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Jesteśmy otwarci
na współpracę ze
wszystkimi
uczniami Vll LO!
Jeśli chcielibyście
podzielić się na
łamach "Lustra"
swoim artykułem,
wyślijcie go na
adres mailowy:
gazeta.slowacki@
gmail.com, a my
z przyjemnością
opublikujemy go
w naszej gazetce
szkolnej.
Z otwartymi
ramionami
przyjmiemy także
grafików, którzy
pomogliby
w składzie
materiałów do
druku.

O D

R E D A K C J I

Drodzy Czytelnicy,
Na Wasze ręce składamy nową odsłonę gazety, którą już dobrze znacie.
Mam nadzieję, że "Lustro", które obecnie tworzone jest w większości
przez nowych redaktorów, zaciekawi Was i zachęci do głębszego
pochylenia się w wolnej chwili nad naszymi artykułami.
Czas kwarantanny nie jest łatwy. Jednak sądzę, że choć trochę uda nam
się umilić Wam wolne chwile. Na łamach tego wydania dowiecie się
czegoś więcej o grach komputerowych. Będziecie mieli także okazję, by
odkryć, czym są leonardiany. Dla otwartych na różne gatunki muzyczne,
polecam zajrzeć do artykułu o popularnym K-Popie, a także przeczytać
wywiad z Pablopavo.
Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak życzyć Wam miłej lektury!
Inga Wojciechowska
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CO DZIEJE SIĘ W SZKOLE?-WIELKIE
OTWARCIE HALI
W dniu 17 stycznia odbyło się w naszej szkole oficjalne otwarcie nowej hali sportowej. Na tę
inwestycję musieliśmy czekać naprawdę wiele lat, ale w końcu, dzięki staraniom Pani Dyrektor
oraz przychylności Rady Dzielnicy Ochota i władz Warszawy, udało się doczekać tego dnia.
Otwarcie uświetniło m.in. przemówienie wiceprezydent miasta - Renaty Kaznowskiej. O
oprawę muzyczną zadbali członkowie zespołu Not Big But Band. Nową halę powitaliśmy także
my, uczniowie pokazem umiejętności sportowych oraz meczem siatkówki przeciwko drużynie
nauczycieli. Miejmy nadzieję, że większa powierzchnia zaowocuje kolejnymi sportowymi
osiągnięciami uczniów naszego liceum. Bierzmy się więc do pracy. Do czynu sportowego!

Autor: Krzysia Gąsiorowska

Zdjęcia: strona internetowa szkoły
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KWADRANS Z... PABLOPAVO
Na jednym z organizowanych w mojej okolicy festiwali miałam okazję przeprowadzić

wyjątkowy wywiad. Pablopavo jest znakomitym muzykiem, pisarzem i laureatem Paszportu
POLITYKI. Mam nadzieję, że wywiad zainteresuje Was i skłoni do zapoznania się z dostępnymi
na różnych serwisach internetowych utworami artysty.
Inga Wojciechowska: W jaki sposób rozpoczęła się Pańska przygoda z tworzeniem muzyki?

Wywiad przeprowadziła: Inga Wojciechowska

Pablopavo: W sposób najpopularniejszy w tamtych czasach-założyłem zespół z kolegami ze
szkoły, we czterech. Niespecjalnie umieliśmy na czymś grać, ale chcieliśmy mieć zespół, więc
trenowaliśmy grę na gitarach.
I. W.: Jaką muzyką się Pan wtedy interesował?
P: My wtedy chcieliśmy grać psychodelicznego rocka, ale wychodził nam raczej punk rock. Był
to moment podobny do dzisiejszego, kiedy gatunek nie był najważniejszy. Ważne było, żeby się
spotykać, robić muzykę. Liczyło się też, aby znajomi przychodzili, by zobaczyć jak gramy.
I. W.: Zaintrygował mnie fakt, że wykonuje Pan bardzo różnorodne utwory, których nie można
przypisać pod jeden, określony styl. W jaki sposób można je tak płynnie łączyć?
P: W pewnym wieku człowiek dochodzi do wniosku, że nie gatunek jest ważny, tylko żeby
piosenka była dobra. Dla mnie jest to podstawa. Każda płyta "Ludzików" ma pewien swój
kierunek, płyty różnią się między sobą, natomiast każda z nich jest wyjątkowa. Przykładem
może być nasza ostatnia płyta, wydana w tanecznym klimacie, co oczywiście nie oznacza
taneczności w rodzaju Radia Zet. Jednak najważniejszym spoiwem wszystkiego są teksty.
Potrafią one połączyć nowoczesne brzmienia ze starszymi kawałkami, które są zupełnie inne,
różnią się tempem lub rodzajem. Dzisiaj na koncercie będziemy grać dużo numerów z ostatniej
płyty, ale powrócimy też do tych dawniejszych. Mam nadzieję, że w uchu słuchacza
harmonijnie się to połączy, właśnie za pomocą moich tekstów.
I. W.: Właśnie do tego też chciałam nawiązać. Zachwyciły mnie niezwykle poetyckie teksty,
które zespół wplata nawet w najnowszą płytę. Czy nie obawia się Pan, że może zabraknąć
dyskotek, które tą najnowszą płytę "Ludzików" będą mogły zagrać?
P: Byłem przekonany, że raczej nie ma takich dyskotek. Tworząc płytę, chodziło nam o to, żeby
muzyka taneczna nie była głupia. Ja bardzo lubię tańczyć, zawsze lubiłem, lecz nie przy
pustych, pozbawionych sensu kawałkach. Przyświecał nam cel, żeby zrobić muzykę, którą
ludzie mogą puścić na imprezie domowej, a przy okazji ona będzie o czymś. Jak ktoś nagle
puści "Karwoskiego" to można wziąć chłopaka lub dziewczynę na parkiet. Jeśli będą chcieli jej
posłuchać sobie w spokoju, w samotności, to też będą mogli. O to nam chodziło. Czy to wyszło,
to już oczywiście nie mi oceniać, tylko słuchaczom.
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I. W.: Do kogo kieruje Pan swoją twórczość?
P.: Nie mam kogoś takiego, ponieważ nie myślę o tym za dużo. To raczej się później okazuje na
koncertach, kto przychodzi, natomiast staram się unikać myślenia, które dzisiaj w polskiej
muzyce pokutuje. Ja nie szukam tak zwanego "targetu", podczas tworzenia wyobrażam sobie
po prostu sympatycznych ludzi, a nie 17-latków, którzy słuchają hip-hopu na przykład. Nie, to
zupełnie mnie nie kręci, bo muzyka wychodzi nieszczera, jak się starasz ją skierować tylko w
jednym kierunku. Z zespołem tworzymy muzykę, która nam się podoba i mamy nadzieję, że
spodoba się jeszcze komuś.
I. W.: Czy Warszawa jest wyjątkowym miejscem inspiracji?
P.: Oczywiście, dla mnie na pewno, bo jestem warszawiakiem z urodzenia i całe życie w stolicy
spędziłem. Jest to unikatowe miasto, ale z drugiej strony zawsze powtarzam, że gdybym się
urodził w Poznaniu albo w Katowicach, to pisałbym o Poznaniu i Katowicach. Siłą rzeczy
człowiek pisze o tych miejscach, które zna, które są mu bliskie, nie tylko emocjonalnie, ale też
fizycznie, więc łatwiej jest mi napisać piosenkę o Warszawie, czy o Stegnach, bo po prostu
znam te dzielnicę, wiem, co tam się dzieje, znam jej historię.
I. W.: Gdyby miał Pan polecić swoją piosenkę komuś, kto jeszcze nie miał okazji usłyszeć
zespołu "Pablopavo i Ludziki", to jaki utwór uzyskałby Pańską rekomendację?
P.: To tak się nie da, ponieważ nasze piosenki są bardzo różnorodne. To zależy... może na
przykład "Ostatni dzień sierpnia".
I. W.: Dziękuję bardzo za wywiad.
P.: Dziękuję bardzo. Bardzo było mi miło.

