłownie usmażą się
mózgi, a przyroda nie przeżyje. Naukowcy zaprzeczają takim domysłom i twierdzą, że sieć 5G wcale nie będzie bardziej
szkodliwa. Owszem, będzie działać na
wyższych częstotliwościach, ale będzie
miała większy zasięg, więc ilość nadajników się zmniejszy. Oczywiście protestujący ludzie nie mylą się całkowicie- promieniowanie elektromagnetyczne otacza
nas coraz częściej i rzeczywiście czasem
przez nie boli nas głowa lub nie możemy
się skoncentrować. Jednak nie jest to
rzecz, która mogłaby usmażyć nam mózgi i wypalić całą przyrodę. Dla porównania w naszych domach znajdują się urządzenia, które łączą się z routerami na
częstotliwości 5GHz (a więc jeszcze wyższej) i chyba jeszcze nie znacie przypadAGRAFKA 7/8/2018/2019 | 21
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ku, żeby komuś u Was w domu usmażyło sieć 5G będzie rewolucyjna. I wbrew domózg, prawda? Nie można zaprzeczyć, że mysłom przeciwników ma nawet zwiększyć poziom ekologii
poprzez m.in. inteligentne
zarządzanie
ruchem drogowym, a
więc wpłynąć pozytywnie na przyrodę.
Oczywiście naukowcy
będą jeszcze przeprowadzać badanie na
temat tej technologii,
ale należy pamiętać,
że sieć wstępnie uznana jest za bezpieczną.
I nie warto do końca
wierzyć w fake newsy

na jej temat. Człowiek zazwyczaj boi się
tego, co nieznane i tego nie akceptuje,
stąd też wzięły się liczne sprzeciwy. Dodatkowym czynnikiem takich zachowań
jest nadanie sieci 5G miana funkcji, która
będzie ogromną rewolucją technologiczną- również sztucznej inteligencji. Są ludzie, którzy sprzeciwiają się rozwojowi
technologicznemu i sztucznej inteligencji;
nie akceptują po prostu nowych technologii. Kiedy wdrażano sieci 3G i 4G, nikt
nie protestował, gdyż nie były to aż tak
rewolucyjne zmiany, a ludzie boją się
właśnie dużych zmian, które bardzo zmienią ich życie.

Apolonia Abramowicz

CZARNE DZIURY ISTNIEJĄ!
Od lat stanowiły przedmiot zainteresowania zarówno naukowców, jak i zwykłych ludzi. Były nieodłącznym elementem filmów oraz
książek sf i na stałe wpisały się do popkultury. W rzeczywistości jednak ich istnienie wcale nie było takie pewne, aż do teraz.
10 kwietnia tego roku do opinii publicznej
dotarła informacja o sfotografowaniu
przez teleskop Horyzontu Zdarzeń olbrzymiej czarnej dziury znajdującej się w centrum galaktyki M87. Jest to pierwsze zdjęcie tego typu obiektu, potwierdzające
istnienie czarnych dziur. Czarna dziura
położona jest w odległości ok. 55 mln. lat
świetlnych od Ziemi, a jej wagę szacuje
się na ok.6,5 mld.
słońc, średnicę natomiast, na 40 mld. Km.
Samo zdjęcie wymagało 5 petabajtów danych
(5 000 000 000 000
000 bajtów)

nie podobne do ciał doskonale czarnych
(pochłaniających całkowicie promieniowanie elektromagnetyczne) o niezerowej
temperaturze. Uważa się, że olbrzymia
grawitacja czarnej dziury powoduje zakrzywienie czasoprzestrzeni. W czasoprzestrzeni zakrzywionej ciała poruszają
się po torach będących liniami o największych lub najmniejszych długościach ze

Czarna dziura z M87
Zdjęcie, które udało się wykonać dzięki
projektowi Event Horizon Teleskope, jest
w rzeczywistości fotografią zaledwie cienia czarnej dziury. Pomarańczowa otoczka jest koroną plazmy otaczającą horyzont zdarzeń. W środku czarnej przestrzeni natomiast znajduje się osobliwość, czyli
obszar, w którym według naukowców
przyspieszenie
grawitacyjne i
gęstość materii
stają się nieskończone.

Czym jest Event
Horizon TeleskoCzym jest czarna dziupe?
ra?
EHT jest projekCzarna dziura to obszar
tem, którego dziaw czasoprzestrzeni, z
łanie opiera się na
którego nic nie jest w
umieszczeniu telestanie się wydostać.
skopów w czteSzczególna teoria
rech różnych miejwzględności mówi
scach na Ziemi i
nam, że obiekty te poutworzenie przy
wstają na skutek nagroużyciu technologii
madzenia się dostatecznie dużej ilości
interferiometrii wielkobazowej wirtualnewszystkich łuków łączących zadane im
masy o stosunkowo niewielkiej objętości.
go teleskopu, rozmiarów naszej planety.
punkty. W przypadkach skrajnych, takich
Czarną dziurę otacza tzw. horyzont zdaW projekt zaangażowanych jest około
jak czarna dziura, linie te stają się liniami
rzeń, a po jego przekroczeniu nie ma od200 naukowców z całego świata, w tym
zamkniętymi, a żadna z nich nie wychodzi
wrotu. Według mechaniki kwantowej
dwóch Polaków- Monika Mościbrodzka
poza horyzont zdarzeń.
czarne dziury wytwarzają promieniowaoraz Maciek Wielgus.
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DZIEJE SIĘ WE WROCŁAWIU – TOP 10 WYDARZEŃ KULTURALNYCH
III Bieg Integracyjny
10 maja o godzinie 10:00 odbędzie się III
edycja Biegu Integracyjnego osób z niepełnosprawnością. Oprócz biegów i jazdy
na rowerze będzie też wielkie grillowanie.
Dla najmłodszych zostaną przygotowane
zamki dmuchane, wata cukrowa i zabawa
z animatorem.
„Miasto, którego nie było”
11 maja o godzinie 19:00 miłośnicy polskiego teatru będą mieli okazję wybrać
się na spektakl teatralno-cyrkowy do
Centrum Sztuki IMPART. To niesamowite przedstawienie łączy w sobie techniki
sztuki cyrkowej, takie jak akrobatyka,
akrobatyka powietrzna, koło akrobatyczne i żonglerka, z elementami teatru
tańca, teatru ruchu i teatru plastycznego.

warsztaty translatorskie, premiery książek aktorzy w naszym własnym życiu.
oraz koncerty. Zostanie też wręczona
Ekonomalia
nagroda Silesiusa.
Ekonomalia jest 3-dniowym wydarzeniem
Noc Muzeów we Wrocławiu 2019
wypełnionym masą atrakcji, podczas któJuż w sobotę 18 maja wrocławskie mu- rego nie zabraknie zabawy i niespodziazea, galerie i instytucje kultury ponownie nek. To największe święto studentów
otworzą swoje podwoje w godzinach wie- Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłaczornych i nocnych. Na chętnych czekać wiu rozpocznie się 23 maja!

