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SŁOWEM WSTĘPU...
Drodzy!
Do Jedynki zawitała wiosna, a wraz z nią drugi numer Ellyty. Po wielu
z Was widać, że zielono macie w głowach i fiołki w nich kwitną, że
obnosicie po ludziach śmiech, bukiety rozdajecie wokoło i jesteście
radosną wichurą wiosennego zachwytu (parafraza wiersza
Wierzyńskiego). I bardzo dobrze, bo taka właśnie jest ta pora roku
i taka powinna być młodzież!

Laura Majewska IB

Podobnie jest z naszym numerem. On także jest pełen świeżości
i ciekawości świata. Dzięki niemu wyruszycie w pasjonującą podróż,
począwszy od Bydgoszczy, a skończywszy na odległych zakątkach
świata.
A skoro o podróżach mowa...
Mam dla Was prawdziwego newsa! Jako szkoła bierzemy udział
w pewnym ciekawym projekcie. Ma on na celu spowodowanie, aby
nasze wnuki mogły się dowiedzieć - między innymi - o działalności
Ellyty. Więcej o podróży w czasie dowiecie się wkrótce!
A wracając do wiosny, zawsze o tej porze roku w naszej szkole
organizowane są Drzwi Otwarte. Za każdym razem pokazujemy to,
czym się nasza szkoła szczyci, czyli kreatywną, inteligentną młodzieżą
i jej osiągnięciami. Tym razem przedstawimy Nowym także naszą
redakcję. Ma ona już pomysły na czerwcowy numer
i swoim entuzjazmem będzie chciała zarazić przyszłych uczniów
do jej współtworzenia
Co wyróżnia bowiem naszą gazetkę spośród innych? To, że tworzyć
ją mogą wszyscy członkowie społeczności Jedynki. Ty, stojący w
pierwszym rzędzie, i Ty, który się za nim chowasz także!
Serdecznie zapraszamy do współpracy każdego z Was. Wierna jestem
przekonaniu, którego treść poznaliście w pierwszym numerze:
Jesteście nam potrzebni zarówno jako redaktorzy, jak
i czytelnicy. Nie będzie tej gazetki, jeśli nie będzie Was. Liczymy się
z opinią każdego ucznia naszej szkoły.
To co? Jesteście gotowi na nowe czytelnicze doznania? Jeśli tak, nie
pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam przyjemnego odbioru.

Z wiosennym pozdrowieniem!

Laura
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Od Australii aż po dwie Ameryki i czarny ląd.
Pierwsze klasy zabrały nas w podróż dookoła
świata i to zdecydowanie szybciej niż znany nam
wszystkim Fileas Fogg. Dni Klasowe 2019 to
kolejna edycja znanej i lubianej tradycji naszej
szkoły organizowanej przez Samorząd Uczniowski.
W tym roku tematem przewodnim były
kontynenty!
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18 lutego rozpoczęliśmy w naszej szkole
coroczny cykl tzw. dni klasowych, zabawę
integrującą klasę, ale również zmuszającą do
pewnego rodzaju rywalizacji i pobudzenia
kreatywności.W tym roku tematem
przewodnim były kontynenty. W poniedziałek
dzięki klasie 1a przenieśliśmy się na półkulę
południową, do Australii. Na przerwach
otwarte zostały stoiska z rozmaitymi
smakołykami z tego lądu. Uczniowie tej klasy
mieli na sobie raczej letnie części garderoby.
W tle usłyszeć mogliśmy akompaniament
muzyczny na żywo. Z kolei w auli uczniowie
przenieśli nas w przeszłość, przekazali trochę
wiedzy historycznej. Ponadto wykonali
symboliczny taniec rdzennych mieszkańców
Australii-Aborygenów. Na koniec
posłuchaliśmy piosenki zespołu 5 Seconds of
Summer w ich wykonaniu. Po kilku dniach
wróciliśmy na kontynent zdecydowanie bliższy
naszym sercom-Europę. Podczas przerw klasa
1b, oprócz częstowania jedzeniem, śmiałkom
zaproponowała podjęcie wyzwania
dotyczącego wykonania quizu na temat lądu.
Ciekawą propozycją był również konkurs na
najlepsze zdjęcie z krecikiem.

Oficjalny logotyp Dni
Klasowych 2019. Kompas
ma symbolizować cztery
strony świata oraz
sugerować, że ta edycja
konkursu nawiązuje do
motywu podróży i
eksplorowania.

Podczas pokazu w auli humaniści odtworzyli słynny
Konkurs Piosenki Eurowizji. Wśród występujących
artystów mogliśmy zobaczyć między innymi naszą
reprezentantkę-Cleo. Oprócz niej największym
zaskoczeniem (co widoczne było w wynikach ankiety
umieszczonej na stronie na facebooku) okazał się
występ Conchity Wurst, która stworzyła magiczny
klimat i wywołała poruszenie wśród publiczności. 25
lutego wyruszyliśmy w dwudniową podróż do Ameryki
Południowej. Dzięki klasie 1C mieliśmy okazję
posmakować regionalnych, własnoręcznie
przygotowanych słodkości oraz pysznego guacamole.
Mogliśmy sprawdzić swoje umiejętności piłkarskie, a
także wykonać pamiątkową fotografię na ściance
zdjęciowej. Zorganizowana została również lekcja
samby. Podczas prezentacji kontynentu uczniowie z
"matgeru" przybliżyli nam kulturę i tradycje Ameryki
Południowej.

Królowa Europy
Conchita pozuje do
zdjęcia
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Indyjskie stroje to
między innymi
wizytówka klasy
IHD i jej Azji

Pod koniec prezentacji dzięki dźwiękom
brazylijskiej muzyki oraz wspaniałej
karnawałowej atmosferze mogliśmy poczuć się
jak na prawdziwej paradzie
w Rio.

dni klasowych. Na korytarzu mogliśmy spotkać
nieomylną wróżkę czekającą z informacjami o
naszym losie.
Była również możliwość spotkania dzikich i nie takich
groźnych zwierząt w całej szkole. Innym punktem
programu "matfizów" był konkurs na zbudowanie jak
najwyższej piramidy z wykałaczek i pianek. Powstały
naprawdę niezwykłe konstrukcje, czasem
zaprzeczające prawom fizyki!

W następnym tygodniu czekała na nas kolejna
porcja atrakcji. Uczniowie z profilu
lingwistycznego przenieśli nas do Azji. Mieliśmy
możliwość, aby bliżej poznać język arabski,
zrobić zdjęcie na tle ścianki oraz skorzystać ze
stoiska oferującego pamiątkowe, wykonane
farbkami tatuaże. Dodatkowych emocji
dostarczały różnego rodzaju konkursy. Tego dnia
nie zabrakło również pysznego jedzenia. Podczas
występu w auli klasa 1DH zaprezentowała nam
swoje największe talenty. Pokazy odnosiły się
tematycznie do kultury i tradycji sąsiadującego z
nami kontynentu.

Afryka Północna od zawsze była prekursorem
większości trendów czy zachowań społecznych. Z
tego powodu zaprezentowana przez uczniów klasy
1F stała się jeszcze bliższa naszemu sercu.
Przedstawili oni nam niezwykłe wspomnienia z
cheerlederkami i kultowym High School Musical.
Ścianka ze zdjęciami w klasyczny sposób wciągnęła
w amerykańskie klimat, a żelkowe hamburgery
odzwierciedlały słodkie zwyczaje mieszkańców tego
kontynentu.

Klimat afrykańskiego życia wyjątkowo sprzyjał
nam 5 i 6 marca. Klasa 1 e przedstawiła bardziej
dydaktyczną formę poszerzania wiedzy o
kulturze Afryki. Prezentacja na temat wątków
historycznych pokazała inny sposób odbioru

Zwycięzcą Dni Klasowych 2019 została klasa IHD.
Drugie miejsce zajęła klasa IC, z kolei trzecie - klasa
IF
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MODA ZE
ŚWIATA
Jak mogliście przeczytać już wcześniej
motywem przewodnim tegorocznej edycji
Dni Klasowych były kontynenty. Temat
bardzo obszerny nieograniczający się tylko
do jedzenia i obyczajów. Dużą wagę
w kulturze wielu narodowości przywiązuje
się do ubioru. Zobaczcie sami, jak uczniowie
klas pierwszych stworzyli istną rewię mody
na naszych szkolnych korytarzach!

Laura
Andrzejewska

Hubert
Szymanowski

1A - HUBERT WAWRZYNIAK
Naszym kontynentem była słoneczna Australia i głębiny
różnorodnej Oceanii. Pomysł na nasze kostiumy zrodził
się podczas planowania występu w auli. Zainspirowaliśmy
się kulturą rdzennych mieszkańców tych terenów, tak
zwanych Aborygenów. Aby się w nich wcielić, na włosy
nałożyliśmy czarne, krótkie, kręcone peruki i stroje w tej
samej barwie. Na policzkach namalowaliśmy farbą białe
paski, czym idealnie wpasowaliśmy się w tamtejszy klimat.
Taka charakteryzacja jednocześnie nadawała się do
późniejszego odśpiewania piosenki zespołu 5SOS.

