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SŁOWEM WSTĘPU...
Witajcie!

Anastazja Geruzel

Po długiej przerwie powracamy do Was w całkowicie nowym składzie
z ogromną ilością energii do działania i głowami pełnymi pomysłów.
Chcemy, aby Ellyta była dla Was pewnego rodzaju odskocznią od
codziennych obowiązków. Abyście chętnie po nią sięgali i znaleźli w
niej to, co was interesuje. Artykuły piszemy w końcu dla Was Czytelników. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje czy sugestie
dotyczące tego, co chcielibyście w niej zobaczyć.
Nasz zespół jest bardzo zróżnicowany. Każdy ma odmienne
zainteresowania, którymi pragnie się z Wami podzielić.
Zapoczątkowaliśmy kilka stałych działów, które postaramy się
kontynuować w kolejnych numerach.
Waszą uwagę przyciągnęła zapewne nietuzinkowa okładka
zaprojektowana przez Martynę Jazdon z klasy IIIEg. Widok z Naszej
szkolnej auli z pewnością zachwycił niejednego. Dodatkowo
utrwalony w zimowej aurze wygląda jeszcze bardziej zjawiskowo.
Wydanie, które macie właśnie przed oczami, poświęciliśmy temu
wyjątkowemu okresowi w roku, jakim są Święta Bożego Narodzenia.
Poczujcie z nami ich magię! Przenieśmy się wspólnie do krainy pełnej
serdeczności, w której nie brakuje niespodzianek. Nastrójmy się
świątecznie i przygotujmy na ten szczególny czas.
Święta powinniśmy spędzać w gronie najbliższych. Jednak
społeczność Naszej szkoły również jest jedną wielką rodziną. Dlatego
przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego.
Wam wszystkim z osobna chciałabym życzyć samych wspaniałości,
dużo spokoju i odpoczynku. Dzielę się z Wami wirtualnym opłatkiem.
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Święta to jednak nie jest
jeden moment.

Agata
Borkowska

To cały okres przygotowań, zaczynający się już od ostatnich dni listopada.
Właśnie wtedy w radiu i telewizji pojawiają się świąteczne reklamy, i choć dla
wielu to lekka przesada, to właśnie one przygotowują nas na świąteczne
oczekiwanie.
Kolorowe witryny sklepowe, światełka w
centrach handlowych, czy ogromna choinka w
centrum miasta… To wszystko sprawia, że
klimat zbliżających się świąt jeszcze bardziej
otula nasze serca, a my czekamy
z niecierpliwością na pierwszą gwiazdkę.

Wczesne przygotowania nie tylko dają
możliwość spojrzenia na każdy szczegół
z wyprzedzeniem oraz sprawienia, by uczynić
ten okres idealnym i najpiękniejszym w roku,
ale przede wszystkim pomagają uniknąć
paniki związanej z odłożeniem wszystkich
spraw na ostatnią chwilę.

Prawda jest taka, że nie warto odkładać
bożonarodzeniowych przygotowań na ostatnią
chwilę. Znacie to przysłowie: „Święta, święta
i po świętach”? Nie bez premedytacji tak ktoś
kiedyś powiedział. Tak naprawdę nigdy nie jest
zbyt wcześnie, aby zacząć planować święta,
a w przypadku Bożego Narodzenia - im
szybciej, tym lepiej.

Zastanówmy się zatem, co możemy zrobić,
aby poczuć prawdziwą magię świąt już teraz.
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ŚWĄTECZNE GWIAZDKI DIY
Do stworzenia tego arcydzieła sztuki
potrzebne są: nożyczki, patyczki do
szaszłyków, klej na gorąco i sznurek

Pierwszą czynnością jest skrócenie pięciu
patyczków tak, aby każdy z nich miał
podobną wysokość.

Następnie, należy ułożyć gałązki zgodnie
z pożądanym kształtem gwiazdki.

Kiedy już przykleimy końce
naszych patyczków
i otrzymamy upragnioną
formę, do jednego końca
przyklejamy sznurek
i owijamy go wokół gwiazdki
wedle naszych upodobań.

Ozdobę można powiesić na choince
lub zrobić z niej girlandę.
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HERBATA ŚWIĄTECZNA
Składniki
Herbata Lipton Yellow Label Tea
Suszona figa
Suszony daktyl
Trzy plasterki suszonego jabłka
Plaster pomarańczy i cytryny
Pół łyżeczki miodu
Trzy goździki

Przygotowanie krok po kroku
Najpierw wszystkie owoce i goździki zalej 250 ml wody i gotuj
przez około pięć minut na małym ogniu.
W oddzielnym naczyniu przygotuj napar z herbaty, a następnie
dodaj go do ugotowanych owoców.
Aby lekko osłodzić napój, dodaj pół łyżeczki miodu i dokładnie
wymieszaj.
Przykryj się kocykiem, włącz świąteczny film i ciesz się chwilą!

SPĘDŹ CZAS Z NAJBLIŻSZYMI GRAJĄC
W GRY
Gry planszowe to jedne z obowiązkowych
punktów na liście świątecznych czynności.
Dobra zabawa i czas spędzony w gronie
najukochańszych z pewnością pomoże
w
poczuciu
świątecznej
atmosfery.
Dodatkowo, zapalenie świeczek i włączenie
muzyki doda świątecznego klimatu i sprawi, że
szeroki uśmiech zagości na twarzach
najbliższych. Pamiętaj tylko, że jest to jedynie
zabawa, a nie zacięta walka i poważna
rywalizacja!.

Najlepsze gry planszowe i towarzyskie, które
nie tylko skupiają się na szalonej zabawie, ale
także pozwalają na odciągnięcie złych myśli,
to:
5 sekund
Triominos
Mancala
Wsiąść do pociągu
UNO
Dobble
Pan tu nie stał
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POMARAŃCZOWO - PIERNIKOWE
DUTCH BABY

Składniki
2 jajka
5 g masła
50 g mąki pszennej
70 ml mleka
30 ml soku pomarańczowego
Łyżeczka cukru
Łyżeczka przyprawy piernikowej
Pół mandarynki
Masło orzechowe
Serek mascarpone

Przygotowanie krok po kroku
Piekarnik rozgrzej do 240oC i włóż do niego naczynie
żaroodporne.
Jajka, mleko, sok pomarańczowy, mąkę, cukier i przyprawę
piernikową dokładnie zblenduj.
Wyjmij rozgrzane naczynie żaroodporne, wysmaruj je
równomiernie masłem i przelej do niego ciasto.
Włóż naczynie do piekarnika na około 10 minut, po czym
ponownie wyjmij, połóż na wierzch obraną mandarynkę i piecz
przez kolejne 10 minut.
Posmaruj serkiem mascarpone i masłem orzechowym, po czym
włącz świąteczną muzykę i zajadaj!
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Toksyczne relacje
i jak sobie z nimi
radzić?
#WYWIAD Z PSYCHOLOGIEM

Helena Mizera

Wywiad z mgr. psychologii
o specjalności neuropsychologia Moniką Markiewicz z
bydgoskiego Centrum
Psychoterapii „Odnaleźć sens”,
dla której możliwość pomagania
drugiemu człowiekowi i praca nad
jego problemami stały się pasją.
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mgr psychologii
o specjalności
neuropsychologia
- Monika Markiewicz

Do „toksycznych” zachowań rodziców zalicza się
także kontrolowanie prywatnej korespondencji
dziecka oraz nadmierna kontrola z kim i dokąd
wychodzi. Niejednokrotnie pojawia się także
wyzywanie
dziecka
od
egoistów
i
niewdzięczników.
W
latach
dorosłych,
toksyczność w związku z rodzicami objawia się
wymaganiem stałej uwagi, nawet gdy zakłada się
własną rodzinę i już nie mieszka z mamą i tatą.
Jednym z klasycznych zachowań toksycznego
rodzica w relacji z dzieckiem jest potrzeba matki
lub ojca, aby dziecko się nimi zaopiekowało.
Następuje tutaj zamiana ról, kiedy to dziecko ma
stać się rodzicem. Rodzic, który wymaga od
swojego dziecka, by na niego pracowało,
utrzymywało dom, sprzątało i gotowało, było na
każde zawołanie, często tym samym zaniedbując
własne obowiązki, na przykład szkolne –
przejawia cechy toksyczne. Toksyczni rodzice
często stosują tak zwaną pasywną agresję.
Swoją nazwę zawdzięcza ona temu, że, w
przeciwieństwie do agresji biernej, nie ma
związku z fizycznością. Gdy dziecko popełni
błąd lub zachowa się niezgodnie z wolą rodzica,
zamiast podjęcia rozmowy, reaguje on
milczeniem i emocjonalnym chłodem, które
wywołuje u dziecka poczucie winy, stres
i strach. Przemilczenie całej sprawy
i zakładanie, że dziecko samo zrozumie, co
zrobiło źle i wyciągnie wnioski, to właśnie
przejaw toksycznego zachowania. Taki schemat
może zostać wdrukowany w psychikę młodego
człowieka, co z kolei sprawi, że będzie on
w przyszłości postępował podobnie w stosunku
do swojej rodziny.