Miasto, którego nie było

„Uczniowie dzieciom”
"Uczniowie dzieciom"- to popis uczniowski dużych i małych, podczas którego zabrzmią piosenki musicalowe, piosenki z bajek oraz znane utwory popowe i bluesowo-jazzowe. Młodym wokalistom towarzyszyć będzie Trio Maćka
Czemplika. Wydarzenie odbędzie się 12 będzie szereg atrakcji, m.in. spotkania z
artystami, wykłady, warsztaty, pokazy
maja o godzinie 14:00.
filmowe, koncerty oraz specjalny program
Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius
dla dzieci.
W dniach 14-19 maja Wrocław zamieni
się w światową stolicę poezji, bowiem V Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczebędzie trwała wtedy IV edycja Międzyna- snego i Współczesnego „Skiba dance”
rodowego Festiwalu Poezji Silesius. Odbę- 18 maja o godzinie 12:00 w Policealnym
dą się m.in. spotkania z poetkami i poet- Studium Animatorów Kultury SKiBA odbęami, czytania poezji, spektakle performa- dzie się V Ogólnopolski Turniej Tańca
tywne, debaty i dyskusje poetyckie, Nowoczesnego i Współczesnego SKIBA
DANCE Wrocław 2019 pod hasłem:
„Wolność w ruchu”. Wszyscy zainteresowani będą mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu, którego celem jest popularyzacja różnych
stylów i technik tanecznych.

Sky Tower Run 2019
26 maja o godzinie
10:00 odbędą się
walki o Mistrzostwo
Polski w biegu po
schodach.
Każdy
miłośnik joggingu lub
wchodzenia
pod
górę powinien zjawić
się właśnie w Sky
Tower. Do zdobycia
czeka również rywalizacja w kategorii
Mistrzostw
Polski
Strażaków.

„Trzy kroki od siebie”
10 maja do kin
wchodzi wzruszający film w reżyserii Justina Baldoni pt. „Trzy kroki od siebie”. Ta
niezwykła komedia romantyczna opowiada o dwojgu nastoletnich pacjentów szpitala- Will i Stella, którzy chorują na mukowiscydozę. Zakochują się w sobie, jednak
ze względu na swój stan zdrowia nie mogą się do siebie zbliżać. Każdy miłośnik
kina powinien obejrzeć ten film.

„Kochanie, wróciłem”
Świetną francuską komedię w wykonaniu artystów z teatru Muzycznego
Capitol będzie można obejrzeć już 20
maja o 17:30. "Kochanie, wróciłem"to znakomity spektakl będący swoistym niepowtarzalnym lustrem, w
którym w przerwach pomiędzy wybuchami śmiechu przeglądamy się my
wszyscy - widzowie w teatrze i główni
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MIĘDZY WSCHODAMI I ZACHODAMI ŚWIATÓW
- Dużo myślałam nad pani tekstem - zaczyna Zula nieco pretensjonalnym tonem. Z jej oczu bije wątpliwość - wątpliwość w zdolności
kobiety. Dziewczyna trzyma w dłoni kieliszek alkoholu. W tle słychać muzykę jazzową i przyciszone rozmowy w języku Moliera.
- Którym tekstem? - poetka uśmiecha się życzliwie. Próbuje zatuszować swoje zaskoczenie.
- Tym do mojej piosenki - odpowiada Zula - Wahadło zabiło czas... To ładne, ale nie rozumiem.
Kobieta znów się uśmiecha.
- To metafora. Że czas nie ma znaczenia, gdy jesteś zakochana.
Mozaika szarości
Kiedy za oknem trzaska mróz, a z domu
nikomu nie chce się wychodzić dwoje
muzyków i ich
pomocnik przemierzają zimowy
krajobraz starą
furgonetką. Nigdzie nie widać
kolorów, wszystko, nawet biel
śniegu i nieba,
przybrało odcienie szarości. Tak
poznajemy Wiktora, Irenę i Lecha. Ludzi,
którzy po latach wojennej zawieruchy
postanawiają założyć ludowy zespół pieśni i tańca. Jeżdżą po nowej Polsce, by
poznać kulturę prostych ludzi i to, co od
zawsze daje im nadzieję oraz określa tożsamość - muzykę. Kiedy furgonetka zatrzymuje się w szczerym polu, wychodzi z
niej Lech. Mężczyzna staje między opustoszałymi murami kościoła. Jego dachem
teraz jest szare niebo, nad którym przelatują czarne ptaki, posadzkę zastępuje
goła ziemia. Pozostał jedynie ołtarz i fragment mozaiki przedstawiającej Chrystusa.
W dalszych scenach poznajemy Zulę.
Dziewczynę z temperamentem, która
szuka dla siebie szansy w szeregach
"Mazurka", zespołu założonego przez Wiktora i
Irenę. Na przesłuchaniach Zula dołącza do
góralki, z którą chce
zaśpiewać pieśń na dwa
głosy. Dziewczyna ma w
swoich oczach i głosie
coś tak hipnotyzującego,
że od razu interesuje
Wiktora. Dzięki niemu
zostaje przyjęta do zespołu.
Od tego momentu wiadomo, że tych dwoje
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zrobi wszystko, by być ze sobą.
Wojna uczuć