1B - MATEUSZ WILKOSZEWSKI
Kontynentem mojej klasy była różnorodna Europa.Pomysł
na zrobienie Eurowizji zrodził się podczas burzy
mózgów.Z racji, że mieliśmy tylko 15 minut, musieliśmy
wybrać tylko parę piosenek. Postacią, która niewątpliwie naszym zdaniem - wzbudziła największe emocje podczas
tego konkursu była Conchita Wurst, w którą miałem
zaszczyt i przyjemność się wcielić.Podczas szukania
inspiracji do stworzenia swojego kostiumu stwierdziłem,
że do jej kontrowersyjnego image'u najbardziej pasować
będzie długa suknia.W mojej szafie na próżno takich
szukać, więc o pomoc poprosiłem koleżankę, która
użyczyła mi tej biało-czarnej widocznej na
zdjęciach. Dodatkowo swoją stylizacje, wzbogaciłem
czarną peruką, którą zdobyłem z wypożyczalni.Całość
została podkreślona czarną brodą charakterystyczną dla
tej postaci.
1C
ZUZANNA OKRASZEWSKA ORAZ
MARTYNA DUDEK

Nasza klasa-1c podczas losowania przydzieliła
do siebie piękną, słoneczną i kolorową Amerykę
Południową. Inspiracje na kostiumy czerpaliśmy
głównie z panującej tam lokalnej
mody.Staraliśmy się stworzyć jak najbarwniejsze
stroje.Jak można było zauważyć podczas
prezentacji naszej klasy widoczne były
wielobarwne i ozdobne stroje stworzone na wzór
tych, w których występują tancerki samby.
Królowały u nas kwiatowe wzory, letnie i
przewiewne sukienki, koszulki hiszpanki
oraz długie, wzorzyste spódnice.
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Dziewczyny z
IHD prezentują
tradycyjny,
hinduski strój
kobiecy

1HD
Naszym tematem przewodnim była Azja. Jest to kontynent bogaty w różnorodne strefy kulturowe, więc z
powodu wielu możliwości miałyśmy dylemat wyboru odpowiedniego stroju. Nasza decyzja stanęła na barwnych
Indiach, gdzie kobiety noszą charakterystyczne sari, które postanowiłyśmy odwzorować. Inspirowałyśmy się
wieloma źródłami, m.in. kostiumami filmowymi, czy zdjęciami z internetu. Noszenie tego stroju przybliżyło
nam wiedzę na temat ubioru kobiet w Indiach oraz dało wiele zabawy.
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#REPORTAŻ

DZIEŃ
KOBIET
Jak wszyscy dobrze wiecie, 8 marca
obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet.
To wyjątkowe święto zostało należycie
uhonorowane w naszej szkole. Samorząd
postarał się, aby zapewnić paniom rozrywkę
między lekcjami. Na pierwszym piętrze odbył
się minikoncert. Wystąpiło na nim kilku
utalentowanych artystów z klas pierwszych.
Bartek Lawicki wzruszył nas wszystkich swoim
wykonaniem utworu Celine Dion ,,My heart
will go on’’, zagranego na wiolonczeli. Michał
Tobolewski umilił nam przerwę fantastyczną
grą na gitarze. Krzysztof Zehner z klasy 1DH
oczarował widownię swoim pięknym głosem i
grą na gitarze. Natomiast Jakub Janiak
zaprezentował swoją umiejętność gry na
saksofonie. W imieniu wszystkich kobiet
dziękujemy panom za tak duże zaangażowanie
i liczymy na powtórkę w przyszłym roku.

Laura
Andrzejewska

Jakub zachwycił
wszystkich swoim
talentem

8
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CZY DA SIĘ ŻYĆ
EKO-LOGICZNIE?
#FELIETON

Jak zapewne wiecie, świat boryka się
z wieloma problemami o podłożu
ekologicznym. Jednym z nich jest nadmierna
produkcja plastiku. Mówi się, że jeśli nie
przestaniemy zanieczyszczać oceanu
plastikiem, w 2050 roku będzie w nich
pływało więcej plastikowych butelek niż
ryb. Niezbyt optymistyczna wizja
przyszłości, prawda? Ale dzisiaj nie o
butelkach mowa, a o foliowych
reklamówkach, których w każdej minucie na
świecie zużywanych jest aż milion!

Sara
Bergleh
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Problem plastiku w
morzach jest
największym problemem
XXI wieku

Z

nowym rokiem weszła w życie ustawa zakazująca jednorazówek
przy kasach, czyli dostęp do nich został ograniczony. I bardzo
dobrze! Tylko co z foliówkami na owoce i warzywa, które nadal są
w prawie każdym markecie? Jak na razie nie ma na nie żadnego
przepisu, więc producenci nic z tym nie zrobią. Ale my możemy!
Jest wiele możliwości. Gdy znowu pójdziesz na zakupy, zabierz ze
sobą lnianą lub materiałową torbę lub jeśli takowej zapomnisz,
pakuj prosto do koszyka. Tak, prosto do koszyka, przecież potem i
tak je umyjesz. Niektóre sklepy same wychodzą do nas z
inicjatywą.” Kupuj w Carrefour z własnym opakowaniem”, klienci w
tym właśnie markecie mogą kupować produkty na wagę w
przyniesionych ze sobą opakowaniach. Są to m.in.: wędliny, sery,
warzywa i owoce. Jak to wygląda w praktyce? Trzeba podać
sprzedawcy swoje opakowanie,
a ten zważy jego zawartość i naklei na nie etykietę, która później
zostanie zeskanowana w kasie. Inicjatywa jest częścią akcji zero
waste, którą realizuje Carrefour.

15,0 mln
Tyle ton plastiku znajduje się w morzach

4,8-12,7mln
Tyle ton plastiku trafia do mórz
każdego roku
0%
18%

6%

A gdyby tak zamiast plastikowych opakowań istniały
biodegradowalne, przyjazne dla środowiska zamienniki? Róża
Rutkowska wpadła na naprawdę ciekawy pomysł. Wykorzystując
grzyb kombuchy i proces fermentacji, wyhodowała organiczne
opakowania, które śmiało mogą zastąpić swoje plastikowe
odpowiedniki. W naturalne tworzywo można zapakować żywność,
zaś zużyte wyrzucić na kompost, a nawet… zjeść! Jedyną wadą tych
produktów jest cena, jednak i na nią jest sposób. Producenci kupują
plastikowe opakowania od innych firm, lecz gdyby zaczęli produkcję
u siebie, pozwoliłoby to na olbrzymie oszczędności. Jednak sama
myśl o jadalnych opakowaniach nie u każdego spotyka się z
jednakowym entuzjazmem. Rutkowska traktuje to jako plus, bo, jak
twierdzi, „kontrowersyjne pomysły mają większą siłę przebicia”.
Jak widzicie każdy z nas może zadbać o naszą planetę. Wystarczy
tylko trochę własnej inicjatywy, wyobraźni oraz chęci.

49%

27%

49% - Plastik jednorazowego użytku
27% - Plastik z narzędzi do połowów
18% - odpady nieplastikowe
6% - inne

Źródło: Komisja Europejska
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#FELIETON

NIE
TYLKO
JEDEN
DZIEŃ..
.

Walentynki są świętem
znanym przez wszystkich
na całym świecie. Przez
jednych obchodzone z
radością, przez drugich wręcz przeciwnie. Mówi
się, że to święto
zakochanych, ale czy na
pewno tylko zakochanych?
Czy tylko tak powinniśmy
je postrzegać? Z całą
pewnością nie.

Zuza
Mykowska

D

la każdego ważne jest coś innego. Nasze uczucia, a co za tym idzie
również relacje z bliskimi naszemu sercu osobami bardzo się różnią.
Miłość jest interpretowana na wiele sposobów. Odczuwa się ją również
bardzo różnie. Ale nie zawsze z ważną dla nas osobą łączy nas od razu
głębokie, płomienne uczucie zwane miłością. Mimo to, darzymy bliskiego
człowieka uczuciami i czujemy, że jest kimś ważnym w naszym życiu. Taką
osobą może być na przykład ktoś z rodzinny lub osoba, z którą się
przyjaźnimy. Wniosek? Skoro nie dla każdego bliska relacja jest
równoznaczna z miłością w związku, lecz przejawia się innymi uczuciami,
to czy powinniśmy mówić tylko o święcie zakochanych? Bierzmy pod
uwagę wszystkie uczucia, a także istnienie różnych relacji. W końcu każdy,
potrzebuje czegoś innego. Niech walentynki będą po prostu świętem uczuć
i radości. Taka rada na kolejny rok, aby nie bać się cieszyć tym, kogo
mamy, a kogo nie.

CZYM SĄ DLA NAS
WALENTYNKI?

WALENTYNKI
W JEDYNCE

Zdania na temat walentynek są podzielone.
Wielu osobom walentynki kojarzą się nie
najlepiej. Dzień ten określa się mianem święta
zakochanych, przez co osoby niebędące w
związkach niekoniecznie przepadają za tym
dniem. Przeciwnicy głośno mówią również o
tym, że dla wielu walentynki są jedynym dniem
w roku, w którym to ludzie pamiętają o swoich
uczuciach do drugiej osoby. A o naszych
więziach łączących nas z ważnymi osobami
powinniśmy pamiętać cały rok. Nie tylko od
święta. Nie tylko jednego dnia. Cieszmy się
tym, co mamy i kogo mamy. Nie bójmy się
uczuć, nie bójmy się ich okazywać, jeżeli tylko
chcemy. Pamiętajmy i cieszmy się każdego
dnia. A walentynki, traktujmy jako kolejny
dzień, w którym również tak samo będziemy
darzyć kogoś uczuciem. Każdy dzień jest okazją
do tego!

W czwartek 14 lutego, jak co roku
obchodziliśmy w naszej szkole święto miłości,
bliskości i radości. Święto ważnych dla nas
uczuć oraz relacji – walentynki. Szkolny
samorząd zadbał o zapewnienie nam atrakcji,
dosłownie – od serca. Dzięki jego
pomysłowości, mogliśmy sprawić miłą
niespodziankę bliskiej nam osobie, obdarowując
ją czerwoną różą lub wyjątkową walentynką.
Drobne upominki dostarczyli szczęśliwcom
członkowie SU. Każdy z nas mógł również sam
sobie zrobić nietypową walentynkową
niespodziankę, biorąc udział w randce w
ciemno z… książką! Cała zabawa polegała na
tym, aby zabrać ze sobą do domu książkę
zapakowaną w papier, nie znając jej tytułu ani
nie widząc jej okładki. Efekt zaskoczenia był
gwarantowany, a dzięki temu może ktoś z nas
sięgnął po książkę, na którą nigdy wcześniej nie
zwróciłby uwagi.
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#PORADY

CUDZE CHWALICIE,
SWEGO NIE ZNACIE!
Zakładam, że większość naszych czytelników mieszka
w Bydgoszczy, a nawet jeśli rezydujecie poza granicami
tego miasta, to na pewno spędzacie w nim całkiem
sporo czasu, chociażby ze względu na szkołę. Może się
wam wydawać, że przez te wszystkie lata poznaliście
Bydgoszcz jak własną kieszeń, do niektórych miejsc
ochoczo wracacie, inne omijacie szerokim łukiem,
jedno jest pewne, raczej nie stawiacie już na
poznawanie nowych miejsc, bo zwyczajnie cierpicie na
brak pomysłów… W tym artykule chciałabym pokrótce
przedstawić wam kilka mało znanych w Bydgoszczy.