Zdjęcia: źródło własne

CZY OGRANICZENIA W GRACH
KOMPUTEROWYCH TO TYLKO PEGI?
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Gry komputerowe już chyba na dobre zadomowiły się w naszej popkulturze. Obecnie nie
jesteśmy nawet w stanie podać ich dokładnej liczby, gdyż prawie codziennie wydawane są
produkcje pochodzące od większych wydawców jak i dziesiątki od mniejszych twórców. Część
z nich każe traktować się poważnie – inne z przymrużeniem oka. Mimo że, kwestia czy mogą
być one uznawane za formę sztuki, jest po dziś dzień sporna, to treść jaką oferują graczom, w
znacznej większości przechodzi przez kontrolę systemów oceniających sugerowany wiek
dojrzałości odbiorców.
Pomimo ograniczeń, mających na celu chronić zbyt młodych odbiorców przed szkodliwymi
treściami, gry kierowane do osób pełnoletnich wciąż ulegają cenzurze. Przeważnie dotyczy to
gier japońskiej produkcji. Japonia stworzyła takie kultowe tytuły jak: „Super Mario Brothers”,
„The Legend of Zelda” czy „Sonic the Hedgehog”, ale także powstaje wiele produkcji w stylu
anime, który nie zawsze jest w stanie wpasować się w kulturę zachodnią. Nie mówię tym
mieć problem, na przykład z podejściem do scen nagości. Porównując niektóre sceny gier
japońskich wydanych na Zachodzie, możemy zauważyć, że postacie w tych wersjach są trochę
bardziej ‘ubrane’ bądź ‘zakryte’. Byłoby to zrozumiałe, gdyby były to gry adresowane do
młodszych graczy, jednakże przeważnie te tytuły są kierowane i tak do osób pełnoletnich. Takie
zmiany są narzucane przez te same systemy, które przypisują naklejki 18+ na pudełkach
wydawanych na swoim kontynencie. Czy więc nawet sam system nie ufa, że dany tytuł trafi w
ręce odpowiednio dojrzałego klienta?
Strona japońska, w czasach przed założeniem swojego systemu ograniczeń wiekowych (czyli
do 2002 roku) miała duży problem z tworzeniem gier odpowiednio przyswajalnych poza swoim
krajem. Przykładem tego mogą być pierwsze odsłony cyklu „Shin Megami Tensei: Persona”.
Pierwsza gra (z roku 1996) została wydana jedynie w Ameryce, dla której starano się
przygotować przekład zarówno językowy jak i kulturowy. Poza przełożeniem nazw własnych,
zmianą waluty i obniżeniem cen, zmieniono także wygląd postaci. Każdy z bohaterów zmienił
kolor swej cery oraz włosów, a nawet jedna z postaci zmieniła kolor skóry na ciemny. Stało się
to trochę problematyczne, bo jeden z głównych bohaterów - Masao (przemianowany jako
Mark) był postacią, która po zmianie rasy, wyglądała i zachowywała się bardzo stereotypowo.
Gwoździem do trumny był wierszyk, wypowiadany jako hasło, przez jedną z postaci: „Roses are
red, Zombies are blue, but my face is white, so you know I’m true” (ang. Róże są czerwone,
zombie są niebieskie, ale moja twarz jest biała, więc wiesz, że jestem prawdziwa). Grę ponownie
wydano w 2009 roku z zachowaniem oryginalnych imion i wyglądu bohaterów, a także
wszelkich nawiązań do kultury japońskiej.

AUtor: Natasza Pankratjew

samym, że wszystkie gry w tym stylu borykają się z tymi problemami. Znaczna część może
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Druga odsłona cyklu nie została wcale wydana poza Japonią. Oficjalna wersja brzmi, że
zabrakło ludzi za granicą oraz środków na publikację, aczkolwiek bardziej oczywisty powód był
widoczny w samej treści gry. Mianowicie głównym przeciwnikiem „Persony 2” był… Hitler,
naprawdę. Finałowy przeciwnik nosił jego imię, wyglądał jak on, a także podłoga
pomieszczenia, w którym z nim walczymy zdobiły swastyki. To właśnie ta gra spowodowała
utworzenie systemu CERO, wyznaczającego ograniczenia wiekowe japońskich odbiorców. W
2011r. wydano poprawioną wersję na zachodzie oraz w Europie, gdzie usunięto swastyki,
przemianowano Hitlera na Fuhrera oraz ‘założono’ mu przyciemniane okulary i ‘narzucono’
płaszcz, przykrywający jego mundur. Niby odbiorca późniejszej wersji jest w stanie domyślić się,
kto kryje się za tym ubiorem, ale było to konieczne, aby gra została dopuszczona do publikacji.
Japonia jednak sama z siebie także cenzuruje gry z zachodu. Przeważnie dotyczy to bardzo
brutalnych scen, aczkolwiek znane są też inne przypadki. Kiedyś przykuwano dużą uwagę od
strony kultury japońskiej, m.in. do koloru fioletowego, gdyż ten łączony był ze śmiercią. Chyba
najbardziej znanym przykładem zastosowania tej cenzury jest gra „Rayman 2: The Great
Escape”. Główny bohater jest rozpoznawalny za swój fioletowy t-shirt, który w Japonii przybrał
barwę niebieską. Jego przyjaciele w japońskim wydaniu także musieli zmienić swoją
kolorystykę.
Odchodząc od kraju kwitnącej wiśni, przenieśmy się na chwilę na wspomniany wcześniej
zachód czyli Amerykę i Europę. Od roku 1997r. po dziś dzień w Ameryce emitowany jest znany z
swojego satyrycznego i kontrowersyjnego humoru serial South Park. W 2014r. doczekał się gry
o podtytule ,,Kijek Prawdy”, która jako pierwsza została od początku stworzona przez twórców
serialu. O ile fani wiedzieli jakiej treści się spodziewać to sam produkt musiał wciąż przejść
przez kontrolę ograniczeń wiekowych. System amerykański bez problemu przylepił łatkę
,,Mature” (17+) jednak system Europejski i Australijski oprócz oznaczenia gry jako dzieła dla
osób pełnoletnich zabronił jej pełnego wydania w edycjach konsolowych. Problem dotyczył
dwóch bardzo kontrowersyjnych scen, które w ocenzurowanej wersji zastąpiła grafika
załamanej rzeźby na tle flagi Unii Europejskiej bądź płaczącego misia koala z tekstowym
opisem zakazanego fragmentu. Gdybym opisała tutaj czego dotyczyły ocenzurowane sceny
ten tekst zapewne również byłby ocenzurowany. Zastanówmy się jednak przez chwilę nad
jedną rzeczą – nawet jeśli te momenty były tak bardzo nieodpowiednie dla pewnych grup
wiekowych, to dlaczego gra z najwyższym ograniczeniem, przewidziana dla osób dorosłych
mimo wszystko została ocenzurowana?
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South Park otrzymał jeszcze jedną dawkę cenzury w konkretnym kraju – w Niemczech.
Niemcy mają swój odrębny system ograniczeń wiekowych (USK), który ma to do siebie, że
wszelkie treści związane z Nazistami muszą być ocenzurowane. Często twórcy wyśmiewają
sam

koncept

takiej

cenzury,

poprzez

na

przykład

przedstawienie

Hitlera

bez

charakterystycznego wąsa („Wolfenstein II”). W przypadku „Kijka Prawdy” wiele postaci nosiło
opaski zdobione swastyką, które po narzuconej cenzurze zostały prześmiewczo przysłonięte
czarnym paskiem sprawiającym wrażenie dosłownie przyklejonego do opasek.
Gry komputerowe powoli zaczynają być uznawane za formę sztuki. Jak wiemy, na
przestrzeni lat, wiele dzieł poddawane było cenzurze z różnych względów. Przez takie działania
nie byliśmy w stanie zobaczyć oryginalnego konceptu autora, bądź pewne elementy traciły
swój wydźwięk. Czy więc zawsze powinniśmy cenzurować wulgarniejsze treści? Czy naprawdę
zaufanie producenta do nabywcy jest na tyle niskie, że gry przewidziane dla pełnoletnich
odbiorców muszą być traktowane tak, jakby miały być równocześnie przewidziane dla
młodszych konsumentów? Podejrzewam, że tak skoro zapewne część z Was już grała w
„Wiedźmina”, „GTA” czy może wspomnianego „South Parka”, nie mając po dziś dzień
ukończonych 18 lat. Nie mniej jednak cenzura w grach funkcjonuje już od dawna i będzie
działać jeszcze w najbliższej przyszłości, bez względu na zaufanie między wydawcą a odbiorcą.