leźć się w Paryżu. Po kilku latach przeznaczenie krzyżuje ich drogi w Jugosławii, by
za niedługo znów ich rozdzielić. Życie tych
Miłość jest uczuciem, które zdominowało
dwojga jest ciągłym pasmem rozstań,
świat już setki lat
powrotów - i znowu rozstań. Oboje mają
temu. Każdy na nią
silne charaktery, zbyt pragnące niezależczeka, nikt nie chce
ności, by dla uczucia wyrzec się części
przestać jej szukać.
siebie. Wiktor i Zula, choć chcą być raMimo to ona sama
zem, nie potrafią ze sobą żyć - i tu nie
wybiera sobie czas,
chodzi o żelazną kurtynę. Każda chwila
by wejść w życie z
spędzona we wspólnej ciszy przez jedno
butami i wywrócić je
słowo może zmienić się w ostrą wymianę
do góry nogami.
zdań, skazującą na kolejne miesiące saMiłość zastaje Zulę i
motności.
Wiktora w nowej,
Ale czas nie ma dla nich znaczenia.
socjalistycznej rzeczywistości. Europa
Obraz realistów
budzi się do życia po sześciu latach wyczerpującej wojny, świat sztucznie dzieli "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego to
się na dwa wrogie obozy – Zachód i
obraz szczery, dotykający życia zwykłych
Wschód. Ludzie ze wschodu próbują so- ludzi w powojennej Polsce, ale i świecie.
bie ułożyć życie pośród szarości, nie odUkazując tę historię w kolorach, przedstawracając wzroku od tego, co za żelazną
wiłoby się ówczesną rzeczywistość w spokurtyną. Świat zachodu jest dla nich rasób nieprawdziwy. Tu mniej znaczy więjem utraconym i zakazanym. Jednym z
cej! Widać to już w pierwszej scenie, gdy
tych, którzy nie pogodzili się ze swoim
zmarznięci mężczyźni prezentują muzylosem, jest Wiktor. Chce uciec z Zulą na
kom ludowy utwór. Mają rozbiegane źrezachód.
nice, cienie pod oczami i ponure, wychuAle los skazuje Zulę i Wiktora na rozłąkę. dzone twarze. Zdjęcia Łukasza Żala, idealOna, po wschodniej stronie, kryje do nie- nie wykadrowane, przemyślane i dynago żal. Wkrótce staje się twarzą
miczne, są jak żywe obrazy malarzy reali"Mazurka", a jej kariera błyskawicznie się zmu. Pokazują prawdę, niczego nie ukryrozwija. On jako pianista próbuje odnawają ani nie wyolbrzymiają. Podążają za
akcją i bohaterami.
"Zimnej wojny" nie byłoby
bez muzyki. Wiktorowi i Zuli
przez te wszystkie lata towarzyszy utwór "Dwa serduszka", trafnie opowiadający o
ich miłości. Najpierw słyszymy go jako prostą ludową
pieśń, potem jako porywającą chóralną aranżację, by
pod koniec odrodził się w
duchu jazzu, śpiewany przez
Joannę Kulig - filmową Zulę,
której barwy głosu nie sposób zapomnieć.
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Tylko oni – aż oni
Choć liczba bohaterów w "Zimnej wojnie"
jest ograniczona, wcale nie czyni to z niej
obrazu prostego. Nikt lepiej nie pokazałby
miłości w oczach Wiktora niż Tomasz Kot.
Nikt nie umiałby nadać Zuli charyzmy i
temperamentu tak, jak uczyniła to Joanna
Kulig. Nikt nie stworzyłby z Lecha człowieka bezgranicznie zapatrzonego w socjalizm i Zulę lepiej niż Borys Szyc. Z kolei
nikt nie zastąpiłby Agaty Kuleszy w roli
Ireny (pierwowzorem postaci była wielka
Mira Zimińska-Sygietyńska), matki zespołu. To jednak jej było w tym filmie za mało. Umiała być szorstka i oschła, wyrozumiała i oddana swojemu "Mazurkowi", a
także oburzona, gdy jej wychowankowie
mieli zaśpiewać na koncercie utwory ku
czci Stalina.
W "Zimnej wojnie" wszystko ma swoje
miejsce i czas, a przejmująca klamra ruin
świątyni rozpina nad bohaterami i wydarzeniami jakże ważny sens: między
Wschodami i Zachodami światów tylko
jedna rzecz jest trwała. Miłość.
On i ona siedzą na ławce pod drzewem,
wokół nich tylko pola uprawne. Jest cicho,
lekko wieje wiatr, słychać głośne cykanie
świerszczy.
Są zmęczeni życiem, widać to w ich oczach.
Mimo to kobieta się śmieje, bo wie, że teraz zawsze będą już razem.
- Chodź na drugą stronę - mówi do niego,
trzymając go za rękę. Wstają z ławki i znikają za kadrem - Tam będzie lepszy widok.
Po ich obecności pozostaje tylko samotna
ławka pod drzewem i pasmo wiatru, pod
którym ugięły się kłosy zboża.

WOLNA WOLA - WYZWOLENIE CZY
KLATKA?
Najnowszy spektakl w reżyserii Grzegorza Brala to oparta na “Braciach Karamazow”
Fiodora Dostojewskiego opera mówiona. Porusza problem odwiecznego konfliktu
między wiarą a rozumem oraz trudnej relacji między Bogiem a człowiekiem.

W przeciwieństwie do innych spektakli w
reżyserii
Brala
“Wielki
Inkwizytor” (wystawiany w Teatrze Pieśń
Kozła) zamiast na muzyce koncentruje się
na słowie. Niezwykle skromna scenografia, a właściwie jej brak, pozwala
widzowi w pełni skupić się na niebanalnej
treści sztuki. Gdy na scenie pojawia się
dwóch aktorów, publiczność spodziewa
się występowania dialogów. Jednak w tym
przypadku jeden z aktorów, grający rolę
Chrystusa, nieustannie milczy. Jego jedynym środkiem komunikacji okazuje się
być psalterium i grane na nim skromne,
wręcz ascetyczne melodie, zachwycające
w swej prostocie. Muzyka ta zdaje się
symbolizować w spektaklu język święty,
niezrozumiały dla człowieka.

nocześnie nie potrafi pojąć, dlaczego
Mesjasz jedynie patrzy na niego z litością,
nie odpowiadając na nieustanną krytykę i
wątpliwość.