Czym jest "toksyczna" relacja?
Toksyczne relacje mogą dotyczyć każdej sfery
relacji międzyludzkich. Można tu wymienić między innymi - zwyczajne obrażanie się, czy
też wybuchy gniewu, które znacząco krzywdzą
drugą osobę. Do toksycznych relacji należy
także nieprzebaczanie oraz z pozoru banalne
sprawy, takie jak na przykład słynne ciche dni,
czy też podejrzliwość i nieszczerość. Najbardziej
niebezpieczną formą toksycznej relacji zdaje się
być manipulacja, czyli taka forma wywierania
wpływu na drugiego człowieka lub grupę ludzi,
aby robili oni nieświadomie i z własnej woli to,
czego od nich potrzebujemy. Wykorzystywana
jest w realizacji własnych celów manipulatora.

Jak rozpoznać „toksyczną” relację?
Toksyczność może dotyczyć zarówno miłości,
jak i przyjaźni, ale również rodziny. Toksyczna
przyjaźń zaczyna się wtedy, gdy przynajmniej
jedna ze stron utrzymuje relację na siłę, czuje
się niedowartościowana, wyczerpana, gdy
przyjaźni i przebywaniu z drugą osobą
towarzyszą negatywne emocje. Więc jeśli na czy
też po każdym spotkaniu z przyjacielem
czujemy się wykorzystywani, rozdrażnieni, czy
po prostu smutni, należy zastanowić się, czy
przypadkiem w naszej relacji nie dzieje się coś
złego i czy taka przyjaźń warta jest poświęcenia.
Toksyczna miłość wyraża się najczęściej
w nadmiernej zazdrości, wypominaniu, ciągłych
pretensjach, braku szacunku. To tylko kilka z
cech, które mogą charakteryzować toksyczny
związek. Wydaje się, że każdy z nas miał do
czynienia z co najmniej jednym z nich. Na
przykład wychodząc ze znajomymi, gdy druga
połówka co chwilę wysyłała nam nerwowe SMSy. Toksyczna miłość to też wtedy, gdy zdarzyło
nam się, w obciążeniu obowiązkami, zapomnieć
o ważnej dacie, na przykład rocznicy, dlatego
nie mogliśmy odpędzić się od uporczywych
pretensji i obarczaniu nas winą. W bliskich
związkach intymnych jesteśmy szczególnie
narażeni na toksyny, ponieważ związki te znaczą
dla nas najwięcej
i angażują najwięcej emocji.
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Jest wiele przejawów bycia w toksycznej relacji, poniżej
wymienię zebranych 12 oznak, z którymi często spotykam się
podczas pracy terapeutycznej:
1

Obwinianie – partner ma cały czas o coś pretensje do Ciebie i wywołuje w Tobie
poczucie winy. Zawsze to Ty ponosisz odpowiedzialność za niepowodzenia w relacji.

2

Kłamstwa – dla toksycznego partnera oczywistym jest wymyślanie, kombinowanie,
kłamanie, byle tylko nie powiedzieć prawdy na temat konkretnej sytuacji.

3

Wyzwiska – nagminne używanie przekleństw w określeniu do ukochanej osoby,
obrzucanie obelgami partnera.

4

Wrogość i pogarda – partner pokazuje Ci negatywne uczucia. Masz wrażenie, że
traktuje Cię gorzej niż innych.

5

Trudności z nawiązaniem więzi emocjonalnej – pomimo Twoich starań, partner nie
pozwala Ci przebić skorupy, którą wokół siebie zbudował. Nie opowiada o swoich
uczuciach, potrzebach, problemach. W trudnych momentach woli być sam, nie
oczekuje wsparcia.

6

Szantaż emocjonalny – partner może wymuszać na Tobie pewne zachowania,
odwołując się do Twojej miłości, dobroci, poświęcenia. „Skoro go kochasz, zrobisz
dla niego wszystko”. Szantażem emocjonalnym są również groźby skierowanie do
Ciebie

7

Samotność – w toksycznym związku masz poczucie bycia samotnym/ą, mimo iż masz
partnera. Większość spraw jest na Twojej głowie, nie słyszysz podziękowań ze strony
partnera.
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Brak poczucia odpowiedzialności – partner może stronić od podejmowania
jakichkolwiek decyzji, na Ciebie zrzuca wszelką odpowiedzialność. Kiedy dzieje się
coś złego – cała wina jest zrzucana na Ciebie.

9

Niskie poczucie własnej wartości – skupiasz się głównie na swoich wadach, a partner
utwierdza Cię w przekonaniu, że tak faktycznie jest, że masz niewiele zalet.

10

Brak akceptacji – nie czujesz się komfortowo w towarzystwie partnera, nie możesz
mówić swobodnie, co myślisz. Musisz udawać kogoś, kim nie jesteś, by być
akceptowanym przez tę osobę.

11

Zakaz rozwoju i zmiany – kiedy dążysz do rozwoju i doskonalenia siebie, druga osoba
odpowiada niedowierzaniem i kpiną. Nie popiera Twoich wysiłków, utwierdzając się
w starych opiniach i nawykach.

12

Przemoc fizyczna – w toksycznych relacjach może dochodzić, niestety, do
rękoczynów, rzucania w partnera przedmiotami.
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Takie osoby nie dostały w dzieciństwie
odpowiedniej bazy emocjonalnej, nie mogły
liczyć na wsparcie, przytulenie w trudnych
chwilach. Stąd mogą nie wiedzieć, że mają
prawo do poczucia bezpieczeństwa
i bezwarunkowej miłości. Takie osoby,
wychodząc ze swoich domów rodzinnych,
posiadają ogromny głód miłości. Sposobem na
zaspokojenie tego głodu mają być aktualne
związki. Ponieważ w dzieciństwie musiały
zaakceptować brak ciepła i troski, teraz silnie
pociągają ich osoby niezaradne lub niedostępne,
zimne uczuciowo. Aby utrzymać swój związek za
wszelką cenę, osoby te są
w stanie znosić długo złe traktowanie
i obwiniać siebie za problemy, które pojawiają
się w związku.

Czy „toksyczna” osoba jest złym
człowiekiem?
To bardzo trudne pytanie. Niektórzy ludzie
wyrastają w rodzinach, w których doświadczają
omotania przez jedno z rodziców i porzucenia
przez drugie; czasem jedno
z rodziców omotuje ich przez jakiś czas,
a potem porzuca(np. samotna matka, która
omotuje swojego syna, a potem spotyka nowego
mężczyznę i tworzy z nim związek, porzuca
syna).W pierwotnych rodzinach ludzi, którzy
byli w nich zarówno omotani jak
i porzuceni, brakowało odpowiednich więzi
emocjonalnych między dzieckiem i rodzicami.
Tacy ludzie nauczyli się, że związek z drugą
osobą oznacza omotanie, wydrenowanie i
porzucenie. Tacy ludzie mogą wchodzić w obie
role zarówno toksyka, jak i jego ofiary.

Jak im pomóc?

Ale bardzo często toksyczne osoby to te, które
mają bardzo niski poziom empatii. Cichym
i nierzadko najsilniejszym zagrożeniem dla
związków jest osobowość partnerów
i zbudowane w okresie dziecięcym wzory relacji,
zaobserwowane u rodziców. Skrajną postacią
toksycznej postawy jest rys psychopatyczny i
narcyzm, wtedy takim ludziom bardzo trudno
pomóc, bo one nie widzą w sobie problemu,
praktycznie nie decydują się na terapię, bo
według nich jej nie potrzebują.