Natalia
Biłoszewska

FANABERIA,
MAGICZNE MIEJSCE
W CENTRUM MIASTA
Po przekroczeniu bramy kamienicy przy
ul. Gdańskiej 13 z głośnej, tętniącej życiem
ulicy przechodzimy do zupełnie innego
świata… Wita nas dziedziniec wypełniony
kwiatami, panuje na nim przyjemna cisza
przeszyta klimatyczną muzyką, a w
powietrzu unosi się zapach dobrej kawy.
Można by pomyśleć, że cofnęliśmy się w
czasie o kilkadziesiąt lat, a w rzeczywistości
znajdujemy się w uroczej kawiarni
„Fanaberia”. W obiekcie mieści się
kameralna sala kinowa, w której możemy
wybrać jedną z pozycji polskiej
kinematografii, a także regał wypełniony
książkami i albumami, które z pewnością
umilą nam czas spędzony nad kawą/herbatą
i domowym ciastem.

KINO ORZEŁ,
NIEKOMERCYJNY DOBÓR
REPERTUARU I ATRAKCYJNE
CENY
Bydgoskiego kino Orzeł powstało na początku
XX wieku, dokładniej w roku 1929 przy ulicy
Marcinkowskiego, miało dziesięcioletnią
przerwę w działalności. W latach 2002-2012.
Po dekadzie nieobecności na nowo możemy
cieszyć się kinem studyjnym z prawdziwego
zdarzenia.Wyjątkowość tego miejsca polega na
wyświetlaniu niekonwencjonalnych produkcji,
nie znajdziemy w repertuarze filmów
wyświetlanych w wielkich multipleksach. „Orzeł”
wspiera lokalnych artystów związanych ze
sztuką filmową oraz promuje ambitne kino
światowe, europejskie i polskie. Warto dodać,
że seanse często bywają darmowe, zwłaszcza
przy okazji licznych festiwali, a ceny regularnych
biletów to ok. 10zł
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VINTAGE ZONA , ZUPEŁNIE
INNY SECOND HAND
Vintage Zona &Kowalski Second Hand
(Wełniany Rynek 8) to sklep w niczym nie
przypomina lumpeksów,którymi
przepełnione są ulice każdego większego
miasta. Vintage Zona to sklep z odzieżą
używaną, ale wyselekcjonowaną i
przygotowaną indywidualnie do sprzedaży.
W tym sklepie znajdziemy wszystko za co
kochamy modę minionych dekad, m.in.
oldschoolowe bluzy, jeansowe katany,
wzorzyste koszule, klasyczne Levisy oraz
dodatki. Aspektem przemawiającym za
kupowaniem rzeczy z drugiej ręki jest dobro
środowiska, które bardzo cierpi, kiedy ludzie
nabywają coraz to więcej i więcej nowych
rzeczy z sieciówek. Jeśli ktoś nie ma czasu
odwiedzić tego klimatycznego sklepiku, jest
możliwość zapoznania się z jego aktualnym
asortymentem poprzez stronę internetową
oraz facebook’a.

KROWARZYWA, NOWY ROŚLINNY SĄSIAD NASZEGO LICEUM

Na początku marca przy ul. Gimnazjalnej pojawił się nowy lokal, którego zapewne nie mogli się
doczekać wszyscy bydgoscy fani kuchni roślinnej, mowa oczywiście o wegańskim fast foodzie
„Krowarzywa”. W ofercie znajdziemy wegańskie burgery, wrapy, bowle, hot dogi oraz kebaby,
oczywiście pozbawione wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego, a także
konserwantów, glutaminianu sodu i innych polepszaczy smaku. Co więcej, ceny są przyjazne dla
uczniowskiego portfela, ponieważ nie przekraczają 20zł.
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THANK YOU
TEL AVIV?
Niedawno zakończył się 64. Konkurs Piosenki
Eurowizji w Tel Avivie. I jak co roku pełen był
zaskoczeń i emocji. Odrobinę przewidywalne
zwycięstwo Holandii oraz żenujący występ (już
chyba byłej) królowej popu, Madonny. Nie
zabrakło także podtekstów politycznych. Czy Tel
Aviv spisał się z organizacją i czy tegoroczną
Eurowizję można uznać za udaną?

Maksymilian
Baumgart

Na samym wstępie warto pochwalić sam poziom

tegorocznego konkursu, który był zaskakująco
wysoki. Izraelski nadawca, telewizja KAN nie miała
wysoko podniesionej poprzeczki po zeszłorocznej,
nudnej Lizbonie oraz nieporywającym Kijowie dwa
lata wcześniej. Co nie zmienia jednak faktu, że
poziomem realizatorskim nie może się równać ze
Szwedami. 61 edycja z 2016 ze Sztokholmu swoją
atrakcyjnością i splendorem nadal pozostaje (nie
tylko w mojej opinii) najlepszym konkursem tej
dekady, a może i następnych, chociaż mam
nadzieję, że się tak nie stanie. Pokładam ogromne
nadzieje w holenderskim organizatorze.
Zwycięstwo Duncana Laurence'a z Holandii nie
było wielkim zaskoczeniem. Bukmaherzy oraz
spore grono internautów już przed samym
otwarciem festiwalu było zgodne co do tego, że
młody Holender ma ogromne szanse na wygraną,
a TOP5 wręcz pewne. Po drugim półfinale jego
notowania wręcz się umocniły. I nie ma co się
dziwić - występ był przemyślany, dopięty na
ostatni guzik, a sam wokal - perfekcyjny. W opinii
wielu jego piosenki "Arcade" nie powstydziłby się
sam Coldplay.
Polska do Wielkiego Finału, niestety, się nie
dostała, aczkolwiek dzieliło nas od niego zaledwie
2 punkty. Zespół "Tulia" zajął 11 miejsce w
pierwszym półfinale. Pozycja 10 już miała
zagwarantowany awans - w tym przypadku była to
ZENA z Białorusi. Czy trzeba się załamywać? W
żadnym wypadku! Za rok kolejna szansa, a być
może Telewizja Polska wyciągnie lekcję i
dostrzeże, że jeśli utwór nie zauroczy Europy, to
(mówiąc kolokwialnie) zginie marnie...

Źródło: EBU, KAN

Nie ulega wątpliwości, że sporym zaskoczeniem była
Północna Macedonia, która zajęła drugie miejsce w
głosowaniu profesjonalnego jury. Fakt, od początku
uznawano Tamarę Todevską za czarnego konia. Jest
to jednak dowód na coś, za co miliony ludzi uwielbiają
ten konkurs - a jest to po prostu nieprzewidywalność.

KWESTIE ORGANIZACYJNE

Telewizja KAN za motyw przewodni obrała ogólną
ideę spełniania marzeń, dlatego nie zabrakło wielu
nawiązań do niej. Główne hasło brzmiało "Dare to
dream", czyli "Odważ się marzyć". W drugim
półfinale wystąpił zespół Shalva Band składający się z
muzyków z zespołem Downa, wadami wymowy czy
też niewidomych. Był to chyba najlepszy interwał na
tej Eurowizji. Dowodem są owacje na stojąco całej
hali Expo w Tel Avivie.
No, ale Eurowizja nie byłaby sobą, gdyby nie goście
specjalni. I tak w tym roku gościliśmy m.in. Danę
International (zwyciężczyni z 1998), Månsa
Zelmerlöwa (on wygrał w 2015), Eleni Foureirę (ona
akurat nie wygrała, ale reprezentowała Cypr w 2018),
a także Verka Serduchka (też nie wygrał, ale
reprezentował Ukrainę w 2007). A, i oczywiście,
przybyła królowa Europy Conchita, która swoim
strojem zdecydowanie bardziej przypomina
mężczyznę niż kobietę... W 2014 przynajmniej
wiadomo było jak się do niej zwracać. I nawet
prowadzący Asi Azar miał z tym problem zwracając
się per "He" oraz "His".

Duncan Laurence odbiera
trofeum z rąk zeszłorocznej
zwyciężczyni - Netty Barzilai
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I PO CO TA MADONNA?

Już w styczniu szumnie zapowiadano, że swój

występ specjalny będzie miała królowa popu,
Madonna. Jej występ ufundował izraelski milioner,
płacąc aż 1 milion dolarów. Nie podpisała ona
jednak kontraktu aż do środy pomiędzy
półfinałami, dlatego nic nie było pewne. Wszystkie
formalności zostały, na szczęście, zawarte, i już
podczas drugiego półfinału prowadzący zalewali
publiczność informacjami o tym, że w sobotę
wystąpi jedyna i niepowtarzalna Madonna.
I wtedy przyszedł wielki finał - i wielka porażka
Madonny...
Jej fałszu nie da się nawet opisać. Miała przybyć
wielka królowa popu, o karierze takiego rozmiaru,
jakiego wszyscy występujący tego wieczoru
mogliby pomarzyć w największych snach.
W rzeczywistości na scenie zobaczyliśmy starą
ciotkę z Ameryki, która przyjechała na imprezę
rodzinną, by chwalić się, jak to w jej kraju jest
cudownie. Wiele serwisów jest zgodnych, że gdyby
Madonna brała udział w konkursie, to nie
przeszłaby nawet do finału ze swoim wokalem.
Nawet wspierający ją wokalnie w drugiej piosence
"Future" Quevo nie wypadł najlepiej. W ogólnym
rozrachunku: występ był nudny i tylko potwierdził,
że niektórzy w pewnym wieku powinni odpuścić
sobie karierę. Zdecydowanie Justin Timberlake w
2016 roku bardziej rozgrzał publiczność w Globen
Arena i zaprezentował prawdziwe show.

Apolityczność w nosie mieli również reprezentanci
Islandii - grupa Hatari (ilustracja wyżej), która
podczas wyczytywania punktów głosowania
widzów trzymała szale z flagą z napisem Palestyna.
W tym też momencie w całej hali Expo zawrzało.
EBU potwierdziło, że na nadawcę z Islandii zostaną
nałożone sankcje.

REASUMUJĄC...

W ogólnym rozrachunku tegoroczny konkurs
Eurowizji można uznać za naprawdę udany. Był to
popis telewizyjnych możliwości, a także popis
samego Izraela. Poziom występów był wysoki.
Prowadzący też się spisali, lecz brakowało im "tego
czegoś", co mieli (znowu Eurowizja 2016) Petra
Mede i Måns Zelmerlöw. Z ciekawostek, jedna z
prowadzących - Bar Rafaeli - to była partnerka
Leonardo DiCaprio.