W niezwykle ekspresyjnej przemowie
skierowanej do Chrystusa, momentami
zwracając się również do publiczności,
główny bohater rozważa paradoks
wolności i wiary. Godzinny monolog, w
którym znajduje się wiele niepewności i
zwątpienia, odkrywa ciemne strony
ludzkiej natury i zmusza odbiorcę do zastanowienia. Słowa trafiają do widza w
sposób niezwykle intensywny, wręcz
agresywny. Mimo wywołanego przez to
natężenia myśli i emocji, treść monologu
na długo zostaje w pamięci.
W
dzisiejszych czasach spektakl jest
pewnego
rodzaju
przestrogą
i
przypomnieniem, jakie zagrożenie stanTytułowy bohater, walcząc z herezją, staowi wykorzystanie religii jako narzędzia
wia się w roli Stwórcy i pana ludzkości.
władzy i kierowania ludem.
Zaślepiony żądzą władzy zrywa więź z
duchowością. W religii widzi jedynie “Wielki Inkwizytor” to sztuka specyficzna,
narzędzie władzy, wolna wola jest dla wręcz niepowtarzalna. Pozostawia widza
niego ograniczeniem, a Syna Bożego uz- z wieloma pytaniami oraz pewnym
naje za przeszkodę: “Przyszedłeś, aby niedosytem. Czy jest łatwa w odbiorze?
nam przeszkadzać” stwierdza. Podczas Zdecydowanie nie. Czy mimo to warto ją
spotkania z Chrystusem inkwizytor gardzi zobaczyć? Zdecydowanie tak!
nim, nie znajdując dla niego empatii. JedAGRAFKA 7/8/2018/2019 | 25

KULTURALNIK
Beniamin Klimza

LIL XAN - PO RAZ PIERWSZY W POLSCE
9 marca bieżącego roku w Warszawie odbył się koncert amerykańskiego rapera o pseudonimie Lil Xan. Warto wspomnieć, że koncert w klubie muzycznym „Stodoła” był pierwszym koncertem Lil Xana w Polsce.
Kim jest Lil Xan?
Jednak zanim o samym koncercie, warto
krótko przedstawić gwiazdę wieczoru: Lil
Xan urodził się 6 września 1996 jako Diego Leaons ( kiedyś
chciał zmienić swój
pseudonim na Diego,
ale ostatecznie porzucił ten pomysł, ponieważ bał się reakcji
publiczności). Diego
pochodził z ubogiej
rodziny i ponieważ
nie mieli oni stałego
miejsca zamieszkania,
przez większość czasu
mieszkali w hotelach
(motelach). Nie planował zostać raperem
( a już na pewno nie
światowej sławy), aby
się utrzymać zatrudnił
się jako sprzątacz, następnie żył z handlu
narkotykami. Później został fotografem
(był nawet nieoficjalnym fotografem grupy Stevena Cannona). Niestety, podczas
jednego z koncertów ukradziono mu kamerę (a nie było go stać na nową), więc
został raperem. Momentem przełomowym w karierze Diega był bez wątpienia
klip „Betrayed” ( swoją drogą jedna z moich ulubionych piosenek Xana). Ciekawostką jest fakt, że w odróżnieniu od
większości raperów w trakcie kariery
zmienił pseudonim (właściwie to nowy
pseudonim Diega wymyślił jego kolega,
który uważał, że raper wygląda jakby ciągle był po xanaxie).

w dwie strony, tylko po to, aby spędzić 3
godziny w Warszawie. Ponieważ postanowiliśmy wracać (prawie) od razu po koncercie (około 24 wyjechaliśmy), to w do-

mu byliśmy około 4 nad ranem. Jednak
warto było!

Stodoła
Pomimo tego, że nie zastanawiałem się,
jak może wyglądać prawdopodobnie najsłynniejszy klub muzyczny w Polsce, to i
tak czułem
rozczarowanie, gdy zobaczyłem
„Stodołę” z
zewnątrz.
Przy czym
nie uważam,
że klub jest
brzydki, po
W drodze…
prostu jak
Koncert odbył się w Warszawie. To dość na wydarzedaleko od Wrocławia. Opcji jest kilka:
nia muzyczsamochód- około 5-6 godzin, samolotne, które się
około 1 godziny, jednak trzeba jeszcze
w nim odbywają, budynek jest dość
przejść odprawę i trafić na samolot, który skromny, wręcz minimalistyczny. Przypow Warszawie będzie o odpowiedniej go- mina niebieski graniastosłup, z pomarańdzinie (niestety, ta opcja również nam nie czowym paskiem na górze. Główne wejpasowała) i pociąg- około 4 godziny, ale
ście również niczym się nie wyróżnia
przyjeżdża niecałą godzinę przed koncer- (może poza napisem „S+odoła”), moją
tem, więc nie będziemy czekać zbyt dłu- uwagę przykuły natomiast plakaty z najgo. Podróż niestety była najmniej przybliższymi koncertami. Gdy weszliśmy na
jemną częścią naszej wyprawy, 8 godzin salę, miałem mieszane uczucia: z jednej
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strony sala lekko przestarzała, z drugiej
strony była na swój sposób niesamowita.
Balkon niezbyt duży- było na nim maksymalnie 50 osób. Płyta natomiast znacznie
większa- podchodziła prawię pod scenę.
Sama scena jest świetnie naświetlona i
dobrze widoczna z każdego miejsca sali.
Koncert
Wydarzenie rozpoczął Siles, współtwórca piosenki „Bad Boy” ( wspólnie z ReTo,
Beteo i Kubi Producentem). Osobiście
po przesłuchaniu kilku piosenek stwierdziłem, że Siles to nie moja bajka, a
przed koncertem znałem tylko jedną
jego piosenkę(„Bad Boy”). Gdy z publiką
pożegnał się support, na scenę wyszli:
eliozie (gość specjalny, choć można
uznać go za support, ponieważ zaśpiewał kilka piosenek, po czym śpiewał
razem z Lil Xanem), Kinfolk Jon (który
zasiadł przy komputerze i puszczał piosenki) i hypeman Diega. Jednak zanim
raper wyszedł na scenę, w interakcję z
publicznością weszli jego goście: wspomniany wcześniej eloizie zaśpiewał kilka
piosenek ( Lil Pumpa, ale też kilka autorskich), hypeman zadał standardowe pytania o to, czy publicznośc jest gotowa na