Zdjęcia:
1. "Revelations: Persona", Atlus, Atlus USA
2. "Persona 2: Innocent Sin", Atlus (1999r.) i Atlus, Atlus USA (2001)
3. "South Park: Kijek Prawdy", Obsidian Entertainment, Ubisoft
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O wiedźminach
giełdzie, najlepiej prosperujące studio gier… Gdyby określać CD Project Red pojawiłyby się
prawie same "naj-". To nie bez powodu - na rynku uważana za jedną z istotniejszych firm, o
wielkich zasięgach i kapitale. Czy jednak naprawdę są tacy idealni? Czy jest to polska firma
marzeń?
W 1994, kiedy zakładano grupę CD Project żaden z jej właścicieli nie śnił o takim sukcesie zwłaszcza w branży tworzenia gier. Początkowo firma zajmowała się tłumaczeniem tytułów (w
branży używa się na to terminu lokalizacja, aby gra była dobrze dopasowana do rynku
lokalnego) oraz ich dystrybucją. W efekcie powstała platforma GOG.com, która dziś jest dość
znana i popularna na świecie. Po zamieszaniach roku 2000 w branży i kłótniach z jedną z
ogromnych firm zajmujących się grami właściciele postanowili spróbować swych sił w
tworzeniu gier. W 2002 jako część grupy CD projekt powstaje studio CD project RED,
największy sukces, jaki osiągnęła spółka.
Korzystając z kodu, który mieli z nieudanej współpracy sprzed kilku lat twórcy postanowili
zbudować coś swojego, opierającego się na książkach z serii o wiedźminie Geralcie. Licencje
sprzedał im sam autor (za niewielką kwotę z góry, myślał że projekt skończy się
niepowodzeniem, jednak o było o tym głośno jakiś czas temu). Pierwsza część ukazała się w
2007 roku i natychmiast zdobyła serca polskich graczy - od razu została najlepiej kupowanym
tytułem. Zachęceni sukcesem porzucili pracę nad projektem dotyczącym gry They i wszystkie
siły zostały przerzucone na drugą część opowieści wiedźmińskiej - zabójcy królów z roku 2011.
Po tej premierze na świecie zaczęło robić się głośno o Geralcie, Sapkowskim jak i samej firmie.
Ogromne znaczenie w rozwoju firmy i jej rozgłosie miała premiera trzeciej części - Dzikiego
Gonu. Gra do dziś wybierana jako ulubiona wśród graczy na platformie steam, bardzo dobrze
sprzedająca się i zbierając świetne opinie. Bardzo symboliczne i co okazuje się istotne dla
sprzedaży było podarowanie przez polskich polityków gry Barackowi Obamie, wtedy
prezydentowi USA. Podkręciło to ogromnie sprzedaż w tym regionie. Koniec końców okazało
się, że jest to największy sukces studia. Gra wyszła na kilka platform, więc obecnie dostępna
jest na prawie każdej z nich.

AUtor: Joanna Rybacka

Najbardziej rozpowszechniona marka polska na świecie, najbogatsza firma na polskiej
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Niewypał gwinta
Gwint to gra karciana, która była początkowo w Wiedźminie 3 jako minigra, w której gracze
mogli mierzyć się z różnymi przeciwnikami w lokacjach. Karty można kupować od handlarzy
bądź wygrywać w pojedynkach. Po pewnym czasie twórcy postanowili zrobić z tego oddzielną
grę, która była darmowa (zawiera co prawda mikropłatności za które można kupować karty) i
miała być alternatywą dla Hearthstone'a. Niestety, nie zdobyła takiej popularności. Co więcej,
ostatnio coraz mocniej traci na popularności. Momentem przełomowym dla niej stał się
moment wyjścia gry z bety i możliwości dokupienia dodatku fabularnego - thronbreaker'a.
Było to o tyle ważne, że zmieniło się wtedy w grze tak wiele, do tego gracze wiernie grający
przez czasy bety i Alfy, musieli zadowolić się beczkami z kartami, które często stanowiły ułamek
kolekcji, jakie zgromadzili. Do tego zresetowano wszelkie rangi. Do tego liczba otrzymanych
beczek nie zależała stricte od czasu spędzonego w grze i poziomu, tylko rangi - przez co gracze
zostali bardzo niesprawiedliwie potraktowani.
Kolejnym problemem, jaki stworzyli sobie sami redzi były zmiany w działaniu kart. Tak wiele
zmieniło swoje działanie (plansza i wygląd gry również) że wielu fanów odeszło od karcianki,
ponieważ przestała być dla nich atrakcyjna. W tym momencie gwint jest grą prawie martwą,
nad czym ubolewam z perspektywy fanki Wiedźmina i gwinta z Bety. Zmiany, które
wprowadzili pogorszyły rozgrywkę i przyjemność z niej.
Nadzieja cyberpunka
W kwietniu tego roku miała ukazać się nowa gra studia - Cyberpunk 2077. Nie wiadomo o
niej za wiele, jednak trailery i gameplaye, jakie na razie pokazali nam twórcy są wyjątkowo
obiecujące. Gra będzie rozgrywać się w futurystycznym mieście, gdzie wcielać się będzie w
głównego bohatera - Vi. Zaplanowano ogromną customizację postaci, obejmującą wygląd
zewnętrzny bohatera. Wcielenie się w wybraną płeć również ma zostać umożliwione. Do tego
w dubbingu usłyszymy między innymi Keanu Reeves'a i Lady Gagę, którzy staną się
przedstawicielami dwóch głównych stronnictw w świecie gry. Wszystko to wygląda wspaniale i
olśniewająco, jednak twórcy mimo to postanowili przełożyć termin premiery na wrzesień 2020.
Dokładna data jest symboliczna, bowiem Rockstar wypuścił GTA V właśnie 17 września. Nie jest
to jedyny widoczny element stylizowania się na amerykańskie studio. W realizacji jest
multiplayer w świecie cyberpunka, który z opisu przypomina mocno GTA online.
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Czemu jednak przełożenie daty było konieczne? Głównie przez optymalizację, aby
komputery o słabszej mocy mogły również pociągnąć tą grę oraz usunięcie bugów i gliczy.
Pomoże im to zapanować nad popremierowym chaosem, gdzie nagle może okazać się, że nie
działa tak wiele, że gracze odchodzą od tytułu. Osobiście nie mogę się na to doczekać i czekam
z niecierpliwością na wszystkie wzmianki o tytule. Mam nadzieję, że uda się im sprostać
oczekiwaniom graczy, którzy po W3 mają ogromny oczekiwania co do studia i ich dzieła.
Podczas najbliższych imprez gamingowych można liczyć na nowe informacje i trailery z gry, a
może nawet demo do ogrania, nie tylko tak wielkich jak E3 (nieoficjalnie mówi się, że na
pyrkonie będzie taka możliwość!). Już nie mogę doczekać się premiery!