Jednak jedną z przyczyn występowania
toksycznych relacji jest problem z ustaleniem
granic. Granice to pewien symboliczny obraz
tego, kim jesteśmy. Mamy prawo sami określić,
kim jesteśmy, co wolno robić
w stosunku do nas, a czego nie, jakie mamy
oczekiwania wobec drugiej osoby i wobec czego
potrzebujemy szacunku.
Gdy nie potrafimy sami poradzić sobie
z sytuacją, warto skorzystać z pomocy
specjalisty. Choć z pozoru może nam się
wydawać ona bezcelowa, po dłuższym
zastanowieniu zrozumiemy, że jest to forma
pomocy, która rzeczywiście może przynieść
pozytywne rezultaty.

Dlaczego ludzie stają się dla innych
„toksyczni”?

Psycholog w takiej sytuacji może być osobą
z zewnątrz, która będzie w stanie otworzyć nam
oczy i pomoże zrozumieć sytuację,
w jakiej się znaleźliśmy. Specjalisty, który będzie
potrafił spojrzeć na naszą sytuację „na
chłodno”, bez emocji, które naturalnie nami
targają. Dodatkowo pomoże nam podjąć kroki
do zrealizowania naszych celów i postanowień, a
także pomoże nam poradzić sobie na przykład z
rozstaniem, gdy się na nie zdecydujemy.

Tendencje do nieświadomego poszukiwania
toksycznych związków zaczynają się od
doświadczeń w dzieciństwie i mogą trwać całe
życie. Mogą być tak głęboko zakorzenione
w sposobie naszego myślenia i uczuciach, że
ciężko jest zdać sobie sprawę z bycia
przesiąkniętym toksycznością. Mówię tu
o rodzinach, w których dziecko nie otrzymywało
potrzebnego mu wsparcia, zrozumienia, miłości
i czułości. Mogły ukształtować się nieprawidłowe
wzorce relacji pomiędzy kobietą a mężczyzną.
Takie osoby nie dostały w dzieciństwie
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Co robić, gdy istnieje ryzyko
samookaleczania się lub
samobójstwa?
O skłonnościach samobójczych można mówić
wtedy, gdy dana osoba mówi o samobójstwie,
ma myśli samobójcze lub planuje rozwiązanie
swoich problemów poprzez samobójstwo.
W gabinetach psychologicznych często
spotykamy się z pytaniem o to, jak postępować,
gdy bliska nam osoba, najczęściej domownik –
mąż, żona, syn, córka, czy rodzic – mówi o
samobójstwie.
Czasami
słyszymy
także
sformułowanie: „grozi samobójstwem”. Po
pierwsze takie słowa zawsze należy traktować
jak wołanie o pomoc. Niezależnie od tego, co
wydarzyło się wcześniej, jak dobrze znamy tę
osobę, czy jaki mamy do niej stosunek i co
wiemy o jej życiu, nie wolno nam bagatelizować
tego typu słów.

Ponadto, nie oceniać, nie żartować,
nie umniejszać cierpienia osoby,
nie dawać rad… Zamiast tego:
1 Ocenić zagrożenie, biorąc pod uwagę
wyżej opisane czynniki ryzyka.

2 Jeśli jest szansa, w miarę możliwości

spokojnie porozmawiać z osobą, która
mówi o samobójstwie. W rozmowie warto
poinformować ją o konieczności
zgłoszenia sytuacji do służb
interwencyjnych pod nr telefonu 112.

Czynnikami, przy występowaniu których
sytuację należy zakwalifikować jako stan
podwyższonego ryzyka są sytuacje nagłe,
występujące poza kontrolą osoby, która mówi o
samobójstwie lub występujące u osoby, którą
można zaliczyć do grupy podwyższonego ryzyka.
Może to być jedno lub kilka występujących
wspólnie czynników:
silne wzburzenie emocjonalne spowodowane
np.
kłótnią,
rozstaniem
z dziewczyną/chłopakiem, mężem/żoną,
nagłe wydarzenie powodujące traumę, silnie
przeżywany stres, np. gwałt, przemoc
(niezależnie od tego, czy dotyczy sprawcy,
czy ofiary), wypadek, katastrofa, wszelkiego
rodzaju utrata: osoby, mienia, zwolnienie z
pracy, czy strata czysto finansowa,
przegranie sprawy sądowej lub inne kłopoty
z prawem, itp.,
pozostawanie pod wpływem środków
odurzających
i
zmieniających
stan
świadomości: alkohol, narkotyki, leki, itp.
lub
uzależnienie
od
takich
środków,wcześniejsze próby samobójcze.

3 Koniecznie należy poinformować tę

osobę, że nasze działania wynikają z
troski o nią.

4 Powiedzieć, że jeśli mówi o samobójstwie,
jest to dla nas sytuacja zagrażająca jej
życiu i jesteśmy zobligowani zapewnić jej
profesjonalną pomoc – nawet niezależnie
od jej woli.

5 Pozostać z osobą zagrożoną

samobójstwem tak długo, aż znajdzie się
pod opieką lekarską bądź psychologiczną,
ewentualnie pod opieką policji, która
podejmie się transportu osoby do
szpitala.
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Pchiqbjncivqvbcqnj

Co jeżeli po zerwaniu „toksycznej”
relacji zostaje się samotnym?
Osoby lękające się samotności gotowe są
utrzymywać
toksyczne
lub
niesatysfakcjonujące relacje tylko po to, by
zmniejszyć swój lęk przed samotnością.
Bywają takie osoby, dla których spędzenie
nawet jednego wieczoru w odseparowaniu
od rodziny lub znajomych bywa
niesłychanie trudnym wyzwaniem. Kiedy
tylko zamykają się drzwi i osoba taka
zostaje sama w czterech ścianach,
natychmiast podnosi telefon, by do kogoś
zadzwonić, włącza telewizor, by zagłuszyć
ciszę, gotowa jest zaprosić sąsiadkę lub
sąsiada, choćby do rozmowy o czystości na
klatce schodowej, byleby tylko nawet przez
godzinę nie zostać sam na sam ze swoimi
myślami. Chodzi o zdolność do akceptacji
siebie poza relacjami, poza kontekstem
wspólnoty, ocen, oczekiwań, norm
społecznych. Jeśli nasza samotność bo
odejściu od toksyka nasila się i obawiamy
się powrót to niezdrowej relacji to najlepiej
spróbować terapii, aby nauczyć się cieszyć
tym, że jesteśmy sami, że
w końcu mamy czas by odnaleźć siebie.

Rozmawiała Helena Mizera
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A TY CZEGO
SŁUCHASZ?

Julian
Stroński

Wyobrażasz sobie życie
bez muzyki?
Dla wielu osób jest ona sposobem relaksu, wyrażenia emocji, pewnego rodzaju ucieczką od
problemów życia codziennego, chociaż na chwilę, czy po prostu jest ona wykorzystywana do
poprawienia sobie humoru. Dobry kawałek przyda się szczególnie teraz, gdy za oknem widać
tylko szare chmury, mgłę i mokre powierzchnie, a czasami w ogóle nic nie można zobaczyć, bo
tak szybko robi się ciemno. Dni są często ponure, deszczowe i łatwo stracić motywację do
czegokolwiek. Wtedy najlepiej odtworzyć sobie swoją ulubioną playlistę. Dzięki temu dzień
może stać się o wiele bardziej pozytywny.
Poniżej przedstawię garść informacji ze świata muzycznego oraz kilka propozycji utworów do
posłuchania.
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ŚWIĄTECZNE HITY
Nadszedł ten czas w roku, kiedy można odpocząć od
pracy i spotkać się z członkami rodziny chociaż na
kilka dni, przygotowaniom do uroczystości zwykle
towarzyszą świąteczne przeboje.
W tym roku na głośnikach najczęściej odtwarzane
są poniższe utwory.
“All I Want for Christmas Is You” – Mariah Carey
“Last Christmas” – Wham!
“Jingle Bell Rock” – Bobby Helms
“Santa Tell Me – Ariana Grande

SYTUACJA W RANKINGU GLOBALNYM
Na koniec tego roku w czołówce utworów
w ogólnoświatowej kwalifikacji znalazły się
takie piosenki jak „Easy On Me” autorstwa
Adele z najnowszego albumu - „30”, czy „All
Too Well” stworzona przez Taylor Swift,
również z nowo powstałego albumu - „Red
(Taylor’s Version)”. Obie piosenki od dłuższego
czasu utrzymują się na szczycie rankingu,
co jest wybitnym osiągnięciem, zwłaszcza
w grudniu, gdy na tych najwyższych pozycjach
zwykle znajdują się głównie piosenki
świąteczne.