Lil Xana lub jak się wszyscy czują. Kilkukrotnie zaczynał skandować:
„XANARCHY” (hasło kojarzone z Lil Xanem), a publiczność razem z nim. Następnie przy akompaniamencie pisków widowni, wykrzykiwanego hasła „Lil
Xan” (hypeman mówił „Lil” , publiczność
odpowiadała „Xan”) i wyłączonego światła, na scenę wyszedł (wybiegł) Diego i od

KULTURALNIK
razu zaczął jednym z jego największych
hitów: „Wake Up”, co widownia oczywiście przyjęła entuzjastycznie. Następnie
po kilku piosenkach z najnowszego albumu- „Heartbreak Soliders” Diego wdał się
w rozmowę z publicznością. Właściwie
ciężko to nazwać rozmową, ponieważ
nagle Lil Xan powiedział do kogoś na płycie: „I love you too” ( domyśliłem się, że
ktoś z widowni krzyknął „I love you”).
Najpopularniejszymi piosenkami,jakie
zaprezentował Xan są bez wątpienia:
Color Blind, Betrayed (oczywiście przy
niebieskim oświetleniu), Lies i Moonlight
(niestety nie zaśpiewał Live or Die- jednej
z moich ulubionych piosenek).

Maja Kaziów

SMAKI MIDTOWN
“Broadway – zespół kilkudziesięciu teatrów w Nowym Jorku w dzielnicy Midtown w
okręgu Manhattan znajdujących się wzdłuż ulicy Broadway. Jest traktowany jako
wiodący ośrodek sztuki teatralnej świata anglojęzycznego. Teatr broadwayowski musi
mieć minimum 500 miejsc siedzących na widowni”- tyle czytamy w popularnej Wiki.
Został ikoną sztuki Stanów Zjednoczonych. Konkurować z nim może tylko londyński
West End. Znany jest na całym świecie. Od lat niezmiennie pozostaje owiany tajemnicą
sukcesu. Co skrywa Broadway?
Legenda głosi...
Nie ulega wątpliwości, że przedstawienia
takie, jak “Upiór w Operze”, “Nędznicy”,
“Wicked”, “Cats”, “Chicago” czy “Król
Lew”- to legendarne hity, które przeszły
do historii teatru. Tegorocznym królem

do tego nadaje. Musical odznacza się
również ciekawą formą, gdyż promuje on
styl hip-hopu i R&B. Warto też
wspomnieć, że aktorzy grający
“Hamiltona” dostali już 16 Tony Awards,
Niezapomniane momenty
które w świecie teatru nierzadko
Bez wątpienia pięknym i wzruszającym
porównymomentem był hołd dla zmarłych rapewane są do
rów: X’a i Lil Peepa i przemowa, którą
filmowych
wygłosił. Najpierw powiedział: „2019 is a
Oscarów. To
great year, last year we lost too many
jeszcze nie
f*****g legends” („2019 jest świetnym
wszystko!
rokiem, ale rok temu straciliśmy zbyt
Broadway ma
wiele legend”) i kontynuował: „So anothw swojej
er those legends, I will play some music.
ofercie nie
Is that OK?” („Więc w miejsce tych legtylko sztuki
end, będę grał muzykę. Czy to jest ok?”).
dla dorosłych.
Publiczność oczywiście zgodnie odNajmłodsi
powiedziała „Yes!”. Następnie Diego
widzowie
powiedział: „Rest in peace Lil Peep”, po
sceny znów został Hamilton. Po kolejnych również doczekali się interpretacji swoich
czym puścił „Awful Things” (jedną z naj- szczeblach drabiny pnie się “Ain’t Too
ulubionych bajek. Wiedzieliście, że oprócz
popularniejszych piosenek Peepa).
Proud – The Life and Times of The Temp- “Króla Lwa” wystawia się też inne
Później zaśpiewał „Star Shoptations”, wielokrotnie nominowane do
dziecięce dzieła, np, “Krainę Lodu”,
ping” ( pierwszą piosenkę Lil Peepa). Po- tegorocznych nagród Tony. Z kolei
“Annie, Snoopy” czy “Spider-Mana” ?
tem przeszedł do XXXTentaciona. Naj“Upiór” bije rekordy liczby odegranych
pierw powiedział : „Rest in peace X”, po przedstawień, gdyż przekracza ona
czym zaczął skandować: „Long Live Jah11000. Większość ze wspomnianych
seh” ( hołd dla zmarłego XXXTentaciona). wyżej dzieł — jeśli nie były oparta na
Diego zaprezentował tylko jedną piosen- książkach czy filmie — doczekała się już
kę: „Look At Me!”, choć i tak uważam, że swoich ekranizacji.
był to piękny gest.
W świecie młodzieży
Powrót
Zdecydowanie największym hitem wśród
Niestety powrót do przyjemnych nie na- nastolatków w ciągu ostatnich lat był
leżał. Po koncercie staliśmy około 20 mi- "Hamilton", którego twórcą jest Linnut przy autobusie, czekając na Lil Xana, Manuel Miranda. Jeśli jeszcze nie znasz
który ostatecznie się nie pojawił (wyszedł mema "Hamilton: nowy kult nastolatków.
za to Eloizie i uważam, że jest bardzo
Hip-hop, piromania i przemoc zbrojna" —
miłym człowiekiem- chętnie robił sobie
to już znasz. W rzeczywistości historia nie
zdjęcia z innymi i rozmawiał). Następnie jest taka straszna. Streszcza nam bioposzliśmy do Hard Rock Cafe, niestety
grafię Aleksandra Hamiltona —
musieliśmy zjeść w pośpiechu, aby zdążyć amerykańskiego rewolucjonisty,
na pociąg. Z Warszawy wyjechaliśmy oko- pierwszego Sekretarza Stanu i prawej ręki
ło 24 i była to bardzo niekomfortowa
Jerzego Waszyngtona. Jeżeli więc szupodróży. Jednak wspomnienie koncertu kacie dobrego materiału na powtórkę z
było najważniejsze!
czasów przewrotu w USA za czasów bostońskiej herbatki, Hamilton idealnie się
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Dwie strony medalu
też miejsce w Theatre District. Jeżeli teatr
A wydatki? Największy budżet w historii mieści mniej osób lub znajduje się poza
Broadwayu został przeznaczony na
tym obszarem, określamy go mianem Off
“Spider-Mana”. Inwestorzy posiadali
lub Off-Off-Broadwayu (w zależności od
pomysł na realizację, jednak pieniądze z wielkości). Są to większe placówki niż te
inwestycji nie zostały im zwrócone. Z
standardowe, ale za małe, by szczycić się
kolei najdroższe bilety kasowane były za mianem teatru brodwayowego.
“Hamiltona” z
oryginalną obsadą.
Hamiltonowska Czwórka
Dlaczego? Może
dlatego, że twórca
musicalu postanowił
sam wcielić się w
główną rolę, a może
dlatego, że na show
zjawiały się osobistości takie, jak Emma Watson czy
Barack Obama wraz
ze swoją żoną. Co
ciekawe, ówczesny
prezydent USA po
zobaczeniu musicalu
postanowił zaprosić
aktorów do Białego
Domu, by i tam
powtórzyli swój performance. Ceny biletów przekraczały
A więc co znamy z Off-Broadwayu?
wtedy nawet $1500. Te najtańsze były
Znamy “Heathers” — kolejną adaptację
sprzedawane od $150. The Great White
filmu z lat 80- sztukę, która przedstawia
Way opływa luksusem już od dawnych
wzloty i upadki szesnastoletniej uczennicy
czasów. Oferuje nam przedstawienia
Westerberg. Przybliża nam ona szkolne
najwyższych lotów... Wszystko ma jednak
życie Weroniki Sawyer. Znamy i “Drogi
swoją cenę.
Evanie Hansensie”, chociaż niedawno
Broadway,
Off-Broadway,
Off-Off- show zostało przeniesione na Broadway.
Broadway... Czym to się właściwie różni? Evan pisze listy do samego siebie, jednak
Czemu zawdzięczamy te nazwy? By teatr przypadkowo o jego tajemnicy dowiaduje
mógł być oficjalnie uznany za część się Connor Murphy. Connor zabiera
Broadwayu, musi posiadać co najmniej chłopakowi jeden z tych ośmieszających
500 miejsc dla widowni. Konieczne jest listów. Wyobraźcie więc sobie zdziwienie
Upiór w operze