Zdjęcia: materiały prasowe gry Cyberpunk (CD project Red)
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KORONAWIRUSY
Wobec niepokojących medialnych doniesień o licznych zachorowaniach i szerzącym się w
świecie niepokoju o groźnej chorobie z Chin pragnę przybliżyć

biologię ich czynnika

etiologicznego, czyli koronawirusów.
Koronawirusy to znane od lat RNA-wirusy, z podrodziny Coronavirinae. Ich nazwa pochodzi
od otoczki przypominającej koronę, która widoczna jest wokół wirionów w mikroskopie
elektronowym.
Koronawirusy można podzielić na te, które typowo namnażają się w nabłonku dróg
oddechowych człowieka („ludzka postać koronawirusów”) oraz zwierzęce, namnażające się w
tkankach różnych zwierząt. Zostały opisane po raz pierwszy w latach 60-tych ubiegłego
stulecia. Spośród ludzkich gatunków koronawirusów wyróżnia się ich aż 7, z czego ostatni
został zidentyfikowany stosunkowo niedawno, gdy wybuchła epidemia w chińskim mieście
Wuhan (wirus 2019-CoV).
Rezerwuarem wirusa są zwierzęta, głównie ssaki i ptaki, a wirusy wywołują schorzenia
zarówno u zwierząt jak i ludzi. Zakażenia wywołane przez koronawirusy najczęściej manifestują
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się niegroźnymi infekcjami górnych dróg oddechowych i odpowiadają one za około 10-20 %
wszystkich przeziębień. Rzadziej powodują epidemie ciężkich schorzeń układu oddechowego
(zapalenie płuc z niewydolnością oddechową). Od czasu opisania koronawirusów, trzykrotnie
potwierdzono ich obecność jako czynnika sprawczego ognisk epidemii. Wszystkie te trzy
przypadki to przykład zoonoz (chorób odzwierzęcych), czyli w każdym przypadku ich przyczyną
były koronawirusy pochodzące od zwierząt.
Po raz pierwszy ciężkie epidemiczne zachorowania wywołane przez koronawirusy zwane
SARS – CoV, udokumentowano w 2002 -2003 roku w Chinach, gdzie wybuchła epidemia
zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej - SARS (od ang. Severe Acute Respiratory
Syndrome). W ciągu kilku miesięcy zachorowało ponad 8 tysięcy osób na całym świecie,
a śmiertelność sięgała prawie 10%. Najwięcej przypadków SARS odnotowano w Chinach,
Hongkongu, Singapurze, Tajwanie i Kanadzie. W USA zachorowało kilka osób, które
podróżowały wcześniej w rejony epidemii SARS. Szybkie skoordynowane międzynarodowe
działania

służb

sanitarno-epidemiologicznych

spowodowały

eradykację

zakażeń

SARS

w populacji ludzkiej. Zmarło wówczas ponad 916 osób. Wirus SARS-CoV, bardzo podobny do
koronawirusów

nietoperzy,

namnażał

się

w

nabłonku

pęcherzyków

płucnych

(

w

przeciwieństwie do „mniej groźnych” koronawirusów atakujących głównie nabłonek górnych
dróg oddechowych).
Kolejna epidemia, opisana jako bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej – MERS
(ang. Midle East Respiratory Syndrom), był chorobą zakaźną o wysokiej śmiertelności sięgającej
36%, wywoływaną przez β koronawirusa MERS-CoV. Do pierwszych zachorowań u ludzi doszło
w 2012 r. na Bliskim Wschodzie w wyniku bezpośredniego kontaktu z zakażonymi wielbłądami
jednogarbnymi (dromaderami) lub pośrednio z ich wydalinami i wydzielinami (kał, mocz,
mleko, wydzielina dróg oddechowych), jak również w wyniku spożycia niepoddanego
właściwej obróbce termicznej wielbłądziego mięsa.
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Obecna trzecia epidemia wywołana

jest przez 2019-CoV. Pierwsze zachorowania

odnotowano tuż przed Bożym Narodzeniem 2019 roku w chińskim 11-milionowym mieście
Wuhan, u osób po spożyciu owoców morza (ang. sea food) kupionych na targu i charakteryzują
się tendencją do szybkiego rozprzestrzeniania się. Wirus ten jest bardzo podobny do
koronawirusów nietoperzy i w 75-80% do SARS-CoV. Nie wyklucza się zatem podobnego jak w
SARS pochodzenia. Okres wylęgania wirusa wynosi około 5-8 dni, a zakażenie manifestuje się
ciężkim zapalenie płuc, ze śmiertelnością ok. 3%.
Odnośnie pochodzenia obecnej epidemii w Wuhan istnieją również inne teorie. Mianowicie
znajduje się tam National Biosafety Laboratory, czyli jedyne certyfikowane laboratorium w
Chinach, w którym badane są najniebezpieczniejsze patogeny należące do tzw. poziomu BSL4, w tym SARS i Ebola. Otwarto je w 2018 roku. Amerykańscy eksperci do spraw już w 2017 roku
ostrzegali, że wirus może wydostać się z obiektu, a skutki takiego zdarzenia mogą być
tragiczne – podaje „Daily Mail”.
Manifestacje zakażenia
Koronawirusy wywołują infekcje układu oddechowego i pokarmowego zarówno u ludzi jak i
zwierząt.
Pierwsze objawy zakażenia koronawirusami są zwykle podobne do objawów grypy. Pojawia
się osłabienie, wysoka gorączka z bólem gardła i głowy oraz kaszlem. Niektóre szczepy
wywołują łagodne objawy kataralne lub kaszel (np. HCoV-229E oraz HCoV-OC43). Cięższy
charakter zakażenia dotyczy małych dzieci oraz osób w podeszłym wieku, które mają
zaburzoną odporność. Wówczas koronawirusy powodują zapalenie płuc, oskrzeli lub
podgłośniowe zapalenie krtani.
U zakażonych SARS-CoV, objawy po ok. 7-dniowym okresie wylęgania rozpoczynały się
wysoką temperaturą, do której dołączała się na ogół biegunka, suchy kaszel, bóle mięśni i
stawów, bóle głowy oraz duszności. Z czasem mogło dochodzić do rozwoju niewydolności
oddechowej, której konsekwencją był często zgon.
Infekcja spowodowana wirusem MERS-CoV daje na początku mało charakterystyczne
objawy, w postaci bólu głowy, kaszlu, wysokiej temperatury, bólów mięśni oraz duszności.
Czasem dołączają się nudności, wymioty, biegunka oraz ból brzucha. Wraz z rozwojem infekcji
tym wirusem rozwija się zapalenie płuc, które może skutkować śmiercią pacjenta, poprzedzone
niewydolnością nerek.
Wirusy mogą być zlokalizowane w moczu, kale, wydzielinie dróg oddechowych i mleku
zakażonego zwierzęcia. Bezpośredni kontakt z wymienionymi wydzielinami może skutkować
przeniesieniem zakażenia. Możliwe jest zakażenie człowieka przez człowieka wskutek bliskiego
kontaktu z chorymi osobami czy wśród pracowników służby zdrowia.
Jak rozpoznać zakażenie koronawirusami?
Najistotniejsza jest informacja o pobycie w miejscu epidemicznego występowania zakażeń
wirusem. Jeżeli chory w ciągu ostatnich dziesięciu dni miał bliski kontakt z osobą chorą powinien poinformować o tym lekarza. Do postawienia ostatecznej diagnozy wykorzystuje się:
badanie krwi, zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej.
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Leczenie
Do tej pory nie wynaleziono jedynego skutecznego lekarstwa, ani szczepionki przeciwko
wirusowi. Leczenie jest objawowe. Wskazana jest izolacja chorych. W miejscach epidemii
zaleca się pozostanie w domu.
Zapobieganie
1. Należy unikać kontaktów zarówno ze zwierzętami jak i ich wydalinami, szczególnie podczas
podróży.
2. Unikać bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy chorób układu oddechowego,
takie jak kaszel i kichanie.
3. Przestrzegać samemu i uczyć innych tzw. „etykiety kaszlu” czyli zasłaniania w trakcie kaszlu
czy kichania nosa i ust, najlepiej chusteczką jednorazową lub przedramieniem.
4. Często myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund.
5. Używać do dodatkowej higieny rąk żel antybakteryjny lub chusteczki jednorazowe
z dodatkiem alkoholu.
6. Unikać dotykania oczu, nosa lub ust rękami.
7. Unikać dzielenia się jedzeniem, piciem i naczyniami.
8. Zostać w domu, gdy jest się chorym, np. gdy występują objawy podobne do przeziębienia.
9. Regularnie czyścić i dezynfekować używane przedmioty i powierzchnie.
10. Przed podróżą w tereny występowania zakażeń wirusem 2019-nCoV sprawdzić informacje
na stronie WHO (https://www.who.int/) lub skonsultować się z lekarzem medycyny podróży.