PIOSENKA NA DZIŚ

zeskanuj kod w aplikacji Spotify
aby odtworzyć utwór
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UTWÓR SEZONU
Każdy ma swoje własne upodobania muzyczne.
Przy aktualnych możliwościach znajdowania i odtwarzania
muzyki z całego świata, każdy znajdzie dla siebie coś
idealnego.
Czy jest jednak utwór, który ma największą ilość zwolenników
w ILO ? Dowiedzmy się!
Zagłosuj na wybrany utwór skanując poniższy kod.

JEDYNKOWA
PLAYLISTA NA ŚWIĘTA

Oto cały zestaw utworów
przygotowanych specjalnie dla
uczniów naszej szkoły!
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Tak prezentuje
się choinka w
Naszej szkole!

NIE TYLKO
KEVIN, CZYLI
NAJLEPSZE FILMY ŚWIĄTECZNE

Dawid
Skibiński

Święta to niewątpilwie magiczny czas, tym wspanialszy, że mamy wtedy sporo czasu
wolnego, który można spędzić ze swoją rodziną. A gdy przychodzi w końcu ten moment, gdy
wszyscy są już znudzeni, wtedy idealnym rozwiązaniem są filmy świąteczne, które
pozostawią nas w świątecznym klimacie i zapewnią trochę rozrywki. W tym artykule
przedstawię Wam, moim zdaniem, kilka zdecydowanie wartych uwagi filmów.

"Cicha Noc" (2017) reż. Piotr Domalewski
Jedyny dramat oraz polski film w tym zestawieniu. Ten dziejący się
w świątecznym czasie na Mazurach film przedstawia trudne kwestie
związane z emigracją oraz konfliktami rodzinnymi. Pełen emocji,
z rewelacyjną obsadą w postaci m.in. Dawida Ogrodnika i Arkadiusza
Jakubika, trzymający w napięciu obraz, który mimo iż porusza
niełatwe tematy, jest dosyć przystępny nawet dla przeciętnego
odbiory. Polecam, szczególnie gdy odczujecie już zmęczenie
cukierkową, świąteczną aurą
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„"Kevin sam w domu" (1990)
i "Kevin sam w Nowym Jorku(1992)
reż. Chris Columbus
Wspominam o tym trochę z obowiązku, bo
wszyscy pewnie Kevina znamy i kochamy.
Ale cóż począć, najpewniej to właśnie te dwa
filmy zagoszczą na ekranach największej
liczby telewizorów na święta. Zatem, czy
święta mogą być bez Kevina - tak. Ale czy
będą to tradycyjne, polskie święta - no,
niezbyt. Na marginesie wspomnę, że cała
seria liczy aż sześć filmów, jednak poza
dwoma klasykami reszta nie warta jest kępki
kłaków.

"Szklana pułapka" (1988)
reż. John McTiernan
Absolutny klasyk kina akcji i idealny film na
świąteczne popołudnie. Na swoje czasy
innowacyjna produkcja, z wartką akcją,
świetnymi rolami Bruce'a Willisa i Alana
Rickmana, oraz z naprawdę rewelacyjnym
głównym bohaterem - Johnem McClanem.
Jeżeli macie wolną chwilę w święta, to
zdecydowanie polecam zmagania detektywa
z grupą terrorystów w szklanym wieżowcu.

"Straszny dom" z serialu "Miłość,
śmierć i roboty" (2021)
reż. Tim Miller
Co by było, gdyby Święty Mikołaj nie był tym
samym Świętym Mikołajem, którego znamy
i kochamy? Na to jakże ambitne pytanie
odpowiedź
szykuje
ten
króciutki,
siedmiominutowy odcinek, świetnej zresztą,
antologii "Miłość, śmierć i roboty". Nie
chciałbym zbyt wiele zdradzać, zatem tylko
gorąco polecę obejrzeć to cudo, jedno
z dziwniejszych świątecznych doświadczeń,
jakie miałem przyjemność sprawdzić.

"Powrót Batmana" (1992)
reż. Tim Burton
Ten film jest bardzo specyficzny. Jasne, ma
niezbyt składną fabułę i wyjątkowo
karykaturalnych antagonistów. A jednak
wygląda naprawdę niesamowicie, pełny jest
dziwnej, gotycko-kiczowatej atmosfery, oraz
naprawdę zapadających w pamięć scen.
Ponadto aktorzy robią co mogą, aby ze swych
ról wyciągnąć tyle, ile się da. Mimo wszystko
zmagania Batmana z Pingwinem bawią mnie
bardziej niż większość późniejszych filmów z
Człowiekiem-Nietoperzem.

"Jack Frost" (1998)
reż. Troy Miller
No i kolejny flim z Michaelem Keatonem w
kostiumie, tym razem nie Batmana, a bałwana.
Szczerze mówąc, praktycznie nie pamiętam
tego filmu, lecz wspominam o nim tutaj, gdyż
gdy byłem mały, niemalże doprowadził mnie
do łez swym finałem. Kto wie, być może i Was
ten ciepły, familijny film doprowadzi do łez?

"Gremliny rozrabiają" (1984)
reż. Joe Dante
Cudowny komediohorror. Ta prosta historyjka
o chłopaku, którego zwierzak - Gizmo, po
kontakcie z wodą i jedzeniu po północy,
rozmnaża się i tworzy wredne, zielone
gremliny jest idealna na święta. Z jednej strony
bawi,
z drugiej zaskakuje, z trzeciej obrzydza. Cudo.

Kadr z filmu "Kevin sam w domu"
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JEDYNKA
STAWIA NA
TOLERANCJĘ
7 grudnia w naszej szkole
świętowaliśmy Międzynarodowy
Dzień Tolerancji
Był to już czwarty raz, gdy w naszej szkole obchodziliśmy tę uroczystość. Święto to
zostało ustanowione przez UNESCO w 1995 roku, aby promować szacunek,
różnorodność kulturową oraz tolerancję dla inności. W związku z tym, że nasza
szkoła jest jedną z trzech w Bydgoszczy szkół stowarzyszonych UNESCO,
realizowaliśmy projekt kartki z kalendarza UNESCO.
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Patryk
Stelmaszek

W auli przedstawione zostały prezentacje
o zagranicznych korzeniach naszych
uczniów.
Prezentację
o
kulturze
ukraińskiej przedstawiła Natalia Yanitska
z klasy 1b, Edvard Javadyan z klasy 2b
opowiedział o kulturze ormiańskiej,
natomiast Sonia Ataya z klasy 2b
zaznajomiła nas z kulturą Libanu.

POLACY Z NIEPOLSKIMI KORZENIAMI
Oprócz prezentacji zagranicznych korzeni naszych uczniów, podczas tego dnia zostały
pokazane przykłady Polaków mających korzenie niepolskie. Do takich osób zalicza się
chociażby Henryk Sienkiewicz, Jan Matejko czy Joachim Lelewel. Scenariusz tych obchodów
napisała uczennica klasy 2b Magdalena Stępka. Ze względu na pandemię obchody Dnia
Tolerancji miały szansę zobaczyć jedynie trzy klasy- klasa 1e, 1f oraz 2b. Warto również
zwrócić uwagę na fakt, że coraz mniej osób zna swoje korzenie, lecz być może takie dni jak
ten zmobilizują innych uczniów do zbadania tego tematu.
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POMAGAJMY!
Okres świąteczny stricte wiąże się z ideą
pomagania, ale czy dobre serce nie powinno być w
nas cały rok? Do czego zmierzam, otóż to.
Wolontariat. Z pewnością każdy o nim słyszał, ale
być może nie każdy miał czas, chęci, czy
możliwości by zgłębić temat.
Jako wolontariusz w Schronisku dla zwierząt
w Bydgoszczy mogę na ten temat co nieco
powiedzieć. Nie każde pieskie życie jest tak
na prawdę pieskim, tak samo jak nie każdy
kot (w butach) po zrobieniu maślanych oczy
od razu odnajdzie się w ludzkich ramionach.
Setki porzuconych zwierząt rocznie, które
trafiają do miejsca, w którym nie powinny się
znaleźć. Czy mają tam źle? Wręcz przeciwnie,
otrzymują tyle, ile cała organizacja jest w
stanie im poświęcić. Jednak nie tylko
założyciele czy pracownicy schroniska są za
nie odpowiedzialni. I tu poruszę ważną
kwestię.