'P' JAK PALESTYNA I 'P' JAK POLITYKA

Aczkolwiek Madonna nie byłaby sobą, gdyby nie
zrobiła czegoś kontrowersyjnego. Tak więc za
temat swojego występu obrała konflikt między
Izraelem a Palestyną. Dwoje tancerzy pod koniec
objęło się. Jeden miał na plecach flagę Izraela, a
drugi - Palestyny. Co prawda, realizator nie zrobił
jakiegoś wielkiego zbliżenia w tym czasie, ale gest
był widoczny. Dyrektor wykonawczy Jon Ola Sand
zapewniał, że Madonna była poinformowana o
apolityczności konkursu, jednak nikt nie miał
możliwości zobaczyć występu wcześniej piosenkarka nie zrobiła nawet próby na dzień
przed wielkim finałem. Nie da się ukryć, że ta
apolityczność jest jedynie powierzchowna i zawsze
znajdzie się coś kontrowersyjnego.

Nie pozostaje nam nic innego, jak odliczać
miesiące do następnego konkursu. Po paru dniach
opadną emocje z wygranej Holandii, a nadawca
tego państwa zapewnił, że podejmie się organizacji
konkursu w 2020. Z morskiego i ciepłego klimatu
Tel Avivu i Lizbony Eurowizja zawita do zachodniej
Europy. To dobra odmiana i czas pokaże jak
telewizja Avrotros przygotuje nam przyszłoroczne
show.
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Tegoroczne rozdanie Nagród Akademii Filmowej
już za nami. Jak co roku gala budziła sporo
emocji. Wszyscy zastanawiali się, kto wygra, czy
polska produkcja zdobędzie upragnioną statuetkę,
w jakich kreacjach zaprezentują się gwiazdy.
Jednak nie będę pisać o tym, o czym wiedzą już
wszyscy. Skupmy się na czymś zupełnie innym.
W ciągu ponad 90 lat istnienia Nagród Akademii
znalazło się sporo ciekawych osobistości, które
mogą pochwalić się więcej niż jedną statuetką,
nominacją czy innym ciekawym osiągnięciem.
20

Adrianna
Bartoś

Zacznijmy od filmów z największą ilością
zdobytych statuetek. Wynik 11 Oscarów udało
się osiągnąć twórcom "Ben-Hura" z 1959 roku,
"Titanica" (1997) i ostatniej części trylogii
"Władcy pierścieni – Powrotu króla" (2003).
Spośród tych trzech tylko ostatni otrzymał
nagrodę we wszystkich kategoriach, do których
nominację otrzymał. Natomiast "Titanic" razem z
filmami "Wszystko o Ewie" (1950) oraz "La la
land" (2016) może poszczycić się największą
ilością nominacji do Oscara – było ich aż 14.
Czas na aktorów i aktorki. Najczęściej
nagradzanymi aktorami byli Jack Nicholson,
Walter Brennan i Daniel Day-Lewis (wszyscy
otrzymali po 3 statuetki). Dodatkowo pierwszy z
nich jest najczęściej nominowanym aktorem,
gdyż otrzymał 12 nominacji do Nagrody
Akademii. Wśród aktorek najwięcej Oscarów
zdobyła Katherine Hepburn (4 nagrody) oraz
Ingrid Bergman i Meryl Streep (po 3). Godna
podziwu jest ilość nominacji dla ostatniej z
aktorek – ubiegała się o zdobycie nagrody
21 razy.
Wśród reżyserów najwięcej nagród zdobył John
Ford (4), a nominacji - William Wyler (12).
W całej historii Oscarów tylko pięciu kobietom
udało się otrzymać nominację dla najlepszego
reżysera.
W 2009 roku Kathryn Bieglow za film "The Hurt
Locker". W pułapce wojny stała się jedyną
pierwszą i jedyną do tej pory reżyserką, która
zdobyła nagrodę w tej kategorii.
Są także osoby, które zostały docenione przez
Akademię dwa razy…w dwóch kolejnych latach.
Są to Luise Rainer (1936-1937), Spencer Tracy
(1937-1938), Katherine Hepburn (1967-1968),
Jason Robards (1976-1977) oraz Tom Hanks
(1993-1994).
W ciągu ponad 90 lat istnienia Oscarów najwięcej
statuetek ogółem otrzymał Walt Disney (aż 26).
Oprócz tego w 1938 roku za animację "Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków" otrzymał nie
jedną statuetkę, lecz.. jedną normalnej wielkości
i siedem miniaturowych.
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Jack Nicholson jest
jednym z najczęściej
nagradzanych aktorów

Malarstwo wciąż żywe…?
porównywalne do obrazów wielkich mistrzów,
takie dzieła, które poruszają, zachwycają
i uczą. Czy to, co tworzono w poprzednim
wieku, było prawdziwą sztuką? Przecież trudno
zrozumieć głębszy sens dziwnych kształtów w
pracach Picassa, senne wizje Salvadora Dali,
czy portrety produkowane przez Warhola.
Sztuka, jak wszystko inne, stale się rozwija.
Prace zgromadzone przez Haasa to
potwierdzają. Twórcy, stosując nieznane
wcześniej techniki i ośmielając się tworzyć coś,
co w pierwszej chwili wywołuje u widza niemiłe
wrażenia, starali się oddać to, co czuli. A tak
przecież działo się od wieków. Okrucieństwo
wojny, dziwne marzenia współczesnego
człowieka, postęp nauki – to tylko niektóre
rzeczy, które możemy zobaczyć okiem danego
twórcy. Wydarzenia i problemy, które
towarzyszą nam na co dzień, stają się inne,
lepsze, delikatniejsze. Mają wymiar duchowy. I
właśnie to jest piękne w sztuce współczesnej.
Każdy może w niej zobaczyć to, co chce, a
każda refleksja – jeśli pochodzi z naszych
osobistych przemyśleń, niczyich innych – jest
prawdziwa.

Do początku stycznia w Centrum Sztuki
Współczesnej w Toruniu można było oglądać
wystawę Malarstwo wciąż żywe… W
poszukiwaniu nowoczesności, towarzyszącą
tegorocznemu Festiwalowi Filmowemu
EnergaCAMERIMAGE. Prace pochodziły ze
zbiorów niemieckiego kolekcjonera Michaela
Haasa.

Wystawa obejmowała około 200 prac artystów
z różnych stron świata, prezentujących różne
kierunki w sztuce. Jedne prace były bardziej
spektakularne, inne skromne, kolejne dziwne i
niezrozumiałe. Wszystkie jednak łączyło jedno
– zostały stworzone w XX wieku. Można było
zobaczyć dzieła takich twórców jak Andy
Warhol, Henri Matisse, Pablo Picasso czy Joan
Miró. Znajdowały się tam także dzieła polskich
artystów: Pinchasa Bursteina, Sławomira
Elsnera, Marcina Łukasiewicza, Karoliny
Zdunek, Wojtka Zasadniego i Tomasza
Kowalskiego.
Prace około 170 autorów to przede wszystkim
kulturalna podróż przez malarstwo i rzeźbę XX
wieku, wieku naznaczonego wielkimi
kryzysami, światowymi wojnami, w którym
sztuka przechodziła gwałtowne i radykalne
zmiany. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy
w XX wieku tworzono wielkie dzieła,

Co warto zobaczyć:
FILMY
Kapitan Marvel
Gdyby ulica Beale umiała mówić
Green book
Lego przygoda 2
To właśnie życie
Przemytnik
Wszyscy wiedzą
Kurier
Ciemno, prawie noc
Dumbo
Przedszkolanka
Biały kruk

OPERA NOVA
Don Carlos
Zemsta nietoperza
Zniewolony umysł
Awantura w Recco, czyli
Drzewko wolności
Falstaff
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TEATR POLSKI
Motyle
Maria Antonina. Ślad
królowej
Plastusiowy pamiętnik
Kopciuszek
Pchła Szachrajka
Trump i pole kukurydzy
Mleko
Balladyna. Wojna
wewnętrzna
Beksińscy

ZASKAKUJĄCA
JAPONIA
Kraj Kwitnącej Wiśni jakim jest Japonia, to
miejsce, w którym tradycja łączy się z
nowoczesnością. W żadnym innym miejscu nie
zobaczymy, jak bardzo postępuje cywilizacja.
My, Europejczycy często pukamy się w czoło,
widząc niektóre z tradycyjnych, japońskich
zachowań, które dla mieszkańców Hokkaido czy
też Sapporo jest czymś normalnym. Z drugiej
strony w wielu dziedzinach (takich jak recykling)
Japończycy są wzorem do naśladowania. Czy
dotyczy to także mody?
23

Kamil
Kowalski

Kraj Kwitnącej Wiśni jest pełen sprzeczności.
Nowoczesny, ekstrawagancki styl miesza się z
tradycyjnym japońskim minimalizmem. Bardzo
często w mediach społecznościowych - typu
Instagram - możemy zobaczyć różne przedziwne
kreacje właśnie z Japonii. Częstym zabiegiem
wielkich producentów jest wypuszczanie produktów
wyłącznie na rynek japoński. Te wszystkie czynniki
warunkują tworzenie się naprawdę ciekawych
eksperymentów modowych.
Jednym z najpopularniejszych trendów – nie tylko
w Japonii, ale i na przykład w Chinach – jest
zakładanie maseczek chirurgicznych. Początkowo
miało być to tylko przeciwdziałanie przed
roznoszeniem się bakterii, ale z czasem
przekształciło się to w część garderoby, a
jasnoniebieski kolor papierowej maseczki
zamieniono na różne materiały, kroje i wzory.
Następnym, niewątpliwe już większości na
Zachodzie, znanym trendem są tak zwane
paznokcie 3D. Moda została zapoczątkowana przez
Sachiko Nakanose – dyrektorkę Akademii Paznokci
NSJ – już kilkanaście lat temu. Jak nazwa
wskazuje, jest to przestrzenny manicure
wykorzystujący różne dodatki, typu kryształy czy
brokatowe kwiatki. Bardziej wprawione
manicurzystki potrafią wykonać bardziej
skomplikowane wzory, np. postacie z bajek.
Ostatnim trendem, który przedstawię jest Byojaku,
czyli makijaż na chorą twarz. Polega on na takim
nałożeniu różu, w dużej ilości pod oczy, aby
kobieta wyglądała jak w gorączce, czy na
delikatnym kacu. Jest to bardzo ciekawe
połączenie, gdyż duże ilości różu kontrastują z
jasną cerą japonek.
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Paznokcie 3D są
często noszone przez
wiele Japonek
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ŻADNA PRACA
NIE HAŃBI!