Grafika: źródło własne
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NAJLEPSZY PRZYJACIEL CESARZA
Szybkim susem wskoczyłem na łóżko. Owszem było dość wysokie, ale nie na tyle, aby
powstrzymać mnie przed wdrapaniem się na szczyt. Rozejrzałem się wokoło, ale nikogo nie
zauważyłem. Miałem szczęście, jak na razie wszystko działało zgodnie z planem. Kilka chwil
potem już leżałem na ogromnej miękkiej poduszce, wtulony w delikatny jedwab. W nozdrzach
czułem wyraźny zapach znajomych kwiatowych perfum. Zwolna rozluźniałem obolałe mięśnie,
całodobowy wysiłek dawał się dobrze we znaki. Jedyne czego pragnąłem w tej chwili, to prostu
zasnąć. Jednak wiedziałem, że jest to niemożliwe, musiałem zachować czujność na wypadek
ataku nieprzyjaciela. Dlatego pozwoliłem na spoczynek tylko jednej powiece, drugie oko
czujnie wypatrywało potencjalnej wrogiej armii. Jednak póki co nikt nie nadchodził. Ostatnio
zauważyłem, że z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej cenię sobie spokój i wygodne
łóżeczko. Rozmyślanie zdawało się przynosić większe ukojenie niż przechadzka w słonecznej
nigdy mi nie służyło. Chociaż dawniej jakoś sobie radziłem, w końcu spacer przez bardzo długi
czas był moją ulubioną aktywnością… no dobrze drugą ulubioną aktywnością, nic nie jest w
stanie zastąpić pobytu w kuchni…
Kiedy byłem młodszy, godzinami ganiałem za złotą piłeczką, natomiast obecnie większość
dnia spędzam na bezczynnym wpatrywaniu się w sufit i wspominaniu. Obie czynności z pozoru
tak podobne do siebie, a jednocześnie tak bardzo odmienne. Wiem, że nie powinniśmy żyć
przeszłością, ale zdaję sobie także sprawę, iż nabyte doświadczenia czynią nas mądrzejszymi.
Mimo wszystko, rozdrapywanie starych ran, nawet w celu nauki, potrafi być niezmiernie
bolesne. Przecież każdy ma swoje Waterloo… każdy przeżył porażkę i wszyscy dobrze wiemy,
jakie to przykre… Na szczęście nie muszę robić tego w pojedynkę, zawsze w chwilach kryzysu
mogę liczyć na swoją panią. Od kiedy pamiętam Józefina była moją przyjaciółką, zawsze mnie
rozumiała i broniła w potrzebie. Czasami, zdawało mi się, że jesteśmy połączeni swoistą więzią,
niewidzialną, ale bardzo mocną i dla nas obojga wyraźnie odczuwalną.
Pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Byłem wtedy małym i bardzo niespokojnym
szczeniaczkiem. Przez całą podróż na Martynikę, wierciłem się i poszczekiwałem nerwowo. Na
dworze, tak jak dzisiaj, panował potworny upał. Był środek lata. Wśród bujnych soczyście
zielonych drzew i krzewów latały roześmiane ptaki, a po przydrożnych polach skakały
beztrosko króliki. Cała przyroda zdawała się śpiewać. Pamiętam, że nawet owady upojone
symfonią świateł, barw i zapachów, latały trochę oszołomione, od kwiatu do kwiatu, przenosząc
drogocenny pyłek. Właśnie wtedy ją zobaczyłem. Wyłoniła się niby nimfa z powodzi zieleni w
samym środku koncertu. Ubrana była w lekką białą tunikę, przepasaną jedwabnym pasem i
cienkie skórkowe trzewiczki. Ciemne włosy upięła wysoko. Na jej twarzy malowała się powaga i
zamyślenie. Natomiast w oczach czaił się ledwo zauważalny cień smutku. Na ławce obok niej
spoczywał nieco pogięty list. Domyśliłem się, że to on jest powodem smutku przepięknej pani.
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spiekocie. Nie byłem do końca pewien przyczyny tego zjawiska, może to wina klimatu… słońce
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Nagle kobieta odwróciła wzrok i spojrzała się w naszą stronę.
- Witaj Klementyno – powiedziała cichym, ale bardzo melodyjnym głosem. – Co cię sprowadza
do mnie o tak wczesnej porze?
- Niech, jaśnie pani wybaczy, ale uznałam, że jest to sprawa niecierpiąca zwłoki.
- Cóż więc się stało? – zapytała wyraźnie zaniepokojona Józefina.
Jej ton głosu z jednej strony tak rzewny, był przy tym niezwykle spokojny i kojący. Fakt iż
rozmowa toczy się o mnie, był tak silnym bodźcem, że nie wytrzymałem i wydałem z siebie
ciche szczeknięcie.
Przestraszona cesarzowa początkowo zadrżała odruchowo, lecz już po chwili z ciekawością
zaglądała do wiklinowego koszyka, niesionego przez Klementynę. Nagle wybuchła perlistym
śmiechem.
- No, no wystraszyłeś mnie szczeniaczku – mówiła pieszczotliwym głosem, jednocześnie, biorąc
mnie na ręce. – Taki jesteś groźny malutki piesku?
„Nie jestem groźny!” – próbowałem odpowiedzieć, ale z gardła wydobyło mi się jedynie piskliwe
szczeknięcie.
Cesarzowa uśmiechnęła się i w odpowiedzi pogładziła mnie po kufie.
- Nazwę go Fortune – wyrzekła pewnym tonem Józefina, a następnie zajrzała mi głęboko w
oczy. - Podoba ci się?
Od jakiegoś czasu machałem tak intensywnie ogonem, że powoli przestawałem go w ogóle
czuć.
Nagle czar prysł… Młoda cesarzowa postawiła mnie na ziemię. Do ręki wzięła zniszczony list,
a następnie gwałtownym ruchem wręczyła go Klementynie.
- Co to jest? – zapytała zdziwiona służąca, jednocześnie rozwijając skrawek papieru.
- Pojmali mojego męża, Aleksandra de Beauharnais… - do oczu mojej pani napłynęły łzy, nie
wiem kim jest ten „mąż”, ale na pewno jest osobą bardzo dla mojej opiekunki ważną.
- …Niezwłocznie wyjeżdżam do Francji.
- Nie! To znaczy, przepraszam, że ośmielę się wtrącić, ale powrót do Paryża, teraz jest szalenie
niebezpieczny. Kuzynka ostrzegała mnie, że wiele złego dzieje się na ulicach. Codziennie pod
gilotyną ginie wielu ludzi.
- Nie rozumiesz?! Nie mogę go tak zostawić…
- …Zatem niech dzieje się pańska wola… Pomogę się pani spakować. – powiedziała kobieta z
wyraźną niechęcią.
- Nie martw się Klementyno, Fortune przyniesie mi szczęście.
- Mam taką nadzieję…
Oj, pamiętam, że po powrocie nie wszystko ułożyło się tak pomyślnie. Moją Panią
aresztowano i osadzono w więzieniu, jedynie ja mogłem ją odwiedzać. Choć ostatecznie może i
przyniosłem szczęście, bo na krótko przed wykonaniem wyroku śmierci, obalono krwawego
Robespierre’a i moja pani została uwolniona. Nie był to jednak koniec kłopotów… Przynajmniej
nie dla mnie…
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Wkrótce miałem poznać drugą ważną osobę w moim życiu – Napoleona Bonaparte i wcale nie
byłem z tego faktu zadowolony. Myślę, że nazwanie go mianem mojego największego wroga,
wcale nie mijało się z prawdą. Pamiętam, jak pewnego wieczoru przybyli z Józefiną do domu
razem roześmiani. Z pozoru zwyczajna codzienna sytuacja. Pani jak zwykle wzięła mnie na ręce
i wtuliła się w miękkie futerko. Po całym moim ciele rozlało się przyjemne błogie ciepło. Po
chwili ciszy Józefina postanowiła przemówić:
- Drogi Przyjacielu, przedstawiam ci mojego najwierniejszego towarzysza, mopsa Fortunę. To
właśnie o nim ci opowiadałam. Pamiętasz, odwiedzał mnie w więzieniu.
- Droga pani, wybacz, że nie okazałem ci przywiązania równego co ten oto pies, ale mogę
zaręczyć, że drugi raz nie popełnię już tego błędu.
Do końca życia nie zapomnę tego lodowatego spojrzenia. Mężczyzna wręcz przebił mnie na
wylot i na dodatek zmroził wszystkie moje organy. Czułem, że zapowiada się „piękna”
znajomość…
Od tego wieczora Napoleon był częstym gościem u mojej Pani. Zawsze denerwował mnie
jego nerwowy, szybki krok. Nigdy nie potrafił zachować się cicho. Gdy wpadał do pokoju
zaczynał krzyczeć, gestykulować. Kiedy siedziałem na kolanach Józefiny, to potrafił
bezceremonialnie mnie zrzucić. Bezczelny człowiek… Miałem wrażenie, że Napoleon traktował
mnie zawsze z wrogością. Na szczęście dość często znikał na dłużej. Słyszałem, że jeździł
podbijać świat. Denerwowały mnie jego przechwałki na temat zwycięstw i plany dalszych
wojen. Zauważyłem jednak, że w trakcie jego nieobecności moja właścicielka nie zamartwiała
się jakoś szczególnie. Gości odwiedzających nas, również nie brakowało. A byli to bardzo
przychylnie nastawieni do mnie kawalerowie. Ach, ileż dostawałem wtedy przysmaków. Każdy
z odwiedzających, pragnął przypodobać się mojej Pani, więc przynosił również prezent dla
mnie.
Po kilku latach wspólnego mieszkania, dowiedziałem się że Pani Józefina i Napoleon zostali
cesarzami Francji. Na samej ceremonii koronacji nie byłem, ale z licznych relacji świadków,
usłyszałem, że Napoleon koronował się własnoręcznie wzbudzając szczere oburzenie obecnego
tam papieża. Na szczęcie nie zapomniał również ukoronować Pani Józefiny, co prawda wcale
bym się nie zdziwił, gdyby mu to umknęło…
Wieczorem, po ceremonii położyli się razem, ale zamiast zasnąć, to wiercili się i głośno
rozmawiali. Oczywiście, najbardziej hałasował Napoleon. Zdenerwowałem się strasznie, bo
zmęczony obfitością jedzenia chciałem spokojnie zasnąć… i ugryzłem (z całych sił w szczekach!)
wystającą, bosą stopę cesarza. Och, jak on wrzasnął, aż się przestraszyłem:
- Józefino, to zwierzę mnie ugryzło! Popatrz, leci mi krew ze stopy! Zabierz proszę tę bestię!
- Ależ Napoleonie, to tylko łagodne draśnięcie, zaraz opatrzymy ranę i zobaczysz, wszystko
ładnie i szybko się zagoi.
- Chyba żartujesz Józefino, przecież to głębokie ugryzienie. On może być wściekły! Trzeba go
natychmiast usunąć z pałacu!
- Kochanie, przesadzasz. On starał się bronić. Może bał się, że go niechcący uderzysz. Fortune to
bardzo mądry i łagodny piesek. Dotychczas nigdy nikogo nie ugryzł.
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- Ach tak, wobec tego może jest chory. Józefino tym bardziej nalegam, proszę usuń to zwierzę z
mego pałacu!
- Przesadzasz mój drogi! Fortune to mój przyjaciel. Od dawna stale mi towarzyszy i nie mogę
się go tak po prostu pozbyć. Nie mogę skrzywdzić bliskiej mi istoty!
- Zatem preferujesz psa nad własnego męża?! Dobrze! Zatem wychodzę, skoro nie jestem tutaj
mile widziany!
To powiedziawszy wyszedł pospiesznym krokiem z pokoju, na koniec zatrzaskując z
impetem drzwiami. Zostaliśmy wreszcie sami. Mogłem przytulić się do mojej Pani i spokojnie
zasnąć. Kobieta głaskała mnie delikatnie po grzbiecie. Chyba nie miała mi za złe ataku. Może, to
nawet nie wyszło tak bardzo źle… przynajmniej Józefina poznała wreszcie prawdziwe oblicze
Bonapartego…

Zdjęcia:
1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josephine_de_Beauharnais,_Keizerin_der_Fransen.jpg
2. źródło własne
3. źródło własne
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JAK ZOSTAĆ K-POPOWYM IDOLEM?
Na świecie istnieje wiele gatunków muzycznych. Jedne są bardziej rozpoznawalne, inne
mniej. Blues, rap, rock, pop, hip-hop, R&B… Można by było długo wymieniać. Jednym z nich jest
także k-pop.
K-pop jest rodzajem muzyki popularnej, który powstał w Korei Południowej. Mogłoby się
wydawać, że jest to nowy gatunek, jednakże powstał on już w latach 90-tych, XX wieku. Łączy
on elementy muzyki i rapu. Istotna jest również wizualna część występu; taniec oraz efekty
specjalne. Utwory w tym stylu są różne, jednakże dominują tu kompozycje electropopu, hiphopu oraz rhythm & bluesa. K-pop nie jest jednak tylko muzyką. Stał się on subkulturą,
popularną szczególnie wśród nastolatków i rozpoznawalną na całym świecie. Populację tej
subkultury nazywa się „K-poperami”. Teksty piosenek pisane są głównie w języku koreańskim,
chińskim bądź japońskim z dodatkiem angielskich słów lub zdań. Utwory te najczęściej mówią
o ciężkiej pracy, miłości lub życiu idola.