Martyna
Mroczek

MY WSZYSCY tworzymy dobro. Bez
wolontariuszy, dobrych serc czy pomocnych
dłoni te zwierzaki być może już nigdy nie
poczułyby domowego ciepła. Można
pomyśleć: "Pewnie, ale co zdziałam sam".
Zapewne nic, ale nie wydaje mi się, by
jakakolwiek większą inicjatywa miała rację
bytu w pojedynkę. Stwórzmy zespół - tak
pomyślałam
pewnego
wieczoru
i
postanowiłam zorganizować pierwszą zbiórkę
dla zwierząt w swoim życiu. Nie było łatwo,
projektowanie plakatów, liczne konsultacje z
personelem schroniska... jednym słowem
dużo roboty;) Ale było warto.
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W tym miejscu pragnę was zachęcić, by
drobnym gestem uczynić zwierzęce życie
bardziej ludzkim i wygodnym. Jak tego
dokonać? To bardzo proste. Zostanie
wolontariuszem to jedna z opcji. Zajmuje to
tyle czasu co pstryknięcie palcem, bo jedynie
jeden podpis i zadeklarowanie, iż zgadzacie się
na warunki panujące w schronisku. Nie
wymaga od was wiele, można angażować się
na różne sposoby. Od wysyłania drobnych
upominków
do
schroniska,
poprzez
uczestniczenie we wszelkiego typu zbiórkach
kończąc na wyprowadzaniu psów na spacer. I
uwierzcie, one to kochają!

Widząc człowieka do ich oczu powraca
blask- doświadczyłam tego na własnej
skórze
i
przysięgam,
że
warto.
Doświadczenie będące pięknym spotkaniem
dwóch istot, które uszczęśliwiają siebie
nawzajem. Jednej- bo może pomóc,
a drugiej- bo tą pomoc otrzymała.
Wracając na chwilę do zbiórek. Jestem
inicjatorką szkolnych prób zgromadzenia
znacznych zasobów, które można przekazać
schronisku. Nie myślcie, że wymaga to od was
zakupu najdroższej na świecie karmy, czy ultra
wielkiego legowiska, które pomieści dziesięć
psów na raz. Nie. Środki czystości począwszy
od jednorazowych rękawiczek to rzeczy
niezbędne. Każda zbiórka ma dołączoną listę
najpotrzebniejszych artykułów, ale oczywiście
własna inicjatywa też jest mile widziana, bo
może wpadnie wam do głowy innowacyjny
pomysł, który warto wykorzystać. Zatem
zbierzmy w kupę moc naszych serc i
pomagajmy, wierząc
w to, że możemy uczynić czyjeś życie lepszym,
a samym sobie udowodnić,
że dobro wraca.
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"MY
WSZYSCY
tworzymy
dobro."
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ŚWIĘTA W EUROPIE
I NA ŚWIECIE
Nie samym karpiem i kolędami Zbigniewa
Wodeckiego na CD człowiek w Święta żyje. Wszyscy
doskonale znamy nasze, polskie sposoby na
obchodzenie świąt Bożego Narodzenia. Uwielbiamy
ten klimat i z utęsknieniem wypatrujemy śniegu pod
koniec grudnia. Jednakże, jak nietrudno się domyślić,
co kraj to obyczaj. W ramach „świątecznej turystyki”
przygotowałem dla Was kilka odmiennych, ale jakże
interesujących, sposobów na celebrację, i nieco
dziwnych zwyczajów świątecznych za granicą.
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Jan Chamier Gliszczyński

Norweskie miotły

Miotły w okresie świątecznym w Norwegii nie
mają łatwo, albowiem Skandynawowie zamykają
je pod kluczem, zanim zasiądą do wigilijnej
wieczerzy. Zwyczaj ten bierze się z dawnych
przekonań, jakoby to miotły miały służyć
niecnym siłom do przemieszczania się. Stąd też,
po kilku dniach intensywnej eksploatacji przy
sprzątaniu, miotły nie znajdują pocieszenia przy
Wigilii, albowiem zmuszone są ją spędzić w
ciemnym, zamkniętym pomieszczeniu.

Mięsna wyżerka w sercu Bukaresztu

Rumuni,
choć
większość
obrządku
świątecznego współdzielą z Polakami, swój
post kończą wcześniej
od
nas,
z
odpowiednim
przytupem.
Mianowicie,
rumuńska tradycja nakazuje na Wigilię
zajadać się gołąbkami, słoniną, ozorami w
galarecie, świńskim pasztetem.
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Kijowska pajęczyna

Ukraina to nie kraj dla arachnofobów –
a przynajmniej nie w grudniu. U naszych
sąsiadów tradycyjną choinkową ozdobą jest…
pajęczyna. Sam zwyczaj wziął się z ukraińskiej
opowieści o biednej kobiecie, której pod
osłoną nocy, pająk pięknie przyozdobił
drzewko nicią ze szczerego złota. Jakby tego
było mało, ozdobnej sieci nieodzownie
towarzyszy ośmionogi kreator i stwórca.

Słowackie mistrzostwa pchnięcia rybą po grecku

Kolejni z naszych sąsiadów, Słowacy,
znajdują w święta dosyć nietypowe
zastosowanie
dla
bożonarodzeniowych
potraw. Mianowicie, aby zapewnić rodzinie
szczęście i pomyślność w nadchodzącym
roku, głowa rodziny rozpoczyna wieczerzę
ceremonialnym rzutem posiłkiem w sufit.
Podobno im więcej strawy na suficie – tym
więcej szczęścia. A jeśli się wyjątkowo
poszczęści, to może nawet ktoś zechce to
potem posprzątać.
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ORMIAŃSKIE
BOŻE NARODZENIE
Rozmowa z Edvardem Javadyanem z klasy 2b.
Helena Mizera

Jak w Armenii świętuje się Boże Narodzenie?
E.J.: Jest ono obchodzone 6.01, czyli w dzień Trójcy Świętej. Obchody Bożego
Narodzenia rozpoczynają się jednak 5 stycznia, czyli w wigilię, która jest
odpowiednikiem polskiej Wigilii. Motywem przewodnim jest wieczorne nabożeństwo,
po którym rodzina przenosi się do domu, gdzie zasiada do wigilijnego stołu, którego
najważniejszymi elementami są ryba, pilaw (czyli taki ryż z warzywami) oraz wino.
Następnego dnia uznaje się, że jest to dzień pamięci dla zmarłych, które u nas w Polsce
obchodzimy pierwszego i drugiego listopada.
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"Mój tata jest
Ormianinem, więc
świętujemy Boże
Narodzenie nie tylko
w polskim wydaniu, ale
również w ormiańskim."
Czy są jakieś wspólne tradycje
bożonarodzeniowe praktykowane
w Polsce i w Armenii?

Oczywiście, można dodać coś dodatkowo od
siebie, np. zdrowia, szczęścia itp.

E.J.: Ormianie i Polacy nie mają jakiś

Czy na święta w Armenii
obdarowuje się wzajemnie
prezentami? Kto, komu i jak je
rozdaje?

wspólnych tradycji, które byłyby widoczne
tylko między tymi państwami. W Polsce, jak
i w Armenii ubiera się choinkę, a także śpiewa
się piosenki, jednak nie są one kolędami ani
pastorałkami, tylko zwykłymi pieśniami
kościelnymi.

E.J.: W Armenii prezenty dawane są
wyłącznie dzieciom przez św. Mikołaja Gaghant Baba, ale nie w Boże Narodzenie, a w
Sylwestra, a jest to spowodowane tym, że
uważają oni, że w święta religijnego nie
powinno się zakłócać prezentami.