Mateusz
Świątkowski

Zastanawiasz się nad tym, kim chciałbyś być w przyszłości?
Nie wiesz, jaki zawód będzie ci odpowiadał? To zestawienie
przedstawi ci kilka najdziwniejszych zawodów na świecie.
Może znajdziesz coś dla siebie.
Pierwszym z zawodów w naszym zestawieniu jest
upychacz pasażerów. Zdarzyło się wam kiedyś, że
nie mogliście wejść do pociągu, tramwaju lub
metra, ponieważ nie było dla was miejsca?
Japończycy rozwiązali ten problem. Upychacze
czuwają nad wykorzystaniem każdego cennego
centymetra i udowadniają, że do przedstawionych
powyżej środków komunikacji miejskiej może
zmieścić się jeszcze więcej osób. W Japonii taka
osoba nazywa się Oshiya - jest to pracownik
tokijskiego metra lub kolei naziemnej, którego
zadaniem jest upychanie ludzi do pociągów
w czasie porannego i wieczornego szczytu
komunikacyjnego. Noszą oni specjalne mundury,
czapki i białe rękawiczki. Na dodatek posługują się
specjalnymi znakami.
Drugim zawodem, który chcę wam przedstawić
jest projektant sukienek, jednak nie dla ludzi, lecz
dla lalek Barbie. Dzieci uwielbiające owe lalki są
wymagającymi klientami. Sukienki muszą być
kolorowe, kreatywne, piękne, niepowtarzalne oraz

wyróżniające się. Będąc takim projektantem,
trzeba dużo myśleć nad stworzeniem kolejnej
oryginalnej sukienki i zadowolić dzieci, dlatego nie
jest to takie proste. Bardzo ciekawy zawód, nie
uważasz?
Ostatnim zawodem w naszym zestawieniu jest
Syrena.
W kasynie Silverton Casino Lodge w Las Vegas
pracują kobiety, które udają syreny. Kilkanaście
nieziemskich istot pływa w ogromnym akwarium,
w którym mieści się aż 440 tys. litrów słonej wody.
Może ktoś po przeczytaniu tego zaczął się
zastanawiać nad jedną z powyższych profesji, bądź
zainteresował się śmiesznymi i kreatywnymi
kierunkami przyszłości. Widzimy się w następnym
wydaniu.

#KULTURA

GRAMMY
ROZDANE!

Kasia
Liwicka

10 lutego w Los Angeles odbyła się 61 ceremonia wręczenia nagród Grammy, tzw.
muzycznych Oscarów. Nagrody zostały przyznane w aż 84 różnych kategoriach. W tym
roku również nie brakowało zaskoczeń. Nagrody otrzymali m.in. Lady Gaga, Childish
Gambino oraz Ariana Grande.
Tegoroczną galę poprowadziła amerykańska piosenkarka
Alicia Keys, której przy otwarciu uroczystości towarzyszyły
także Jennifer Lopez, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith oraz
sama Michelle Obama. Bez wątpienie największym
wygranym tegorocznych Grammy jest Childish Gambino,
który za utwór ,,This is America” otrzymał nagrodę w
czterech kategoriach – nagranie, utwór, teledysk i
wykonanie roku. Nikogo nie zdziwiła również statuetka dla
Lady Gagi oraz Bradleya Coopera za piosenkę ,,Shallow”
ze ścieżki filmowej do ,,Narodzin Gwiazdy”. Albumem
roku została czwarta płyta Kacey Musgraves ,,Golden
Hour”, najlepszym albumem pop - ,,Sweetener” Ariany
Grande, a najlepszym rapowym albumem był ,,Invasion of
Privacy” Cardi B. Nagrodę dla najlepszego nowego artysty
otrzymała Dua Lipa znana z hitów, takich jak ,,New Rules”
czy ,,One Kiss” (doceniono ją także za utwór ,,Electricity”
w kategorii najlepsze nagranie dance). Największą
niespodzianką była tylko jedna statuetka dla Drake’a za
piosenkę ,,God’s Plan”, który dostał aż 7 nominacji. Resztę
zwycięzców można poznać, wchodząc na stronę
internetową Grammy Awards.
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RADOSŁAW
SIKORSKI
#NASI ABSOLWENCI

Zosia
Bochen

Witajcie ponownie w rubryce „Absolwenci”! Nie
zastanawiałam się długo, kto będzie bohaterem
kolejnego wydania naszej szkolnej gazetki. Jako
dziecko chciał zostać strażakiem, a potem...
ministrem spraw zagranicznych. Wiecie już, o kim
mówię?
Radosław Sikorski to znany wszystkim
dziennikarz, podróżnik, polityk, poliglota, fotograf
i autor wielu książek, a co najważniejsze,
bydgoszczanin i absolwent naszego liceum.

Urodził się w 1963 roku, a w 1978 rozpoczął
naukę w I LO w Bydgoszczy, które wówczas
nosiło imię Ludwika Waryńskiego, polskiego
działacza i ideologa ruchu socjalistycznego. Jak
powiedział mi w wywiadzie, jego ulubionymi
przedmiotami w szkole była historia, angielski i
przysposobienie obronne. Nie przepadał zaś za
chemią. W ostatniej klasie liceum pełnił funkcję
przewodniczącego uczniowskiego komitetu
strajkowego, będącego odpowiedzią na tzw.
wydarzenia bydgoskie. Chodziło o pobicie
działaczy NSZZ Solidarność podczas sesji
Wojewódzkiej Rady Narodowej.

odwiedził wiele miejsc, między innymi
Afganistan, który jak sam wspomina, jest
najwspanialszym miejscem na ziemi - miasto
Herat, do którego chętnie by wrócił. To tam
nasz bohater zrobił fotografię afgańskiej
rodziny, zabitej podczas bombardowania, za
które to zdjęcie dostał prestiżową nagrodę
World Press Photo w 1988 r.

Jeszcze w tym samym roku Sikorski zdał maturę
i wyjechał do Anglii na kurs angielskiego. Na
miejscu, tuż przed wprowadzeniem w Polsce
stanu wojennego w 1981 r., poprosił o azyl
polityczny i rozpoczął studia na uniwersytecie w
Oxfordzie. Na prestiżowej uczelni studiował
filozofię, nauki polityczne, ekonomię i
perfekcyjnie opanował język angielski. W
połowie lat 80. XX w. otrzymał obywatelstwo
brytyjskie (którego zrzekł się w 2006, na prośbę
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wtedy gdy
został ministrem obrony). Przez trzy lata był
dziennikarzem - korespondentem wojennym;

Radosław Sikorski jest autorem książek
wydanych w kilku językach, m.in. "The Polish
House", gdzie m.in. opisuje swoje
wspomnienia związane z I LO, czy "Prochy
Świętych", w której mówi o wojnie w
Afganistanie. Swoje artykuły i eseje
publikował także w „Rzeczpospolitej” i „The
Wall Street Journal”- jednej z
najpopularniejszych gazet o tematyce
gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.
Sikorski prowadził również program w TVP:
"Wywiad Miesiąca", w którym rozmawiał
m.in. z Margaret Thatcher, Lechem Wałęsą,
Vaclavem Klausem, Henrym Kissingerem.
Jest uznanym ekspertem i komentatorem
zapraszanym do najbardziej wpływowych
telewizji.

Radosław Sikorski przez
pełnił rolę korespondenta
wojennego w Afganistanie
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W polskiej polityce pełnił wiele kluczowych
funkcji. Jako wiceminister obrony narodowej
w 1992 roku brał udział w inicjowaniu
przystąpienia Polski do NATO. W roku 2005
został zaprzysiężony na ministra obrony
narodowej, jednak zrzekł się urzędu pół roku
później, po konflikcie z Antonim
Macierewiczem. W 2007 przeszedł do
Platformy Obywatelskiej, a 16 listopada tego
samego roku został powołany na stanowisko
ministra spraw zagranicznych. W październiku
2010 został wiceprzewodniczącym partii. Pełnił
także zaszczytną godność Marszałka Sejmu.
Został odznaczony ponad 18 razy, przez rządy
14 krajów. Gdy w roku 2015 zrobił sobie
przerwę od polityki, związał się z amerykańskim
Uniwersytetem Harvarda, gdzie został senior
fellow (starszym wykładowcą)
w Center for European Studies.

i Aleksandra. Rodzina mieszka w dworku
w Chobielinie, który znajduje się niedaleko
Nakła nad Notecią. W wolnym czasie nasz
absolwent lubi czytać powieści szpiegowskie,
a zapytany o radę dla osób wybierających się
na dziennikarstwo, odpowiada:
"Dziennikarstwo jest czymś, co się robi, a nie
czymś, co się studiuje. Najlepszym
przygotowaniem do dziennikarstwa są studia
filozofii, szczególnie epistemologia, czyli
źródła wiedzy."

Żoną Radka Sikorskiego jest wybitna
amerykańska pisarka i dziennikarka Anne
Applebaum, laureatka Nagrody Pulitzera za
książkę "Gułag". Mają dwóch synów: Tadeusza

Sikorski
w Afganistanie
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#SPORT
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'A' JAK AMOR
I 'Z' JAK ZIMA
CZYLI JAK POKOCHAĆ
SPORTY ZIMOWE?

Ilona
Kocięcka

Zima to okres, kiedy wszystko zamiera. Zwierzęta zapadają w sen zimowy,
ziemia zamarza (i od czasu do czasu pokrywa się delikatną warstewką
śniegu), a w powietrzu nadal unosi się zapach żywej choinki i pierników.
Stadiony lekkoatletyczne wieją pustkami, mecze Ligi Mistrzów nie
odbywają się już co dwa tygodnie, a fani sportów motorowych z
niecierpliwością wyczekują końca przerwy, by na nowo spotkać na torach
swoich ulubionych zawodników. Jednak zima nie musi kojarzyć się tylko z
przeraźliwym mrozem, suchym powietrzem od nadmiaru ogrzewania i
pogrubiającymi kurtami z futerkiem. Dobrze wiedzą o tym fani sportów
zimowych, które właśnie o tej porze roku przeżywają swój rozkwit.

To właśnie w tym okresie możemy zakochać się w skokach narciarskich, łyżwiarstwie, a nawet w
curlingu i bobslejach, czyli dyscyplinach, które poza kanałami sportowymi można znaleźć w
telewizji jedynie przy okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich. A te przecież były tak niedawno, bo
rok temu. Ile z nich zapamiętaliśmy? Zapewne niewiele. Zapewne też wcześniej wymienione nazwy
curling czy bobsleje większości nic nie mówią. Specjalnie dla Was przygotowałam alfabet sportów
zimowych, który w dużym skrócie zapozna Was z tymi niesamowitymi dyscyplinami. Może wtedy
stwierdzicie, że w te chłodne wieczory warto rozgrzać się dzięki niezapomnianym emocjom, jakie
dostarczają sporty zimowe? Bo to właśnie piękno tych dyscyplin potrafi rozgrzać kibiców i sprawić,
że ich fanom niestraszny mróz panujący na skoczniach czy lodowiskach.