Autor: Jakub Bogdanowicz

W naszym kraju k-pop nie jest bardzo znanym gatunkiem muzycznym, jednak staje się on
coraz bardziej rozpoznawalny. Przełomowym momentem, jeśli chodzi o spopularyzowanie
tego stylu w Polsce, było najprawdopodobniej powstanie w 2013 roku piosenki zespołu PSY
„Gangnam style”, która obecnie na YouTube ma 3,5 miliarda wyświetleń. Obecnie najbardziej
rozpoznawalnymi u nas zespołami są BTS oraz Blackpink.
BTS, a dokładniej Bangtan Boys jest 7-osobowym zespołem mężczyzn (takie zespoły
nazywane są boys bandami) działającym od roku 2013. Ich członkami są: Jimin, Jin, Suga, JHope, RM, Jungkook, V. Należą oni do Big Hit Entertainment, a ich fandom nosi nazwę A.R.M.Y
.Blackpink

natomiast

jest

4-osobowym

girlsbandem,

należącym

do

wytwórni

YG

Entertainment, który zadebiutował w roku 2016. Jego członkinie to: Jisoo, Jennie, Rosé i Lisa
(dwie z nich pochodzą z Australii oraz Tajlandii, co potwierdza fakt, że nie tylko osoby z Korei
lub Japonii mogą zostać k-popowymi gwiazdami).
K-popowi artyści są nazywani Idolami. Droga, którą trzeba pokonać, aby nim zostać trwa
wiele lat i trzeba mieć dużo szczęścia, aby osiągnąć sukces. Trasę tę można podzielić na 3
etapy.
Pierwszym z nich jest casting. Największą szansę na zostanie idolem mają ludzie z Korei,
Chin i Japonii, choć osoby z innych krajów też mają szansę się dostać. Aby przejść ten etap
musisz dobrze wyglądać bez makijażu (wygląd jest bardzo ceniony i większość tamtejszego
społeczeństwa robi i wydaje wiele by wyglądać lepiej), wykazać się ogromnym zapałem i
chęcią, a także wybić się ponad innych, pokazać, że jesteś od nich lepszy i to ty powinieneś
przejść dalej. Umiejętność tańca i śpiewu nie jest na początku aż tak ważna, gdyż każdego
można nauczyć to robić. Bardziej popularne wytwórnie takie jak SM Entertainment co roku
organizują globalne przesłuchania w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach i
Korei.

L U S T R O

STRONA 20

Są dwa rodzaje naboru na casting. Pierwszy, internetowy, który polega na wysłaniu
e-mailem zgłoszenia. W nim musisz zawrzeć pokaz swoich umiejętności. Pracownie poszukują
piosenkarzy, kompozytorów piosenek, tancerzy, modeli oraz ludzi, którzy na scenie czują się
naturalnie i potrafią zabawić publiczność. Jeżeli taki wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie,
zostaniesz zaproszony na przesłuchanie.
Drugi, w którym omijasz cały internetowy nabór i idziesz na przesłuchania na żywo.
Dostajesz 5 minut na zaprezentowanie się i pokazanie, że powinieneś przejść dalej. Takich
przesłuchań może być kilka, jednak najważniejszym z nich jest ostatnie, odbywające się w
Seulu. Ostatecznie, każdy, kto przeszedł etap castingu, może podpisać kontrakt z wytwórnią.
Niestety to dopiero początek zmagań.
Drugim etapem jest bycie „trainee”. Osoby zaczynające karierę są zazwyczaj w wieku od 10
do 17 lat i będą mieć treningi trwające od pół roku do 7 lat. Oczywiście ćwiczenia nie zwalniają
ich z uczęszczania do szkoły, gdyż odbywają się one popołudniami i trwają do późnych godzin
nocnych. Na zajęciach uczestnicy ćwiczą umiejętności taneczne oraz wokalne, organizowane
są lekcje z języka koreańskiego, japońskiego, chińskiego i angielskiego, a także spotkania z
psychologami, na którym uczą się, jak zachowywać się w obecności mediów, radzić sobie ze
stresem

i

pracować

w

grupie.

Po

ukończeniu

szkoły

kursanci

są

kierowani

na

„pełnowymiarowy” trening. Codziennie spędzają wiele godzin w sali treningowej, czasem
zmuszeni są przejść na dietę. Później zaczynają mieszkać i żyć z innymi trainee. Ten czas,
mogący trwać miesiące lub nawet lata, ma przygotować ich do życia, jakie będą prowadzić po
debiucie, który jest trzecim i ostatnim etapem.
To czy i kiedy zadebiutują zależy od wytwórni, w której, są młodzi artyści dlatego nigdy nie
mogą być pewnymi czy to już ten czas. Kiedy entertainment zdecyduje się i wybierze
najlepszych trainee, tworzy z nich nowy zespół. Wcześniej studio musi dokładnie zaplanować
to przedsięwzięcie. Tworzą profil muzyczny nowej grupy (na przykład hip-hopowy czy popowy),
a później pomagają w powstaniu pierwszego utworu. On także musi być dokładnie obmyślony.
Zespół może mieć różne koncepcje. Wytwórnia musi zadecydować, czy będzie on bardziej
„słodki”, „waleczny”, czy może mieszany. Następnie nagrywany jest teledysk i wykonywane są
pierwsze oficjalne zdjęcia. Po ukazaniu się ich, odbywa się promocja w różnych programach
muzyczno-rozrywkowych, mediach społecznościowych. Organizowane są także wywiady i
spotkania z fanami. Jedną z najważniejszych rzeczy dla debiutującego zespołu jest wytwórnia,
gdyż to właśnie ona popularyzuje swoje zespoły, aby stawały się jeszcze bardziej popularne.
Uczestnicy, którzy zaczynają w bardziej znanych wytwórniach takich jak JYP, SM lub YG, mają
większe szanse na stanie się sławnymi, gdyż ich agencje dysponują większym budżetem na
promocję oraz mogą zapewnić więcej czasu antenowego.
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PASOŻYT

Cztery Oscary. Najlepszy film. Najlepszy film nieanglojęzyczny. Najlepszy reżyser. Najlepszy
scenariusz orginalny. O filmie, który rozbił bank, zapisując się na kartach historii kina.
Chociaż nagrody przyznawane przez Akademię Filmową nie są miarodajnym
wyznacznikiem jakości nominowanych filmów, to cztery Oscary, które zdobył "Parasite",
niewątpliwie spotęgowały sukces genialnego południowokoreańskiego filmu. Zwłaszcza, gdy
mowa o statuetkach, które zwykle trafiają do przedstawicieli kinematografii amerykańskiej. Nie
tylko na festiwalach "Parasite" zdobywa laury, międzynarodowa widownia także bardzo dobrze
ocenia film, czego dowodem może być wysoki wynik osiągnięty na portalu Rotten Tomatoes
(ok. 91%). Jaki jest fenomen dzieła wyreżyserowanego przez Bonga Joon-Ho?
Doskonała fabuła, która przekazuje widzowi nie tylko intrygującą opowieść, lecz także
prawdę o współczesnych klasowych podziałach i ekonomicznych nierównościach w Korei
Południowej, to zdecydowanie jedna z największych zalet filmu. Genialny obraz, który
zachwycił mnie tak samo jak zdjęcia w "Dwóch papieżach" zekranizowanych przez Fernando
jeszcze najważniejsze elementy zakończenia, które stanowiło dla mnie niemałą niespodziankę.
Przecież na pytanie, kto był tytułowym pasożytem, nie można udzielić błędnej odpowiedzi.
Zależnie od przyjętego stanowiska, można znaleźć argumenty popierające obydwie ze stron, co
sprawia, że nawet na długo po premierze krytycy odkrywają nowe konteksty ukryte w fimie,
które rzucają inne spojrzenie np. na wydarzenia związane z obchodami urodzin Parka Da-song
na ogrodowym przyjęciu.