Evana, kiedy dowiaduje się, że jego nowy
"kolega" popełnił samobójstwo, a jedyne,
co znaleziono w kieszeni spodni Connora,
to ukradziony Evanowi list. Chłopak
zupełnie przypadkowo zostaje wzięty za
najlepszego przyjaciela samobójcy i nie
ma odwagi przyznać, że tak naprawdę był
przez niego szantażowany.
Widząc rozpacz rodziny, Murphy postanawia im pomóc i
fałszuje internetową korespondencję z domniemanym
przyjacielem. Kłamstwa Evana
mają jednak... krótkie nogi! To
tylko dwie z historii, które
wzbudziły spory odzew wśród
młodej publiczności. Oprócz
tego na Off-Broadwayu zobaczycie Percy'ego Jacksona,
SpongeBoba i adaptację Toma i
Jerry'ego. PS. Pierwszej z nich z
pewnością nie polecam...
Film vs. teatr
Wiadomo, że “Grease”,
“Mamma Mia!”, “La La Land”,
“The Greatest Showman”,
“Mary Poppins” czy filmowa
adaptacja “Les Mis*” zrobiły na wielu
duże wrażenie. Tak więc... Co wybrać?
Film czy teatr? Surprise! Filmy też mają
swoje dobry strony! Nic nie oddaje klimatu historii lepiej niż ekranizacja. Dzisiejsze
możliwości pozwalają nam na robienie
rzeczy niemożliych. Czy w filmie przedstawiamy scenę w wodzie, czy przedstawiamy jazdę samochodem - możemy
do tego wykorzystać naturalne zasoby
natury i cuda współczesnej technologii.
Przecież na wlejemy wody na scenę...
Prawda? Z drugiej strony, oglądając
występ na żywo, nawiązujemy
kontakt z aktorem. Możesz mi
wierzyć lub nie, ale jestem prawie
pewna, że patrząc na publiczność,
aktor ma podobne odczucia.
Ponadto wtedy pracują wszystkie
nasze zmysły. Sam fakt, że
siedzimy w teatrze, zmienia nasze
doznania. A więc jeśli już
będziecie się wybierać za ocean,
pomyślcie koniecznie o magicznej
teatralnej dzielnicy Nowego
Yorku!
*Les Mis – nieformalny skrót od
Les Misérables (Nędznicy)
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SPORT I STYL ŻYCIA
Oliwer Suliga

SPORTOWE NEWSY
Witam w kolejnym wydaniu „Sportowych newsów”. Po długiej przerwie znów mam przyjemność napisania o najnowszych wydarzeniach w świecie sportu. W tym wydaniu dowiemy się między innymi o absurdach związanych z kontraktem Emiliano Sali (piłkarz,
który zginął w katastrofie lotniczej), o reprezentacji Polski w grze pt. „FIFA 19” oraz o dwukrotnym mistrzu Polski, który może wrócić do polskiej Ekstraklasy.
zawodników do grania w grę komputerową. Prezydent powiedział, że mamy zaEmiliano Sala 21 stycznia wyleciał samowodników, którzy znajdują się w czołówlotem z Nantes do Cardiff. Celem była
ce graczy i mogą konkurować na arenie
finalizacja transferu Argentyńczyka do
europejskiej. W skład reprezentacji wchomiejscowego klubu. Cała transakcja wyCiało piłkarza w internecie