A jak...

B jak...

austriacki trener naszych skoczków, Stefan
Horngacher. I chociaż jego dalsza współpraca
z polską kadrą stoi pod dużym znakiem
zapytania (decyzja o pozostaniu bądź
rzekomym odejściu do Niemiec ma zapaść po
Mistrzostwach Świata), to niewątpliwie
właśnie ten trener pokazał, że nie bez
powodu skoki narciarskie są uznawane za
typowo polską dyscyplinę sportową.
Udowodnił, że Polska może wygrywać
konkursy drużynowe, bo już nie mamy tylko
Małysza, a przynajmniej czterech skoczków
gotowych walczyć o najwyższe lokaty, oraz że
Polacy mogą być lotnikami i wygrywać na
„mamutach”.

bojery. Czy, jak kto woli, żeglarstwo lodowe.
Zawsze podziwiałam żeglarzy. Robienie tych
wszystkich patentów musi być naprawdę
mozolną pracą. Ale żeby żeglować na
zamarzniętej tafli wody? To już trzeba mieć
wyobraźnię!

C jak...

cud. Gdy oglądałam zeszłoroczne IO, bardzo
zaciekawiła mnie historia Kanadyjczyka,
Marka McMorrisa. W 2017 roku, jadąc na
snowboardzie, uderzył w drzewo i długo
walczył o życie, by powrócić do sportu z
nowym zapałem. Został brązowym medalistą
olimpijskim w konkurencji slopestyle (dla
laików – dyscyplina, która polega na
wykonaniu jak największej liczby tricków na
desce snowboardowej).

D jak...

deska snowboardowa. Najważniejszy element
wyposażenia snowboardzisty. Snowboardzista
bez deski jest niczym piłkarz bez piłki,
siatkarz bez siatki, a koszykarz bez kosza –
nie istnieje!

F

jak...

zimowa Formuła 1, czyli bobsleje. Ta
śmieszna (przynajmniej dla mnie) nazwa
określa dyscyplinę, która polega na zjeździe
na specjalnych saniach (które wyglądają
trochę jak mała rakieta) po torze lodowym.
Na zawodników czeka kilkanaście różnego
rodzaju zakrętów i osiągnięcie prędkości
powyżej 100 km/h.

Stefan Horngacher przyczynił
się do wielu polskich sukcesów
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G jak...

H jak...

Gretzky. Wayne Gretzky. Przez Narodową
Ligę Hokeja nazwany najlepszym
zawodnikiem wszech czasów.

I

jak...

J

jak...

Holandia – kraina tulipanów, wiatraków i...
łyżwiarstwa szybkiego. W Pjongczangu
Holendrzy zdobyli w tej dyscyplinie szesnaście
medali, w tym aż siedem złotych. Jeszcze
lepsi byli w Soczi, skąd wywieźli dwadzieścia
trzy krążki. Co ciekawe, inne formy sportów
łyżwiarskich, jak łyżwiarstwo figurowe czy
hokej, zupełnie ich nie interesują.

Igrzyska Olimpijskie. Te ostatnie odbyły się w
zeszłym roku w Pjongczangu i nie były
naszymi ulubionymi. Nasi zawodnicy
przywieźli dwa medale – jeden złoty Kamila
Stocha i jeden brązowy wywalczony przez
skoczków w konkursie drużynowym.

Justyna Kowalczyk. Pięć medali olimpijskich.
Osiem medali mistrzostw świata. Cztery
Kryształowe Kule. Cztery z rzędu zwycięstwa
w Tour de Ski. Bezdyskusyjnie, królowa nart.
Koniec kropka.

K jak...

L

karabinek. Uważam, że biathlon to jedna z
najciekawszych dyscyplin sportowych. Trzeba
się wykazać naprawdę dużą pomysłowością,
aby połączyć bieg narciarski ze strzelaniem.
Dozwolone są wszystkie techniki biegu, a
zawodnik od dwóch do czterech razy
zatrzymuje się, aby oddać po pięć strzałów do
tarczy, leżąc lub stojąc.

jak...

Lindsey Vonn. Po zdobyciu brązowego
medalu w zjeździe na tegorocznych
Mistrzostwach Świata zakończyła karierę.
Tym samym nastał koniec pięknego rozdziału
w historii narciarstwa alpejskiego, którego
Vonn była niewątpliwie mistrzynią.

Justyna Kowalczyk
nadal pozostaje
najlepszą polską
narciarką
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M jak...

N jak...

Mariusz Czerkawski. Dla wielu pań bardzo
przystojny mężczyzna; dla panów – najlepszy
polski hokeista. Pierwszy Polak, który
wystąpił w prestiżowym Meczu Gwiazd
Narodowej Ligi Hokeja.

New York Rangers. Nie uwierzę, że jest
chociaż jedna osoba, która nigdy nie słyszała
tej nazwy. Czasami nawet ją znamy, tylko nie
wiemy, że określa ona klub hokejowy. Mimo
że z czterema mistrzostwami nie mieści się
nawet w pierwszej piątce najbardziej
utytułowanych drużyn NHL, gdy myślimy o
hokeju, klub z Nowego Jorku od razu
przychodzi nam do głowy.

O jak...

Otto. Ale nie von Bismarck, o którym
będziecie uczyć się na historii, a Sylke Otto
uznawana za najlepszą saneczkarkę w historii.
Z dwoma złotymi medalami olimpijskimi,
czterema Kryształowymi Kulami i sześcioma
indywidualnymi medalami Mistrzostw Świata,
jest jedną z najbardziej utytułowanych
zawodniczek w konkurencji kobiecych
jedynek.

S

P

jak...

panczenista. Tak nazywa się sportowiec,
który uprawia łyżwiarstwo szybkie.

R jak...

Republika Korei. To właśnie tam jednym ze
sportów narodowych jest short track.

jak...

T

skocznia. Skoki narciarskie dla wielu to
zwyczajne odbicie się, lot i lądowanie.
Koniec. Po drodze bardzo często zapominają,
że zawodnik odbija się z belki, wybija się na
progu, leci nad bulą, ląduje na zeskoku, może
dolecieć do punktu konstruktywnego lub go
przeskoczyć, ale nie może upaść aż do
szpaleru choinek. Takim oto sposobem
poznaliście elementy skoczni.

jak...

telemark. Bardzo fajna nazwa. Trochę jak
telefon i market. Ale spokojnie, to żaden
sklep z elektronikom. To po prostu sposób
lądowania w skokach narciarskich polegający
na wysunięciu jednej z nóg do przodu. Niby
proste, a jak cieszy jury, które za lądowanie z
telemarkiem przyznaje dodatkowe punkty.
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W jak...

Y jak...

Włochy, a konkretniej Predazzo. To właśnie
tam w tym sezonie Dawid Kubacki wywalczył
swoje pierwsze indywidualne zwycięstwo w
Pucharze Świata w Skokach Narciarskich.

Z

Yun Sung-bin, koreański mistrz olimpijski w
skeletonie. Ta stosunkowo młoda dyscyplina
olimpijska polega na zjeździe na specjalnych,
jednoosobowych saniach głową w dół.

jak...

zajęte miejsce w skokach narciarskich. Krąży
legenda, że ktoś kiedyś zrozumiał dlaczego
zawodnik, który skoczył 143 m był w
klasyfikacji za zawodnikiem, który osiągnął
jedynie 135 m. Za każdy skok skoczkowie
otrzymują punkty za odległość, styl
(przyznawane przez sędziów np. za lądowanie
z telemarkiem lub bez; nota najniższa i
najwyższa nie są brane pod uwagę) oraz
punkty bonusowe dodawane lub odejmowane
za wiatr i zmianę platformy startowej.
Wszystkie punkty są sumowane i na ich
podstawie wyznacza się zajęte miejsca.

#DziejeSię
Dnia 08.02.2019 Maciej, Dominik i
Franek z licealnej IC zajęli drugie
miejsce w kolejnej edycji konkursu
sprawdzającego wiedzę bydgoskich
uczniów na temat różnych dyscyplin
sportowych. Tym razem zagadnienia
dotyczyły polskiej ligi piłkarskiej. Temat
w sam raz dla chłopaków, dla których
niestraszne były pytania o wyniki
zeszłorocznej edycji Ekstraklasy, czy
legendarnych piłkarzy, grających w
takich klubach jak Legia Warszawa,
Lech Poznań bądź Wisła Kraków.
Świetnie poradziły sobie również
dziewczyny z IIB, zwyciężczynie
zeszłej edycji konkursu.

Dnia 31.01.2019 r. reprezentacja szkoły w
składzie :Julia Lubowiecka (3b), Amelia Pechta
(1f), Maciej Okraska (1c) oraz Mikołaj Franczak
(2c) i Adrian Knothe (2e) wzięli udział w VII
Mistrzostwach Bydgoszczy Szkół
Ponadgimnazjalnych w Narciarstwie Zjazdowym
w Myślęcinku, organizowanych przez IV LO.
Uczniowie 9 bydgoskich szkół walczyli o wygraną
w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej. W
kategorii dziewcząt na I miejscu podium stanęła
Nasza uczennica Julia Lubowiecka, która
zdeklasowała rywalki. Druga z Naszych Pań
Amelia Pechta również wskoczyła na podium
,zajmując wspaniałe 3 miejsce. Cała piątka
sportowców przyczyniła się do sukcesu w
rywalizacji drużynowej, uzyskując najlepszy
wspólny czas przejazdów. Drużyna „Jedynki”
zajęła I miejsce wyprzedzając ekipy z VIII i III
Liceum. Gratulujemy sukcesu.
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Lekkim
piórem
Czyli regularna dawka wierszy,
opowiadań i wielu innych przejawów
twórczości literackiej dla każdego!