Jakie są Twoje ulubione elementy
w ormiańskim sposobie
obchodzenia świąt?
E.J.:

Moim
ulubionym
elementem
ormiańskiego Bożego Narodzenia jest to, że
tam rodzina nie dzieli się opłatkiem, a podaje
się promyk światła, gdy jest już ciemno, co
oddaje świetny klimat.

Świętujesz Boże Narodzenie
według obyczajów polskich czy
ormiańskich?
E.J.: Osobiście ja obchodzę obydwie wersje

świąt Bożego Narodzenia, gdyż nie nakładają
się na siebie dni. Część mojej rodziny stamtąd
również jest w Polsce, więc jest to świetna
okazja do spędzania razem czasu, a także
odwiedzania się wzajemnie w swoich domach.

Jak brzmią życzenia "wesołych
świąt" w języku ormiańskim?
E.J.: Po ormiańsku „wesołych świąt” wymawia

się „surb cnund”, a ormiańskimi literami:
„Սուրբ ծնունդ”. „Surb cnund” dosłownie
na język polski znaczy: „urodziny świętych”.

Dziękuję za rozmowę i podzielenie się z Nami
częścią Twojej kultury.

Rozmawiała Helena Mizera
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STAN WOJENNY W STU ODSŁONACH

Słowackie mistrzostwa pchnięcia rybą po grecku
Kamil
Małdachowski

Z związku
związku zz 40.
40 rocznicą
Z
rocznicą wprowadzenia
wprowadzenia stanu
stanu
wojennego
w
Polsce,
miałem
przyjemność
wojennego w Polsce, miałem przyjemność
przeprowadzić wywiad
wywiad zz ks.
ks. dr.
dr Michałem
przeprowadzić
Michałem
Damazynem, katechetą
katechetą zz naszej
naszej szkoły
szkoły oraz
oraz
Damazynem,
wykładowcą związanym
związanym zz UMK
UMK w
w Toruniu
Toruniu ii UAM
UAM
wykładowcą
w Poznaniu,
Poznaniu, na
na temat
temat jego
jego książki
książki „Nikczemność
„Nikczemność
w
honor. Stan
Stan wojenny
wojenny w
w stu
stu odsłonach”.
odsłonach”.
ii honor.
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Do kogo Ksiądz skierował tę publikację?
Czy nie sądzi Ksiądz, że jej obszerność (ok.
600 stron) może przestraszyć
potencjalnych czytelników?

Nieczęsto można poznać księdza, który
interesuje się historią. Skąd wzięła się
u katolickiego księdza ta pasja?

Książkę można czytać od dowolnego
momentu. Składa się z ponad stu esejów,
niezależnych od siebie. Napisana jest
językiem komunikatywnym, nie bardzo
wysublimowanym terminologicznie. Być
może te 3-4 strony zachęcą czytelnika do
dalszych poszukiwań, bo temat jest podany
tylko w pigułce i można by go rozwinąć w
sporą osobną publikację. Niektóre z nich już
zresztą powstały. Poza tym umieściliśmy w
niej ponad 200 fotografii z epoki, które
ułatwiają wczytanie się w podane przez nas
treści. Zatem książka jest dla każdego.

Ks. Michał Damazyn: Historia jest
pochyleniem się nad człowiekiem.
Człowiekiem,
który
żyje
w
konkretnym
czasie
i
miejscu,
kontekście kultury, religii, języka,
wspólnoty i momentu historii. Zatem
historia to nauka o człowieku. Tak ją
rozumiem i tak ją praktykuję.

Czy stan wojenny był w Polsce
legalny?
Nie. Orzekł to Sąd Najwyższy.
Choć sprawa ukarania winnych
pozostała
tylko
do
rozstrzygnięcia
przed
trybunałem boskim.

„W stanie wojennym dokonano zbrodni nie
tylko na poszczególnych osobach, ale także
na duchu narodu – to wielkie przestępstwo
o wymiarze historycznym.” (cytat z książki)
- Czym jest ten duch narodu?
I to właśnie dość przygnębiające, że po 40 latach
znika nam „duch narodu”, czyli wspólnoty.
Narodowej wspólnoty budzącej się do wolności.
Niekoniecznie tak rozumianej, jak dziś, jako
swawola, dowolność, łamanie wszelkich granic.
Wprowadzając stan wojenny zabrano Polakom
nadzieję, a bez niej trudno było żyć. To małe
poletko wolności, które już było wywalczone,
odchwaszczone i uprawiane, a nawet zakwitało.
Poza tym stan wojenny opóźnił nasze
przemiany ustrojowe (polityczne, gospodarcze,
itp.) o prawie dekadę. To bardzo duża strata.
Widzimy to dziś, gdy spoglądamy na rozwój
krajów Zachodu.
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Jak Kościół Katolicki odniósł się do sytuacji
stanu wojennego?
Przede wszystkim Kościół miał wówczas inną pozycję
społeczną. Od dziesięcioleci pozostawał bastionem
oporu przeciw władzy. Był także głosem
społeczeństwa, bo gdy komuniści cisnęli, prymas
Wyszyński – w ten lub inny sposób – wychodził na
ambonę i mówił w imieniu wszystkich: „non possumus”
[„nie możemy” - w kontekście nie pozwolenia władzy
na jej bezprawne działania] . Pod skrzydłami Kościoła
rozwijały się ośrodki pomocy dla represjonowanych
i ich rodzin (pomocy materialnej, prawnej, finansowej,
duchowej), wspierał działania konspiracyjne opozycji.
Organizacje katolickie (np. Kluby Inteligencji
Katolickiej, duszpasterstwa akademickie) były nie tylko
grupami modlitewnymi, ale i szkoleniowymi
z demokracji i wolności (organizowano Msze za
Ojczyznę, wykłady, prelekcje, koncerty, itp.). Kościół
występował jako mediator pomiędzy władzą
a społeczeństwem. Niekiedy jednak tonował nastroje,
świadom, że ich rozgrzewanie może wyprowadzić ludzi
na ulice i doprowadzić do rozlewu krwi. Tego bali się
biskupi chyba przede wszystkim.
Sam zaś [Kościół] był programowo tępiony
i prześladowany. Zajmował się tym choćby wydział IV
– do walki z Kościołem. To także szantaże i mordy na
księżach, próby przewerbowania, podpalanie, działania
mające na celu kompromitowanie duchownych w ich
społecznościach, kary finansowe nakładane na
instytucję i samych księży. Trudny i długi temat.
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Skąd tak mocno w polskim społeczeństwie
utarła się wiara w wersję zdarzeń,
że doszłoby do interwencji wojsk Układu
Warszawskiego? Dlaczego dzisiaj, pomimo
tylu dowodów, dalej ogromna ilość Polaków
jest głucha na opracowania historyczne na
ten temat?
To mit rozpowszechniany przez juntę
Wojciecha
Jaruzelskiego,
by
usprawiedliwić wprowadzenie stanu
wojennego. Nie było w grudniu 1981
roku zagrożenia interwencją wojsk
sowieckich, ani wojsk Układu
Warszawskiego. Badania wykonane
w grudniu 2021 roku pokazują, że 27
procent społeczeństwa nadal wierzy
w mit „dobrego generała”. To
kłamstwo. Wiedza historyczna jest tu
pewna.
Kłopot
stanowi
jej
popularyzacja. Gdzie zaś deficyt
wiedzy, panoszy się mit i tzw. opinie.
Widzimy to także w sprawie pandemii
i szczepionek.

Dlaczego Msze za ojczyznę
przyciągały tylu wiernych?
Bo były oazami wolności w stanie
wojennym. Tam modlono się o wolną
Ojczyznę, śpiewano: „Ojczyznę wolną
racz nam wrócić Panie”. Wznoszono
dłonie ułożone w kształcie „V”, czyli
zwycięstwa. A przychodzili nie tylko
wierzący i śledzący ich esbecy, ale
i tzw. laicka lewica. Ją także przygarniał
Kościół pod swoje skrzydła.

Kto był najbardziej znany z
odprawiania ich?
Zapewne ks. Jerzy Popiełuszko,
za co zapłacił życiem.
W Bydgoszczy byli to ojcowie
jezuici, ks. Józef Kutermak
w Bazylice i ks. Jerzy Osiński na
Wyżynach.