niosła 15 milionów funtów. Sam piłkarz
wysyłał do swojej rodziny wiadomości
głosowe o tym, że boi się o stan techniczny samolotu. Tego samego dnia samolot
zniknął z radarów. 3 lutego odnaleziono
wrak, a 7 lutego-ciało Emiliano. Ostatnio
do internetu trafiło zdjęcie Sali z kostnicy.
Fotografia pojawiła się w mediach społecznościowych i równie szybko została z
nich usunięta. Rodzina Emiliano jest tym
strasznie oburzona. Są również przytłoczeni niedawną śmiercią ojca Sali. Mężczyzna zmarł na zawał serca w piątek
26 kwietnia. Horacio miał 58 lat. Niestety, mimo tragedii związanej ze
śmiercią piłkarza, cały czas trwają
„przepychanki” związane z realizacjąbrakiem realizacji kontraktu zawodnika…

wanych klubów w polskiej historii. Zespół
ten jest również bardzo stary. Ostatnim
rokiem w ekstraklasie, w którym mogliśmy zobaczyć ŁKS, był rok 2011. W 2012
zespół wycofał się z rozgrywek pierwszej
ligi, po czym spadł do czwartej. Od tamtego czasu klub próbuje się odbudować, jak
widać bardzo dobrze im to wychodzi,
ponieważ już w następnym sezonie ŁKS
może wylądować w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. W niedługim czasie
rozbudowany zostać ma stadion ŁKS-u. W
tym momencie możemy tam zobaczyć
tylko jedną trybunę. Prezydent Łodzi dołoży brakujące pieniądze na stadion. Oby
odnowiona arena sportowa wpłynęła na
odbudowę poziomu gry łódzkiej drużyny.
Jeśli wziąć pod uwagę to, że wrocławski
stadion wybudowany na Euro 2012 w
przyszłym roku może być obiektem rywalizacji I-ligowego Śląska, nie jest to takie
pewne…

dzą: Miłosz „milosz93” Bogdanowski,
Jakub „cyanide” Mikołajewski, Bartosz
„bejott” Jakubowski, Kamil „Riptorek”
Soszyński, Damian „damie” Augustyniak,
Marcin „mrn” Sczes, Gracjan „elpolako”
Gołębiewski i Nikodem „piko” Pawlak.
Chłopakom życzymy powodzenia w zmaganiach na zawodach FIFA eNations.
ŁKS Łódź powróci!?
ŁKS Łódź to jeden z najbardziej utytuło-

Reprezentacja Polski w grze
W ostatnim czasie prezydent Polski
Andrzej Duda powołał Narodową Drużynę E-sportową w grze „FIFA 19”. Jako
kraj jesteśmy jednymi z pierwszych,
którzy zdecydowali się na powołanie
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Maria Gaszewska—Teixera

PODRÓŻUJĄC W CZASIE I PRZESTRZENI
Przed nami okres wakacyjny i wyjazdy w bliskie i te odlegle zakątki. Chcemy Wam przypomnieć o tych pięknych miejscach, które
zostały uznane za cudy natury i architektury. Może uda się Wam dotrzeć do jednego z nich?

Nowe siedem cudów świata
W starożytności ustalona została liczba
siedmiu cudów świata. Dlaczego liczba
7 ? Ludzkość widziała w niej symbol całości, pełni, czasu i przestrzeni, a także
świętości, doskonałości i Boga. Niestety,
większość budowli z tej listy nie
przetrwała i już dawno została
zniszczona. W 2007 roku po wielu
perypetiach i głosowaniach firmie New
Open World Corporation udało się
wyłonić obiekty, które zasługują, by trafić
na nową listę siedmiu najważniejszych
budowli ludzkości. Oto one…
Wielki Mur Chiński
Wielki Mur Chiński ma długość 2400 kilometrów. Ciągnie się on od miasta Ciajükuan u północnego podnóża gór Nan-Szan
na wschód- do miasta Szanhajkuan nad
Morzem Żółtym. Pierwsze fragmenty muru powstały w VI wieku p.n.e. Ochraniały
one chłopów pracujących na polach
przed atakami plemion nomadów. Wielki
Mur Chiński ma wysokość 5-10 metrów i
szerokość 5-8 metrów. Co 100-200 metrów wznoszono wieżę obserwacyjną. Na
całej długości muru jest ich około 20 tysięcy. Wielki Mur Chiński stanowi największą atrakcje turystyczną Chin. Każdego roku przyciąga on rzesze turystów.
Wielki Mur Chiński jest symbolem wytrwałości i uporu tego narodu.

muzyki, używania perfum, a także noszenia biżuterii. Przy pracach budowy świątyni brało udział 20 tysięcy robotników.
Tadż Mahal na całym świecie uważany
jest za najcudowniejsze dzieło architektury indyjskiej, w Indiach uznane jest za
świętość narodową, narodowe dzieło
sztuki. Tadź Mahal jest symbolem miłości
i pasji.
Petra
W sierpniu 1812 roku szwajcarski podróżnik i badacz Bliskiego Wschodu Johann
Ludwig Burckhardt odkrył leżące pośrodku pustyni starożytne miasto, wykute w
stromych ścianach wapiennych, zabarwionych odcieniami różu i czerwieni. Odkrytym na nowo miastem była Petra, która leży na terytorium dzisiejszej Jordanii.

tejczyków. Petra była ośrodkiem handlu.
Kupcy przybywali tam ze swoimi karawanami, by odpocząć, zaopatrzyć się w żywność i wodę, a także sprzedać część swoich towarów. Rozwój Petry trwał do III
wieku n.e., kiedy to na otwarciu nowych
szlaków handlowych skorzystało inne
miasto, a Petra zaczęła tracić na znaczeniu i popadła w zapomnienie. Do najbardziej znanych budynków Petry zaliczamy
cztery grobowce królewskie zgrupowane
na wschód od centralnej strefy miasta. Na
końcu wąskiego skalnego przełomu,
umożliwiającego dostęp do Petry, znajduje się wykuty w skale Kasneh al Faroun Skarbiec Faraona. Na wyższym poziomie
znajduje się okrągły kamienny pawilon, w
którym znajduj się posąg egipskiej bogini
Izis. Tuż za Kasneh, w kierunku centrum
miasta, znajduje się wykuty w
skale, wspaniały teatr. Mieszkańcy Petry, w razie pragnienia, mogli skorzystać z ogromnej fontanny nimfeum z wodą
pitną, która była poświęcona
wodnym nimfom. Petra jest
symbolem inżynierii i ochrony.

Tadż Mahal
Tadż Mahal znajduje się w Agrze,
w zachodniej części Niziny Gangesu. Jest on najsłynniejszą budowlą Indii. Budynek ma cebulasty kształt, z wieżyczkami na
skrzydłach. Tadż Mahal został
wybudowany przez Szahdżahana, indyjskiego cesarza, dla
uczczenia pamięci ukochanej
Machu Picchu
żony zwanej Mumtaz Mahal, co
Machu Picchu leży po
znaczy perła pałacu. Mumtaz
wschodniej stronie ściany
Mahal zmarła wkrótce po uroAndów Peruwiańskich. Picchu
dzeniu czternastego dziecka, a
na wysokości około 2300 m
Szahdżahan ogłosił dwuletnią żałobę na- Petra (po grecku skała) była dawną stoli- n.p.m. Odkrył je w 1911 roku amerykańrodową: zakazał świętowania, słuchania cą królestwa arabskiego plemienia Naba- ski profesor z uniwersytetu Yale - Hiram
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Bingham. Machu Picchu było osiedlem
Inków wzniesionym w połowie XV wieku.
W latach 1537-38 Inkowie z niewiadomych powodów opuścili miasto. W Machu Picchu odkryto
liczne świątynie i
budowle o charakterze religijnych.
W mieście znajduje się dobrze zachowana Świątynia
Słońca oraz półokrągła wieża z ołtarzem
ofiarnym,
zwana Torreon. Z
centralnej części
osiedla wznosiły
się setki tarasów
uprawnych,
na
których
Inkowie
uprawiali ziemniaki, warzywa oraz
zboża. Badania archeologiczne ujawniły,
że miasto były zamieszkane głównie przez
kobiety, które to najprawdopodobniej
były ajillas - wybrane dziewczęta składane
jako ofiary w obrzędach kultu Słońca.
Budowla jest symbolem społeczności i
poświęcenia.

stworzona przez architektów i inżynierów. Statua mierzy 30 metrów wysokości.
Rzeźba została zbudowana we Francji i
przetransportowana następnie do Rio de

Aurea Nerona, został wzniesiony przez
cesarzy z dynastii Flawiuszów. Nazwa
Koloseum pochodzi od ogromnego posągu Nerona, który znajdował się w pobliżu
amfiteatru. Bogato dekorowane wewnętrzne korytarze prowadziły na widownię liczącą
ponad 50 tysięcy miejsc siedzących. 80 wejść w razie potrzeby
umożliwiało bardzo szybkie
opuszczenie amfiteatru. Labirynt we wnętrzu Koloseum
przykrywała drewniana podłoga, pokryta wodoodpornym
płótnem i kilkoma centymetrami piasku, który miał wchłaniać
krew. W podłodze były zamontowano zapadnie oraz podnośniki. Igrzyska odbywające w się
w Koloseum były ważnym elementem
zarówno
życia
społecznego, jak i politycznego
w Rzymie. W przedstawieniach brali
udział gladiatorzy, którzy byli specjalnie
szkoleni do walki. W 1744 roku ogłoszono
Koloseum miejscem uświęconym krwią
męczenników chrześcijańskich. Został
umieszczony w amfiteatrze krzyż.
Benedykt XIV odprawił tu drogę
krzyżową. Koloseum jest symbolem
radości i cierpienia.

Janeiro. Odsłonięcie pomnika miało miejsce w 1931 roku. Dokonał tego projektant
oświetlenia Guglielmo Marconi, który
włączył oświetlenie z jachtu przycumowanego w porcie. Ponowne odsłonięcie pomnika odbyło się po zainstalowaniu nowego oświetlenia, które zostało włączono
przez papieża Pawła VI. Z okazji 50. roczPomnik Chrystusa Odkupiciela
nicy wzniesienia budowli papież Jan PaPomnik Chrystusa Zbawiciela znajduje się weł II po raz kolejny dokonał odsłonięcia
w Rio de Janeiro na szczycie granitowego pomnika. Budowla jest atrybutem otwar- Chichén Itzá
wzniesienia Corcovado. Statua jest naj- tości.
Chichén Itzá znajduje się w na półwyspie
bardziej imponującym i charakterystyczJukatan w Meksyku. Jest to zrujnowane,
nym elementem miasta. Pomnik upa- Koloseum
porośnięte roślinnością miasto, które pod
miętnia setną rocznicę niepodległości Koloseum kiedyś demonstrowało potęgę koniec XIX wieku odkrył archeolog amapaństwa. Głowę oraz ręce Chrystusa za- Rzymu, dzisiaj budzi respekt i zachwyt tor, Amerykanin Edward Herbert Thompprojektował francuski rzeźbiarz Paul Lan- zwiedzających. Wspaniały amfiteatr, son. Miasto zostało zbudowane na podowski. Natomiast reszta ciała została mieszczący się na terenach parku Domus czątku naszej ery przez Majów. Jego nazwa w języku Majów znaczy u źródeł Itzá.
Majowie wznieśli w mieście ogromne
kamienne budowle, świątynie, pałace,
galerie z kolumnadami. Jedną z takich
budowli jest Świątynia Wojownika. W
mieście wybudowano także piramidę, na
której szczycie znajduje się świątynia. W
Chichén Itzá mieści się posąg boskiego
pierzastego węża z ogromną paszczą i
ogonem wskazującym na niebo, a także
wzniesiona na dwóch kamiennych tarasach kopułą, która służyła prawdopodobnie jako obserwatorium astronomiczne.
W mieście znajduje się również kilka boisk do obrzędowej gry w piłkę. Gra polegała na przerzuceniu piłki przez kamienny
pierścień. To starożytne miasto symbolizuje pracowitość i wiedzę.
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