Aleksander Jakub Horyń

"ZAMIEĆ" - OPOWIADANIE
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III - Z PROCHU POWSTAŁEŚ…
„I w proch się obrócisz” – słyszał ten donośny głos jakby z oddali, spadając w tunelach pełnych tylko niczego i aż niczego.
Piekielny ból czaszki ustał już całkowicie, teraz były wyłącznie głosy… wszędzie ciche szepty. (Szepty jakby z piekieł, szepty
jakby z niebios). I kłucie w okolicach prawego uda, narastające z każdą sekundą, powoli przekształcające się w potężną,
niewyobrażalną falę czystego cierpienia.
Ocknął się nagle, jak gdyby wyrwany z głębokiego snu, cały zlany zimnym potem. Oddychał ciężko i powolnie. Leżał na
kamiennym stole w niewielkim, oświetlonym wyłącznie skromnymi promieniami lampy naftowej pomieszczeniu.
Powietrze było wyjątkowo wilgotne, a po brudnych, ceglanych ścianach rozciągała się gruba warstwa cuchnącej pleśni.
Mrok, który z każdej strony kąsał zdrowy rozsądek jak wściekła żmija, powoli i sukcesywnie wtrącał jego psychikę do grobu,
ale Artur wciąż miał dziwne wrażenie, że najgorsze miało dopiero nadejść. Potężny ból w nogach nie dawał mu ani chwili
wytchnienia, zmuszając do ciągłego zaciskania zębów w grymasie nieustających cierpień. W tej chłodnej piwnicy, która być
może już wkrótce mogła stać się kryptą jego smutnego końca, był zupełnie sam. Z oddali nie dobiegał szum poruszanych na
wietrze drzew, donośna muzyka organów czy odgłosy jakiejkolwiek obecności życia… tylko cisza. Pusta, mozolna cisza,
która w akompaniamencie wszechobecnej ciemności grała na strunach serca Artura gorzką melodię obłędu.
Z zaskakującym trudem, ledwo uniósł obolałą głowę, by spojrzeć na źródło cierpień jego ciała. Ponownie słuch przyćmił
mu nagły tętniący pisk, a przed oczami zawirowała przerażająca karuzela makabry. Zamiast swoich ud zobaczył dwa,
sterczące kikuty, całe umoczone w gęstej krwi.
Robiło się ciemniej, ciemniej, ciemniej. Zemdlał.
Nie miał pojęcia, ile godzin już leżał w tych chłodnych podziemiach. Słone strużki potu spływały po pomarszczonym czole,
wpadając do podrażnionych kącików oczu. Czas upływał, a Artur wciąż samotnie umierał gdzieś pod powierzchnią ziemi,
zdany na łaskę tajemniczego kultu, składającego ludzi w ofierze swojemu przerażającemu bóstwu. Kultu
porozumiewającego się w niespotykanym języku. Kultu czczącego monstrum, które według ich wierzeń ma sprowadzić na
cywilizację krwawą apokalipsę. Potrzebował czasu, nim ostatecznie doszedł do siebie, chociaż pozornie pogodziwszy się z
utratą obu nóg. Potrzebował czasu, zanim zacisnął pięści i poczuł, że to nie musi być jeszcze koniec. W aucie przecież wciąż
leży jego BlackBerry, a jeśli udałoby mu się stąd wydostać…
Oddychał głęboko, zdeterminowany do tego, by przeżyć za wszelką cenę. Wysilił mięśnie, przekręcając ciało dwa razy na
boku, po czym boleśnie spadł na twardą posadzkę piwnicy. Widział swój cel dokładnie. Strome, drewniane schody na
drugim końcu pomieszczenia prowadziły wprost ku ledwo widocznej klapie w suficie. Co chwilę z jego ust wydobywały się
głośne jęki bólu, a widziany obraz rzeczywistości, coraz bardziej niewyraźny, zanikał z każdą minioną sekundą.
Spocony jak po maratonie, piął się po stopniach ku górze. Ku wybawieniu. Ku światłu. Zawiasy starej klapy zaskrzypiały
cicho, ukazując majestatyczny blask spoglądającego zza chmur księżyca. Iskierka nadziei stawała się płomieniem
przetrwania.

Wyczołgał się na grubą warstwę śniegu. Tej spokojnej, gwieździstej nocy, lekkie podmuchy mroźnego wiatru ledwo
słyszalnie świstały wśród zwisających z gałęzi sopli lodu. Był wciąż w tym samym, opustoszałym miasteczku, które
całą swoją grozę chowało w murach tajemniczej świątyni. Teraz, gdy słońce zniknęło za dalekim horyzontem, a
donośne śpiewy i mroczna muzyka całkowicie ustały, Brynica sprawiała wrażenie zwykłej, szarej mieściny, gdzie
ciekawskie starsze panie wyglądają zza swoich ręcznie dzierganych firanek, podglądając i komentując nowe auto
sąsiada, a wesołe dzieci budują na wysokich dębach swoje małe domki. Artur pamiętał dokładnie, gdzie zaparkował
Forda. W najlepszym wypadku mógł doczołgać się do drzwi samochodu w jakieś pół godziny, co dawało ogromną
szansę na to, że ktoś go w końcu zauważy. Plan być może i miał swoje wady, ale… cóż… był wówczas jedynym,
możliwym planem.
Wokół nie było nikogo. Tylko puste, zaśnieżone ulice, spowite światłami miejskich latarni. Okaleczony mężczyzna
ubrany w podartą, poplamioną krwią koszulę, czołgał się po zimnych alejach, trzęsąc sinymi od mrozu dłońmi.
Wszystko przebiegało tak, jak zaplanował… aż do momentu, gdy znalazł się blisko budowli, która konstrukcją do
złudzenia przypominała zwykły kościół, jednak odtrącała poczuciem przepełniającego ją zła.

"ZAMIEĆ" - OPOWIADANIE
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Wnet zabiły dzwony, przerywając podejrzaną ciszę. Wrota rozwarły się powoli, a ze środka wyszły postacie ubrane w
czarne jak smoła szaty. Artur przeraził się, zacisnął ze strachu wargi, mając wrażenie, że oto nadszedł jego koniec.
Tym bardziej nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdy owe zakapturzone sylwetki nie zwracały na niego
najmniejszej uwagi. Wszystkie bowiem były wpatrzone w jeden punkt na nieboskłonie, na świecącą czerwonym
żarem kropkę, która z każdą sekundą stawała się coraz to większa i większa. Po chwili, ów mały punkcik przemienił
się w wielki, ognisty krąg, z którego dochodziły głośne odgłosy płaczu i wołań o pomoc. Po chwili z wrót piekielnych
wyłoniło się ono. Monstrum z szatańskiego malowidła.
Bóstwo to, łamiąc wszelkie znane ludzkości prawa fizyki, po prostu unosiło się w powietrzu. Wszyscy
przedstawiciele sekty, widząc na niebie przybycie tego, który to według legend ma położyć kres wszystkiemu co
niegodziwe, natychmiast zaczęli oddawać pokłony i krzyczeć „Ave, Vargirelh”. Potwór, po chwili lewitowania, opadł
na ziemię. Oczy płonęły mu żywym ogniem, a z wypełnionej ostrymi zębami paszczy wydobył się wściekły ryk.
Wtedy jego nienawistny wzrok dostrzegł leżącego, płaczącego ze strachu Artura. Bóstwo przemówiło wówczas
głosem dochodzącym nie z gardła, lecz jakby gdzieś z podziemi, dialektem niezrozumiałym, nieludzkim.
Później Artur stanął w piekielnych płomieniach.
Był w nicości. Otaczająca go zewsząd czerń rozciągała się w nieskończoną dal. Znowu zapiszczało mu w uszach, a
przez myśli przemknęły liczne blaski wspomnień. Słyszał głos matki, słyszał głos ojca, słyszał swój dziecięcy śmiech.
Po chwili wszystko umilkło. Został sam.
Długo tak maszerował po bezkresnej pustce, nim dostrzegł pierwszą strugę światła, migoczącą gdzieś w oddali.
Jasność nadziei rozwarła spowity mrokiem tunel. Fałszywa jasność fałszywej nadziei.
Potem nie było już nic więcej.

Paweł Juszczak

Miasto nad rzeką
Gdyby tylko rzeka umiała mówić,
Gdyby światła od niej odbijane,
Dały nam Obraz, sprzed wieków.
Malowidło historii.
Znaleźliby się na nim ludzie,
Przybijający do Starego Portu,
odnajdujący piękno Spichrzy,
I rosnącej w oddali Opery.
Znaleźliby się na nim ludzie,
Wiozący towary z okolicznych wsi,
Handlujący zdobyczami natury,
Zawierający przyjaźnie i odnajdujący miłość.
Znalazłyby się okręty,
Tnące fale na rzece,
Swym dostojeństwem olśniewające
Mury i domy Miasta nad rzeką.

Lecz teraz, rzeka spokojna jest,
Płynie delikatnym strumieniem,
Odbija światła współczesnej metropolii.
Niech ona trwa!
Niech trwa Miasto nad rzeką!
Niech trwa mieszczaństwo!
Niech trwa miłość i przyjaźń!
O rzeko, zachowaj w pamięci
Nasze dzieje, nasze wspomnienia.
Być może wkrótce opowiesz,
Jak płynęło życie, ujęte w Twoich falach.
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BLIŹNIĘTA (22 V – 20 VI)

LEW (23 VII – 22 VIII)

Klasowy gaduła, każdego rozbawi, wyczyta
każdą ciekawostkę, wszędzie go pełno.
Bliźnięta szybko się uczą, są ciekawskie, bystre i
inteligentne. Interesują je bardzo różnorodne
dziedziny nauki, lubią szperać w książkach i
nawet nauczycieli zaskakiwać wyczytanymi
nowinkami. Zwykle są lubiane przez profesorów
i kolegów. Mają bardzo dobrą pamięć, zdolności
artystyczne, talent aktorski. Są bardzo
pomysłowe, mają duże poczucie humoru,
potrafią rozweselić całą klasę. Chętnie
uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.
Ulubione przedmioty: języki obce, polski,
historia, chemia, informatyka.

Zdolny i ambitny, zawsze chce być pierwszy,
chciałby rządzić w klasie, uwielbia zwracać na
siebie uwagę. Lwy lubią poznawać nowych ludzi, są
dobrymi kolegami, potrafią się dzielić, pomagać
słabszym. Zwykle bardzo zdolne, szybko zdobywają
wiedzę, biorą udział w konkursach, olimpiadach. W
klasie zawsze mają coś do powiedzenia, chcą
rządzić, przewodzić, wszędzie ich pełno. Zwykle
lubiane przez nauczycieli, czasem mają skłonności
do podlizywania się, zwracania na siebie uwagi za
wszelką cenę.
Lwy nie powinny przesadzać ze swoimi ambicjami, z
większym dystansem powinny podchodzić do siebie
i swoich ewentualnych porażek czy niepowodzeń.
Troszkę więcej skromności też nie zaszkodzi.
Ulubione przedmioty: język polski, historia,
matematyka, wf.