Dlaczego ks. Jerzy Popiełuszko musiał być
przy ludziach? Dlaczego zachęcał on do
odnowy społeczeństwa polskiego przez
odnowę moralną?
Nie musiał, a chciał. Rozumiał, że to jego
kapłańska powinność. Wzywał do odnowy,
bo komunizm sprawił, że przegnił
kręgosłup moralny społeczeństwa
i potrzebna była jego odnowa. Od
donosicielstwa,
pijaństwa,
lenistwa,
bylejakości, obojętności, od tego, co
nazywamy wadami narodowymi. Do takiej
odnowy wzywało zresztą wielu księży
i biskupów. Np. biskup Jan Michalski
(bydgoszczanin) mówił kiedyś w kazaniu do
osób bierzmowanych: musicie odnowić
swoje rodziny, byle tylko nie skończyło się
to willami kupionymi za łapówki. Do samej
zaś młodzieży mówił: ufamy wam, Polska
wam ufa, ja wam ufam, bo widziałem
polską młodzież na barykadach Warszawy.
Ta odnowa nie nadeszła póki co.

Skąd narodził się pomysł Solidarności
Walczącej? W jakich celach działała
Solidarność Walcząca?

To najbardziej zakonspirowana struktura
ogólnopolska, jaka działała w stanie
wojennym i po jego zakończeniu. Jej twórcą
i liderem był Kornel Morawiecki, ojciec
obecnego premiera RP. Nawiązywała
wprost do doświadczeń Armii Krajowej. Nie
tylko logo i przysięgą, ale i swoją strukturą.
Niestety, po upadku komunizmu jej
działacze zostali zmarginalizowani. Nie
zyskali poparcia w kolejnych wyborach po
1989 roku, a ich idee nieco zapomniane,
a nawet zlekceważone.

Czy stan wojenny rzeczywiście zakończył się
w 1983 r. - wraz z jego zniesieniem?
Stan wojenny nie zakończył się z formalnym jego
zniesieniem. Władza była brutalna i coraz bardziej
absurdalna do swego upadku. A nawet i tzw.
pogrobowcy komunizmu, czyli ci, którzy jemu się
wysługiwali miękko, czyli bezpiecznie przeszli
transformację ustrojową i chyba dotąd: 1. Nie
odpowiedzieli za swoje czyny; 2. Mają wpływ na
dzisiejsze życie społeczne w różnych jego obszarach.
Władza upadła, ale pozostała w głowach i
strukturach. Pierwsze zmieni się w kolejnym
pokoleniu, - jak napisał Ignacy Krasicki w jednej ze
swoich bajek – „Człowiek urodzony w niewoli nie
rozumie, co to jest wolność, ponieważ nigdy jej nie
zakosztował”. Dlatego wierzymy, że Twoje pokolenie,
które nie pamięta tamtych czasów, urodzone i
wychowane w wolności, odnowi społeczeństwo. Z
drugim jest już gorzej. Tu potrzeba więcej niż jedno
pokolenie. I zdrowych elit, które z taką premedytacją
mordowano nam do kilkadziesiąt lat. Jednak damy
radę, zawsze dawaliśmy, byle tylko się nie
uplemiennić, nie znienawidzić.

Rozmawiał Kamil Małdachowski
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Słowackie mistrzostwa pchnięcia rybą po grecku
BYK:
Bądź ostrożny. Uważaj na
otaczających Cię ludzi i ich
intencje.
Nie
pozwól,
by
wykorzystano Twoje zaufanie
i nadzieję, którą obdarzasz
wszystkich. Pamiętaj o bliskich,
którzy wspierali Cię
w najtrudniejszych momentach,
być może ktoś z nich potrzebuje
Twojej
pomocy.
Poszukaj
nowego zainteresowania, jesteś
pełen energii i chętnie poznasz
swoje nieznane umiejętności.
Przede wszystkim w pełni ciesz
się tym zimowym okresem!!

BARAN:
Przed Tobą niełatwy czas.
Możesz czuć się zagubiony,
samotny i niezrozumiany nie
tylko przez otoczenie, ale przede
wszystkim przez samego siebie.
Zastanów się, co jest dla Ciebie
najważniejsze,
poszukaj
odpowiedzi na pytanie „Kim
jestem?”. Staraj się skupiać na
sobie i Twoich potrzebach. Nie
pozostawiaj
niczego
przypadkowi, a los weź w swoje
ręce, osiągając osobiste sukcesy.
Rozwijaj się i nie zapominaj, że
po każdej nocy nastąpi dzień!
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Monika
Król

HOROSKOP - ZIMA 2021
BLIŹNIĘTA:
W nadchodzących miesiącach
powinieneś zwrócić uwagę na
swoje czyny i ich konsekwencje.
Ostatnio
bywałeś
lekko
nieobecny w otaczającym Cię
środowisku i najwyższy czas
podjąć świadome decyzje. Nie
uciekaj od emocji, a kieruj się
tym, co podpowiada Ci serce.
Otwórz się na szczęście, którym
wkrótce obdarzy Cię los, musisz
tylko być bardziej cierpliwy
i pokorny. Pamiętaj, aby otaczać
się bliskimi, ale bądź wobec nich
wyrozumiały.

RAK:
Czekają Cię duże zmiany, jednak
nie ulegaj porywom serca, mogą
Cię zwieść. Zima nie jest Twoją
ulubioną porą roku, ale postaraj
się dostrzegać pozytywne strony
obecnych wydarzeń. Nie skupiaj
uwagi na niepowodzeniach,
a przejdziesz przez ten czas
bezpiecznie, gdyż czekają na
Ciebie zaskakujące korzyści.
Bądź gotowy na nadchodzące
zmiany.

LEW:
Czas
odpocząć.
Tej
zimy
powinieneś zapomnieć
o stawianiu sobie nowych
wyzwań. Przed Tobą nowy rok
i wiele przyszłych zmagań,
dlatego teraz czeka Cię chwila
odpoczynku. Wieczorami zostań
w domu najlepiej z ukochaną
osobą, włącz ulubiony serial
i
zaśnij
otulony
ciepłym
kocykiem. Nie skupiaj się na
tym, co dzieje się dookoła, tym
razem możesz zapomnieć
o rozwiązywaniu wszystkich
problemów, odpocznij!

PANNA:
Bądź mądry. W nadchodzących
miesiącach uważaj na pułapki,
które będą chciały zepsuć
Twoje dobre nastawienie. Zajmij
myśli tym, co lubisz najbardziej,
rozwijaj swoje talenty i pasje.
Pamiętaj, że nie jesteś sam, przy
Tobie są bliscy, którzy mocno
Cię
wspierają.
Nie
trać
pozytywnego entuzjazmu
i zarażaj nim wszystkich.
Odpuść planowanie przyszłości,
a skup się na tym, co możesz
zyskać z obecnych wydarzeń.
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WAGA:
Zmień
swoje
nastawienie.
Poświęcaj więcej czasu na
odkrywanie otaczającego Cię
środowiska. Wsłuchaj się w to,
co mówią do Ciebie ludzie,
i czego możesz nauczyć się od
nich.
Nie
lekceważ
ich
problemów a staraj się im
pomóc
w
odnalezieniu
rozwiązania. Obudź w sobie
chęć do zmiany. W najbliższych
miesiącach bądź oparciem dla
najbliższych a oni pomogą Ci
przejść
przez
noworoczne
wyzwania.

SKORPION:
Czeka Cię dużo szczęścia!
W nowym roku widzisz tylko
radość. Otwieraj się, mów
o uczuciach i nie wstydź się
cieszyć
z
najdrobniejszych
pociech. Idąc ulicą, uśmiechaj się
szeroko, jeżeli masz ochotę,
śmiało
pozwól
sobie
na
najdroższą i najsmaczniejszą
gorącą czekoladę w mieście.
Zrób sobie wymarzony prezent,
na który zawsze oszczędzałeś.
Bądź
dumny
z
osiągnięć
dokonanych w zeszłym roku
i świętuj swoje sukcesy!