Autor: Inga Wojciechowska

Meirellesa, także znacząco wpływa na odbiór filmu. Wychodząc z kina, ciągle analizowałam
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Uważam, że kolejnym wartym uwagi elementem charakterystycznym filmu jest
przywiązanie do najdrobniejszych szczegółów. Dopiero one stworzą spójną całość, pozwolą na
dostrzeżenie pełnego obrazu. Żeby nie zdradzać zakończenia tym, którzy nie mieli jeszcze
szansy zobaczyć nowatorskiej produkcji, wspomnę tylko o kamieniu. Metaforyczny sens
tajemniczego przedmiotu próbowały odkryć już setki widzów, zwracając uwagę na
najdrobniejsze detale, takie jak chociażby scena ratowania mieszkania w czasie powodzi.
Jednym zdaniem, film zdecydowanie skłania do refleksji, bardzo rozbudowanych ze względu
na wiele ważnych aspektów.
Z tego względu zachęcam każdego, by w wolnej chwili obejrzał "Parasite", na przykład w
Kinie Muranów, gdzie dostępna jest także czarno-biała wersja filmu. Zapewniam, że zarówno
miłośnicy komedii, jak i osoby, które w czasie seansu lubią poczuć dreszcz emocji, będą
zadowoloni.

Zdjęcia:
1. Google Grafika
2. Google Grafika
3. materiały prasowe Onet Film (kadr z filmu)
4. Google Grafika

L U S T R O

STRONA 23

LALKA I PERŁA
Olga Tokarczuk urodziła się 29. stycznia 1962 roku w Sulechowie. Zapewne już każdy z was
wie,
j że jest ona polską poetką i pisarką, ale możecie nie wiedzieć, że jest również autorką
scenariuszy, eseistką i psychologiem. Jej debiut miał miejsce w piśmie ,,Na przełaj”, gdzie w
1979 roku Olga Tokarczuk umieściła swoje pierwsze opowiadania. Jej pierwszą książką była
,,Podróż ludzi księgi”, którą wydała w 1993 roku. Obecnie spod jej pióra wyszły 30 książki i liczę
na to, że ich ilość będzie się zwiększać. Pisarka zdobyła Literacką Nagrodę Nobla za rok 2018. Za
książkę ,,Bieguni” otrzymała The Man Booker International Prize 2018. Jest laureatką Nagrody
Literackiej ,,Nike”, którą zdobyła pierwszy raz w 2008 roku, również za powieść ,,Bieguni”, a w
2015 roku za ,,Księgi Jakubowe”.
Ostatnio miałam okazję przeczytać utwór Olgi Tokarczuk noszący nazwę ,,Lalka i perła”. Jest
to esej wydany w 2001 roku przez Wydawnictwo Literackie. Tematem książki jest znana dobrze
licealistom ,,Lalka” Bolesława Prusa.
Książka przedstawia sposób w jaki Olga Tokarczuk odczytuje klasyka polskiej literatury.
Znajdziemy w niej przemyślenia, analizy oraz interpretacje autorki, które dotyczą postaw i

Autor: Kinga Dymek

zachowań bohaterów, ale też pewnych sytuacji jakie miały miejsce w powieści Prusa. W eseju
zostały, również zamieszczone cytaty z ,,Lalki”, aby czytelnik mógł lepiej zrozumieć do czego
autorka w danym fragmencie nawiązuje. Przede wszystkim znajdziemy tam problematykę
głównego bohatera – Wokulskiego. Kiedy czytałam ,,Lalkę i perłę” sporo myślałam nad tym, co
pisze Olga Tokarczuk. Treści zawarte w utworze skłaniały mnie do refleksji i wielu przemyśleń.
Ukazana uniwersalność powieści Bolesława Prusa świadczy o przeogromnym geniuszu Olgi
Tokarczuk. Jestem pod wielkim wrażeniem tego jak nasza noblistka szczegółowo zagłębiła się
w powieść, której akcja miała miejsce w XIX wieku i potrafiła odnaleźć przekazy, które są
również bliskie współczesnym ludziom. Szczegółem, który mnie zachwycił było, również
słownictwo, jakiego Tokarczuk użyła w książce. Bardzo przyjemnie i z fascynacją czytało się esej
w pewnym stopniu właśnie przez język jakim został on napisany. Myślę, że słownictwo odgrywa
bardzo dużą rolę w tym, w jaki sposób osoba odbierze czytający przez nią utwór.
Osobiście uważam, że książka pod tytułem ,,Lalka i perła” autorstwa Olgi Tokarczuk jest
warta przeczytania. Po przeczytaniu tej książki nie odkładamy jej na półkę i powracamy do
naszych wcześniejszych i nowych zajęć, lecz autorka pozostawia nas z refleksjami i
przemyśleniami. Problemy poruszone w eseju zostają w naszej głowie i sądzę, że jest to geniusz
autora, który poprzez swoje dzieła wnosi coś do życia swojego czytelnika.
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WIEDZA O KULTURZE W WERSJI
PRZYSTĘPNEJ, CZYLI LEONARDO I
JEGO ODTWÓRCY W WILANOWIE
Na pewno wszystkim znana jest postać mistrza Leonarda da Vinci. Spod jego pędzla wyszły
takie obrazy jak między innymi "Dama z gronostajem", "Ostatnia wieczerza" czy znajdująca się
w paryskim Luwrze " Mona Lisa". Sława tego renesansowego mistrza była i wciąż jest tak
wielka, że nie sposób, aby nie dotarła na nasze polskie podwórko.
Już od wieku XVI polscy królowie oraz możnowładcy owładnięci duchem renesansu, chętnie
zostawali mecenasami artystów i i sprowadzali na swoje dwory dzieła światowej sławy
mistrzów. Tak przybyły do Polski obrazy Rembrandta, Rafaela czy właśnie Leonarda.
Współcześnie wiemy jednak, że nie wszystkie te dzieła wyszły spod pędzla przypisanego im
uczniów czy w ramach ćwiczenia stylu, przez malarzy wieków późniejszych. Wskutek tego
odkrycia rozpoczęto jeszcze bardziej wnikliwe badania, których efektem jest między innymi
tymczasowa wystawa "Leonardiana w kolekcjach polskich" w Muzeum Pałacu Króla Jana III
Sobieskiego w Wilanowie.
Po prawej:
Antonio Ricciani "Święta Maria Magdalena"
Lewy górny róg:
Domenico Aspari "Ostatnia wieczerza"
Lewy dolny róg:
Girolamo Mantelli "Kobieta z dzieckiem rysująca figury"

AUtor: Krzysia Gąsiorowska

twórcy. Wiele z nich to kopie i reinterpretacje dzieł wybitnych mistrzów, malowane przez ich
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Ale czym tak dokładnie są leonardiana? To twórczość malarzy żyjących nawet 300 lat po
Leonardzie da Vinci inspirowana jego obrazami. Często wzorowali się oni na pracy swoich
poprzedników, którzy jako pierwsi czerpali z dzieł Leonarda. Dlatego wiele umieszczonych w
Wilanowie leonardian pochodzi na przykład z XVII czy XVIII wieku i jest tak naprawdę "kopią
kopii" mistrza.
Oglądając kolekcję 25 zgromadzonych tam dzieł naprawdę łatwo domyślić się, czemu przez
tyle lat uznawano je za oryginalne prace Leonarda. W większości są to szkice, które służyły
często ćwiczeniu uchwycenia proporcjonalności części ciała czy twarzy postaci. Stąd właśnie
uderzające podobieństwo do kreski Leonarda, gdyż szkic jest najczęściej pracą odtwórczą.
Jednak nawet prace malarskie przywodzą na myśl renesansowe klimaty, w których tworzył
mistrz, co pokazuje jak wielki wpływ jego twórczość miała na rozwój kultury w kolejnych
wiekach.
Jestem wręcz pewna, że sam Leonardo da Vinci nie powstydziłby się takich prac jak
"Salvator Mundi" Bernardino Luiniego, "Ostatnia wieczerza" Domenico Aspariego czy szkiców
Girolamo Mantellego obecnych na wystawie w Wilanowie. Kto wie czy nawet nie chciałby
osobiście poznać tych twórców i porozmawiac z nimi na temat ich dzieł?

Bernardino Luini "Salvator Mundi"

Cosimo Mogalli "Święta rodzina ze świętym
Janem Chrzcicielem"

Zdjęcia: źródło własne