BARAN (21 III – 20 IV)

WAGA (23 IX – 23 X)

Klasowy rozrabiaka, ciekawski łobuziak, lubi
szkołę, zrobi wszystko, żeby się w niej nie
nudzić.
Nie za bardzo barany chcą siedzieć spokojnie w
szkolnej ławce, najbardziej lubią w szkole
przerwy. Wtedy mogą się wyszaleć i wyładować
rozpierającą je energię. Nudne lekcje
zniechęcają Barana, zachęcają do rozrabiania.
To typowi „przywódcy klasowi”, prowodyrzy
niejednej draki. Wszędzie jest ich pełno, swoich
poglądów bronią uparcie, nie podlizują się
nauczycielom, z nimi również prowadzą zwykle
żywiołowe dyskusje. Jeśli polubią przedmiot i
nauczyciela, potrafią przyłożyć się do nauki.
Barany powinny popracować nad koncentracją,
wykazywać więcej samokontroli i
zdyscyplinowania, a wtedy dobre oceny i
sukcesy przyjdą same.
Ulubione przedmioty: języki obce, matematyka,
fizyka, informatyka, wf.

Wagi są miłe, otwarte na ludzi, spokojne i
wrażliwe. Mają duże wyczucie piękna, estetyki i
harmonii. Łatwo się uczą, ulubione przedmioty
stają się ich pasją. Łatwo nawiązują kontakty,
mają dużo szkolnych kolegów, są uczynne i
otwarte, świetnie nadają się do pracy grupowej.
Bywają uparte, mają oryginalne poczucie
humoru, z łatwością potrafią stworzyć
karykaturę kolegi czy nauczyciela. Trudno je
przekonać do zmiany zdania. Wagi powinny
starać się być bardziej elastyczne, nie upierać
się bez sensu przy swoim. Zapał i energię
powinny przeznaczyć na zdobywanie wiedzy,
rozwijanie swoich licznych talentów.
Ulubione przedmioty: języki obce, literatura,
historia, matematyka.

WODNIK (20 I – 18 II)
Oryginalny i pomysłowy, wszystkich w szkole
zna, lubi dyskutować i popisywać się wiedzą,
nauka to dla niego przyjemność. Osoby spod
znaku wodnika z łatwością uczą się
przedmiotów humanistycznych, mają bujną
wyobraźnię, czasem nawet szalone pomysły.
Lubią dyskutować, spierać się, popisywać
oryginalnymi poglądami. Wodniki lubią
przebywać wśród ludzi, w szkole znajdują wielu
znajomych, czasem także wrogów. Nie unikają
bowiem konfliktów, a swojego zdania bronią do
upadłego. Interesują się informatyką, nowymi
technologiami, ciekawostkami, wszystkim co
intrygujące i tajemnicze. Mają zmysł praktyczny,
lubią majsterkować. Powinny więcej pracować
nad koncentracją, unikać popisywania się i
udziwniania wszystkiego co robią, tylko po to by
było oryginalnie.
Ulubione przedmioty: język polski, historia,
geografia, informatyka.

STRZELEC (22 XI – 21 XII)
Bardzo zdolny, bystry, gadatliwy, umie
dyskutować, przekonywać, do szkoły chodzi z
chęcią, lubi konkursy i olimpiady, często je
wygrywa. Strzelce mają dużo znajomych, lubią
dyskutować na wszystkie tematy, wszędzie ich
pełno. Zwykle są lubiane przez nauczycieli, brak
systematyczności w nauce i pracowitości
zastępują elokwencją i umiejętnością robienia
dobrego wrażenia. Lubią rywalizację, konkursy,
olimpiady, testy to dla nich nowe wyzwanie.
Również zawody sportowe wzbudzają w nich
chęć do osiągania sukcesów, dają im możliwość
pokazania się, rywalizowania. Gorsze wyniki
osiągają w nauce przedmiotów ścisłych,
wymagających systematycznej pracy i
ugruntowanej wiedzy.Strzelce powinny bardziej
koncentrować się na tym co robią, działać
konsekwentnie, uczyć się systematycznie, nie
odkładać wszystkiego na później.
Ulubione przedmioty: geografia,
religioznawstwo, język polski.
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BYK (21 IV – 21 V)

RAK (21 VI – 22 VII)

W szkole spokojny i cichy, pilny i sumienny - ale
bez przesady - nie lubi robić więcej niż musi
Byki są spokojne, zdyscyplinowane, pilne. Nigdy
nie słychać ich w klasie, nie lubią zgłaszać się do
odpowiedzi, rzadko biorą udział w klasowych
dyskusjach. Byki są lubiane przez nauczycieli,
bo nie sprawiają większych kłopotów
wychowawczych. Starannie prowadzą zeszyty,
robią notatki. Mają dobrą pamięć, są pracowite
i wytrwałe, chociaż nie uczą się więcej niż
muszą, nie rozwiązują zadań „dla chętnych”. Są
często uzdolnione artystycznie, mają też
zdolności do przedmiotów ścisłych. Zwykle są
lubiane, mają dużo kolegów, ale są pamiętliwe i
nie zapominają urazów.
Byki powinny starać się bardziej rozwijać swoje
zainteresowania, wkładać w naukę więcej pasji.
Więcej odwagi w klasie również się przyda.
Ulubione przedmioty: matematyka, biologia,
geografia, plastyka, muzyka.

Pilny i obowiązkowy, szybko się uczy, spokojny,
żyje we własnym świecie marzeń, wzorowy
uczeń, lubią go nauczyciele. Raki mają dużą
wyobraźnię, dobrą pamięć, szybko się uczą.
Podczas nauki wykorzystują swoją intuicję,
spostrzegawczość, wrażliwość. Chociaż nie
przepadają za szkołą, to nie mają problemów w
nauce. Są lubiane przez nauczycieli za pilność i
obowiązkowość – nigdy nie zapominają o pracy
domowej, starannie prowadzą zeszyty, zawsze
są przygotowane do lekcji. Są pamiętliwe, łatwo
je zranić. Wobec zaufanych przyjaciół są bardzo
uczynne, koleżeńskie. Mają talenty artystyczne
oraz zdolności do przedmiotów ścisłych.
Ulubione przedmioty: matematyka, fizyka,
geografia, plastyka.

SKORPION (24 X – 21 XI)
Skorpiony kierują się w życiu emocjami,
interesuje je wiele dziedzin nauki, zwykle lubią
w szkole wiele przedmiotów. Czasem nawet
zbytnio się rozdrabniają, nie potrafią wybrać
dziedziny, która je zafascynuje, mają problemy
z wyborem zawodu. Bystre i inteligentne, łatwo
się uczą, z łatwością zdają egzaminy. Lubią
szkolę, biorą aktywny udział w życiu szkoły,
działają w samorządzie, chętnie wyjeżdżają na
szkolne wycieczki, rajdy. Chętnie uczą się
przedmiotów ścisłych, interesują się literaturą,
mają predyspozycje do nauki języków obcych.
Skorpiony bywają zbyt krytyczne wobec siebie,
zbyt łatwo się zniechęcają gdy spotyka je
niepowodzenie. Potrzebują więcej wiary w siebie
i więcej konsekwencji w działaniu, a mniej
emocji.
Ulubione przedmioty: matematyka, fizyka, język
polski, języki obce, informatyka.

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Panny są zdolne, inteligentne, szybko się uczą.
Ich wrodzona nieśmiałość, spokojna natura
sprawiają, że w szkole nie czują się najlepiej.
Panny są samotnikami, nie zależy im na dużej
ilości znajomych, nie lubią szkolnych dyskotek,
wycieczek. W szkole uczą się dla własnej
satysfakcji, stopnie nie mają dla nich dużego
znaczenia. Wobec zaufanych przyjaciół są
lojalne i wierne. Z uporem bronią swoich
poglądów. Potrafią przekonać innych do swoich
racji. Mają zmysł praktyczny, talent do handlu,
zdolności do przedmiotów ścisłych.Panny
powinny starać się wykorzystywać swoje talenty,
walcząc z nieśmiałością. Czasem w zdobyciu
sukcesu przeszkadza im nadmierna
drobiazgowość, nie warto przywiązywać takiej
wagi do szczegółów.
Ulubione przedmioty: informatyka, biologia,
matematyka, plastyka.
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KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)

RYBY (19 II – 20 III)

Pracowity, dokładny i pilny, bardzo
odpowiedzialny i rozsądny, a do tego wyjątkowo
zdolny - prawdziwy wzór, chociaż za szkołą nie
przepada. Koziorożce są zdolne, bystre, łatwo
się uczą, szybko zapamiętują wiadomości. Do
szkoły chodzą z poczucia obowiązku i niezbyt za
nią przepadają. Zwykle jednak szybko ujawniają
się ich zdolności, jak również pracowitość i
pilność. Dlatego zwykle są lubiane przez
nauczycieli. Mają wielu kolegów, przyjaciół
dobierają sobie ostrożnie. Często działają w
samorządzie szkolnym, są przewodniczącymi
klasy. Wykazują duże zdolności do nauki
przedmiotów ścisłych, matematyki, informatyki.
Koziorożcom przyda się więcej wiary w siebie,
więcej przebojowości. Ich wrodzony takt i dobre
wychowanie sprawiają, że nie potrafią sobie
radzić w sytuacjach konfliktowych, nie potrafią
za wszelką cenę dążyć do sukcesu.
Ulubione przedmioty: matematyka,
informatyka, geografia, fizyka.

Zdolne i pracowite, spokojne, bystre, lubiane
przez kolegów, w szkole osiągają sukcesy, są
uzdolnione artystycznie. Ryby są
wszechstronnie uzdolnione, szybko się uczą,
zwykle są pilne, grzeczne i zdyscyplinowane.
Szkołę średnio lubią, to urodzeni marzyciele,
romantycy. Mają jednak duże poczucie
obowiązki, nie kuszą Ryb wagary i łobuzowanie.
Nie sprawiają problemów wychowawczych,
nauczyciele chwalą je, podają innym za wzór.
Często mają zdolności artystyczne, Grają na
instrumentach, śpiewają, tańczą. Wszystko co
robią, wykonują z pasją i zaangażowaniem. Jeśli
szkolny przedmiot je ludzi, to za nic nie będą
chciały się go uczyć. Mają wielu znajomych,
można na nich polegać. Zwykle mają swoje
zdanie na każdy temat i uparcie go bronią. Nie
lubią być w centrum zainteresowania, unikają
imprez klasowych, żyją we własnym świecie
marzeń i fantazji.
Ulubione przedmioty: historia, literatura,
religioznawstwo, muzyka, biologia.
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