STRZELEC:
Zastanów się, co jest źródłem
Twoich problemów. Spójrz na
siebie.
Przestań
zrzucać
odpowiedzialność
na
okoliczności czy osoby trzecie.
Musisz
zmierzyć
się
z
konsekwencjami
swojego
zachowania, nie uciekaj od
odpowiedzialności. Pracuj nad
sobą i bądź krytyczny. Szukaj
wsparcia w najbliższych, słuchaj
ich rad i okaż wdzięczność.
Napraw
relację,
które
porzuciłeś, pamiętaj jeszcze nie
jest za późno!

KOZIOROŻEC:
Zbuduj
swoje
wnętrze
i
przypomnij, co sprawia Ci
największą radość. Nie obwiniaj
się każdym niepowodzeniem,
nie zawsze musisz dźwigać całą
odpowiedzialność.
Kolejne
miesiące mogą być trudne,
dlatego nie pogrążaj się w
smutku i bezsilności. Wróć do
korzeni, ciesz się świątecznym
spokojem i nabierz sił. Nie
zapominaj
jak
wiele
już
przeszedłeś, więc bądź wobec
siebie łagodniejszy, a Twój
nastrój wreszcie się poprawi!
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WODNIK:
Pomyśl o przyszłości. Całą
energię przekieruj w działanie.
Teraz nie potrafisz się odnaleźć,
być może dlatego, że pora
zmienić otoczenie. Pamiętaj,
żeby się rozwijać, wszystko
stawiaj na siebie. Dobrze
odczytuj emocje, które Ci
towarzyszą i szukaj ich źródła.
Nowy rok jest dla Ciebie jak
nowa droga, obierz kierunek
najbliższy
Twojemu
sercu.
Kochaj ludzi tak samo, jak
kochałeś ich dotąd, ale nie
zapominaj o sobie.

RYBY:
Stawiaj sobie wyzwania. Skup
się na realizacji celu i osiąganiu
sukcesu. Nie poprzestawaj na
tym, co wystarczające, a bądź
najlepszy!
Doskonal
swoje
umiejętności. Nie poświęcaj
zbyt dużej uwagi otoczeniu, bo
nie jest to dla Ciebie korzystne.
Otaczaj się miłością najbliższych
i zaufanych osób, a pomoże Ci
to w odnalezieniu rozwiązania
problemów. W nadchodzących
miesiącach nie dopuszczaj do
siebie negatywnych emocji,
które
mogą
zgasić
Twój
temperament.
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WYDARZENIA
GRUDZIEŃ/STYCZEŃ
W BYDGOSZCZY

Galeria Miejska BWA:
Jerzy Hejnowicz | Stan zawieszenia w samym
środku niczego
Koniec 30.01.2022
Zofia Kiepuszewska. Sprawa domowa
Koniec 21.01.2022
Szymon Hanczar. Minimalizm potrzeb – „13m²”
26.01.2022, godz. 18.00
Nad morzem mgieł. Stanisław Baj. Rafał Borcz
Koniec 16.01.2022
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Martyna
Jazdon

Fabryka Lloyda
Wykłady

Latino warsztaty vol.3
8.01.2022
Koncert "Jestem Kobietą!"
14.01.2022
Tribute to Coldplay
21.01.2022
Wieczór Amerykański - Broadway Style!
28.01.2022
Bromberg Tattoo vol.2
29.01.2022

z cyklu „Ona i Kultura” - „Z Haiti do
Bydgoszczy”
Czas: 12.01.2022; 18:00
Miejsce: Muzeum Okręgowe, Gdańska 4
z cyklu „Wykłady do wystawy” - „Idealna
Panna młoda. O strojach ślubnych w
latach 1850-1950”
Czas: 19.01.2022; 18:00
Miejsce: Muzeum Okręgowe, Gdańska 4

Joga w Młynach Rothera:
8.01 - Joga klasyczna
15.01 - Kundalini Yoga
22.01 - Hatha Yoga i relaks w
dźwiękach
29.01 - Vinyasa Yoga

z cyklu „Medycyna dla dociekliwych” „Zdrowie i choroba - ewolucja pojęć w
epoce nowożytnej”
Czas: 21.01.2022
Miejsce: Muzeum Okręgowe, Gdańska 4

Warsztaty
Koncerty
RETO - „W samo południe”
Czas: 22.01.2021
Miejsce: La Rosa

Ralph Kamiński - KORA

Czas: 13.01.2022; 20:00
Miejsce: Filharmonia Pomorska

Koncert symfoniczny z przymrużeniem…
Czas: 7.01.2022; 19:00
Miejsce: Filharmonia Pomorska

Karnawał w rytmie tanga

Czas: 12.01.2021; 19:00
Miejsce: Filharmonia Pomorska

Teatr
Teatr Polski - repertuar
styczniowy | spektakle
„Nic o nas bez nas”
„Przemiany”
„Czerwony Kapturek”
„Pchła Szachrajka”
„Inna dusza”

Elektroformowanie miedzi
Czas: 15.01.2022
Miejsce: MÓZG

Teatr Kameralny

„Wyspa / Islander”
„Nowe szaty TindElli”

American Pops – muzyczne oscary
Czas: 23.01.2021; 17:00
Miejsce: Filharmonia Pomorska

Orchestra 4Young

Czas: 27.01.2021; 19:00
Miejsce: Filharmonia Pomorska

Kino Orzeł - repertuar

Kino Jeremi
„Truposz” 23.12.2021;
19:00
„Kawa i papierosy”
- 30.12.2021;
19:00
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„Im dalej w las, tym więcej drzew”
„Bo we mnie jest seks”
„Powrót do tamtych dni”
„Noc królów”
„Matki równoległe”
„Wieloryb z Lorino”
„Kandydaci śmierci”
„Nie patrz w górę”

Wystawy

JOANNA BABULA | WYSTAWA ”URYWKI”
Czas: 07.12.2021 - 07.02.2022 r.
Miejsce: Bydgoskie Centrum Sztuki
"CZTERDZIEŚCI. REFLEKSJA 40-LECIA WPROWADZENIA
STANU WOJENNEGO"
Czas: 13.12.2021 - 30.01.2022 r.
Miejsce: Galeria Sztuki Nowoczesnej
"40. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO"
Czas: 13.12.2021 - 30.12.2021 r.
Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
dr. W. Bełzy w Bydgoszczy
„NA OPAK” - WYSTAWA MALARSTWA EMANUELA KAJI
Czas: 19.12.2021 - 31.12.2021 r.
Miejsce: Galeria Autorska Jan Kaja, Jacek Soliński
„NIE DO ŚMIECHU”
Czas: 09.12.2021 - 15.01.2022 r.
Miejsce: Galeria Wspólna
JAN STANISŁAWSKI I UCZNIOWIE Z KOLEKCJI WANDY I
LEONARDA PIETRASZAKÓW
Miejsce: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego,
ul. Gdańska 4
OBRAZY NIE– / RZECZYWISTOŚCI, ODSŁONA I: INSPIRACJE I
ASPIRACJE
Czas: 7.05.2021 - wystawa stała
Miejsce: Muzeum Okręgowe
im. Leona Wyczółkowskiego (ul. Gdańska 4)

Laureaci Międzynarodowego
Triennale Grafiki im. Leona
Wyczółkowskiego (ubiegłe
edycje) – wystawa
Czas: koniec 31.01.2022
Miejsce: Miejskie Centrum
Kultury

Świąteczny Bookcrossing
Czas: 23.12.2021
Miejsce: Plac Wolności
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PREZENT!
Słowackie mistrzostwa pchnięcia rybą po grecku

Małgorzata
Gwarek

Ę = E, DKA = SO

MBKA = ŻEGO

ŻKA = CH

TY

L, Y = ZE

40

ECZKI = ĄT

PATEL

REDAKCJA!
Agata Borkowska
Dawid Skibiński

p. Alicja Kłopotek

Opiekun/Korekta realizatorska

Ewa Gąsowska
Filip Oleś
Helena Mizera
Julian Stroński

p. Piotr Dobosiewicz
Opiekun

Jan Chamier - Gliszczyński
Kacper Chełmniak
Kamil Małdachowski

Anastazja Geruzel

Redaktor Naczelna/Skład

Martyna Jazdon
Martyna Mroczek
Monika Król
Patryk Stelmaszek

Małgorzata Gwarek

Zastępca Redaktor Naczelnej
Grafika/Skład

Stworzone dzięki współpracy z:

