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SŁOWEM WSTĘPU...
Cześć!
Nie wiem, czy wiecie, ale gazetka, którą macie w wirtualnych rękach,
jeszcze kilka lat temu wygrywała wszystkie konkursy i robiła dużo
zamieszania wśród licealistów nie tylko z naszej szkoły.
Teraz, po krótkiej przerwie, wracamy! Z nowymi siłami, pomysłami, ze
sporą dawką pozytywnej energii! I z nadzieją, że spotka się z równie
ciepłym przyjęciem co kiedyś. Chcemy, abyście na nią czekali,
wypatrywali jej, a później z zapałem czytali. Liczymy na to, że na trwałe
zagości w murach naszej szkoły.

Laura Majewska IB

A co w niej znajdziecie?
Dawkę aktualnych szkolnych wydarzeń, twórczość własną naszych
kolegów i koleżanek, wywiady, fotorelacje sportowe, miszmasz
rozrywkowy i wiele zdjęć! Do Jedynki zawsze uczęszczali ludzie mający
pasje. Postaramy się przybliżyć ich sylwetki poprzez reportaże. Dzięki tej
gazetce uda nam się poznać z innej strony naszych profesorów.
O poziom artykułów i materiałów zadba redakcja, w skład której
wchodzą ci wszyscy, którzy chcieli się podjąć wyzwania polegającego na
posmakowaniu dziennikarskiego fachu. Przy okazji zapraszamy
wszystkich chętnych do dzielenia się tym, co ważne i bliskie młodzieży.
Zamiast pisać do szuflady, zgłoś się do nas, a na pewno Twoje teksty
ujrzą światło dzienne.
Jesteście nam potrzebni zarówno jako redaktorzy, jak i czytelnicy. Nie
będzie tej gazetki, jeśli nie będzie Was. Wszelkie propozycje prosimy
przesyłać na adres mailowy, znajdziecie go u dołu strony.
Ile wyjdzie numerów w tym roku? Wszystko zależy tylko od Was! Jest to
transakcja wiązana: bez piszących nie będzie czytelników, a bez
odbiorcy nikt nie będzie chciał pisać. Wierzymy jako zespół, że młodzież
ucząca się
w naszej szkole to ludzie mający potencjał, którym nie jest
obojętne życie szkoły i chętnie poczytają o tym, co się w niej dzieje. To
ludzie, którzy nie boją się wyrażać swoich opinii i nawet jeśli jest ona w
opozycji do większości, będą mieli odwagę swoje przekonanie
przedstawić na forum.
Ważna jest dla nas również odpowiedź zwrotna. Jeśli macie uwagi,
chętnie się do nich odniesiemy. Zależy nam bowiem na tym, byście
świadomie byli częścią "ellyty".
Po wydaniu tego numeru chętnie poznamy Wasze zdanie na jego temat
w przeprowadzonej anonimowo ankiecie.
Życzymy Wam miłego odbioru i żywimy nadzieję, że pozostaniecie z
nami na dłużej, a to, co przedstawimy, spodoba się Wam!

Miłej lektury!

Laura
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PRZEWODNICZĄCY
NA MEDAL!
#WYWIAD
Rozmawiają:

Laura
Majewska

Weronika

Wasilewska

Członek Młodzieżowej Rady Miasta, poseł
Sejmu Dzieci i Młodzieży 2018 oraz
koordynator Parlamentu Młodych
Rzeczypospolitej Polski, lecz co więcej nasz przewodniczący!
Pomimo że pierwsza kadencja już za nim,
On nie zwalnia tempa. Nie trzeba okularów,
żeby zobaczyć, że z całym zespołem tchnął
w nasz samorząd nowe życie. Ale jaki jest
naprawdę? Przeczytajcie ten wywiad, a
może się dowiecie...

LAURA: Pawle, drugi rok z rzędu pełnisz funkcje
przewodniczącego naszej szkoły. Byliśmy świadkami
świetnie przeprowadzonej przez Ciebie kampanii
wyborczej. Teraz chciałybyśmy, abyś powiedział
nam, co skłoniło Cię do podjęcia się tak
odpowiedzialnej funkcji, jaką jest bycie
przewodniczącym szkoły?
PAWEŁ: Powiem tak, w 3 klasie gimnazjum
postanowiłem, że jeżeli będę kontynuował
naukę w tej szkole, to zaangażuję się
w działalność samorządu. Co nie oznaczało,
że chciałem być jego przewodniczącym.
W pierwszej klasie liceum, wraz ze znajomymi
ze szkoły, rozmawialiśmy o zaangażowaniu się
w działalność SU. Jedna koleżanka
zaproponowała, że mógłbym być dobrym
przewodniczącym. Chciałem wprowadzić
zmiany, wiedziałem, że w poprzednich latach SU
funkcjonował bardzo miernie i obiecałem sobie,
że za mojej kadencji będzie lepiej.
Postanowiłem zorganizować kampanię
wyborczą. Nigdy nie działałem sam, bo zawsze
ze mną byli moi najbliżsi przyjaciele. Bardzo
mnie wspierali, czy w tej, czy
w poprzedniej kampanii. Jednym z moich
największych pomysłów było założenie strony
internetowej szkoły na facebook’u, która działa
do dziś. Tam widzimy owoce naszej pracy,
wszystkie informacje wprowadzane są na
bieżąco.

Paweł podczas
przemowy na
tegorocznej sesji
Sejmu Dzieci i
Młodzieży 2018.

WERONIKA: Jak się czujesz w tej roli? Jak radzisz
sobie z taką odpowiedzialnością?
P: Jest to dla mnie zaszczyt, bo zaufało mi ponad
350 osób. Jest to pewien obowiązek, jak
i odpowiedzialność, z której muszę się wywiązać.
Wiele osób dało mi do zrozumienia, że SU
prowadzony przeze mnie, idzie w dobrym kierunku,
i wiedziałem, że jeżeli będę chciał kandydować
jeszcze raz na to stanowisko, to będę miał silny
mandat od uczniów naszej szkoły. Jak pokazał czas,
tak też się stało. Teraz nie chcę zwalniać tempa,
a dalej realizować plany, które co tydzień
wymyślamy.
L: Jak myślisz, dlaczego ludzie postanowili Cię wybrać
po raz drugi?
P: Wydaje mi się, że ludzie widzieli działalność
samorządu w zeszłym roku. Uważam, że moja
kampania była bardzo merytoryczna, nie rzucałem
żadnych słów na wiatr. Skupiłem się na
przedstawianiu ludziom moich planów. Myślę, że jako
SU byliśmy bardzo aktywni i nie było miesiąca,
w którym byśmy nie wprowadzili zmian. Myślę, że
udało mi się zdobyć zaufanie ludzi, z uwagi na
działanie, jakie podjęliśmy w poprzednim roku
szkolnym.
W: Co cieszy Cię najbardziej w tej roli? Widać, że
robisz to z ogromną przyjemnością.
P: Najbardziej cieszy mnie możliwość rozmawiania z
ludźmi z całej szkoły. Samo posiadanie takiej
świadomości, że dzięki naszej pracy w tej szkole coś
się zmienia, cały czas coś się dzieje i mam wpływ na
działanie naszej szkoły ... Podstawą sukcesu jest
współpraca, nie tylko w obrębie mojego rocznika.
Wyrobiłem sobie dzięki SU wiele wspaniałych
znajomości również z rocznikiem 2000. I teraz widzę,
że rocznik 2002 również jest bardzo aktywny i chce
wnieść jak najwięcej dobrego do tej szkoły.

4

Źródło: Gazeta Wyborcza

Chciałbym jeszcze dodać, co mnie motywuje do tej
pracy. A jest to zdecydowanie otwartość nauczycieli
i dyrekcji na nasze działania, rzadko nas
w czymkolwiek ograniczają i traktują po partnersku,
a nie z góry.
L: Cały czas widzimy, jak dużo czasu poświęcasz na
pracę w samorządzie, a twoje zaangażowanie jest
widoczne na co dzień. Jak udaje Ci się pogodzić to
z życiem prywatnym i nauką?
P: Nauka jest podstawą. Osoba, która gdziekolwiek
chce działać, żeby działać dobrze, musi posiadać
odpowiednie wykształcenie. W pierwszej klasie dobrze
godziłem działalność dodatkową z nauką. Aktualnie
w drugiej klasie liceum, czasu jest mniej, ale wiem, że
w jakiś sposób muszę to połączyć. Może momentami
kosztem krótszego snu. Uważam, że w młodym wieku
warto robić coś dodatkowego. Poza samorządem
działam jeszcze na kilku innych płaszczyznach. Nadal
uważam, że jeśli się chce, wszystko jest możliwe do
pogodzenia. W klasie maturalnej nie zamierzam
poświęcać się tylko nauce, bo najzwyczajniej nie
umiałbym.

L: Nawiązując do klasy maturalnej, jak w przyszłym
roku poradzisz sobie z przejściem na "emeryturę
samorządową"? Widać, że prowadzona działalność
stanowi
element
twojego
P: Na razie
skupiam
się życia
w pełni na kadencji drugiej.
Kadencja trzecia byłaby na tyle trudna, że w kwietniu
szkołę bym już ukończył, co byłoby utrudnieniem.
Uważam, że podczas dwóch lat pełnienia funkcji
przewodniczącego SU zrobiłem wystarczająco dużo
na rzecz uczniów i nie tylko. Wierzę, że nawet bez tego
tytułu, ludzie nadal będą liczyć się z moim zdaniem i
będę miał wpływ na życie szkoły.
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W: Wiele dobrego wniosłeś do naszej szkoły do tej
pory. Jakie są zatem Twoje dalsze plany?
P: Przede wszystkim dobrze wypełnić drugą
kadencję, zorganizować akcje, do których się
zobowiązałem, czyli chociażby połowinki klas
drugich. Aby być wciąż wiarygodnym i wywiązywać
się ze swoich obietnic. Najważniejsze, abym
wypełnił tę kadencję tak samo dobrze, jak pierwszą,
jeśli nie lepiej. W ubiegłym roku pokazaliśmy, że
dbamy o dobro uczniów oraz że Samorząd bierze
pod uwagę potrzeby uczniów, także te materialne.
Przykładowy zakup kanapy, na której teraz
spędzacie przerwy, to potwierdza. W tym roku
również będziemy mogli poszukać nowych
pomysłów na zakup rzeczy materialnych dla dobra
uczniów.
L: Czy twoje aktualne działania na rzecz
społeczeństwa wiążą się z Twoją przyszłością?
Planujesz robić coś w tym kierunku?
P: Działanie na rzecz innych jest bardzo
uzależniające. Gdy zrobisz jedną akcję, przychodzi
chęć na kolejną. Wiele osób pyta mnie, czy wiążę
przyszłość stricte z polityką. Nie uważam, aby bycie
przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, czy
organizowanie wydarzeń ogólnopolskich,
charakteryzowałoby moją osobę jako polityka.
Polityk to osoba robiąca więcej, na innym szczeblu.
Na tę chwilę przedstawiam się jako działacz
społeczny.
Wybiegając w przyszłość, po pierwsze dobrze
chciałbym napisać maturę, a następnie udać się
na wymarzone studia. Mam jedno marzenie, które
chciałbym zorganizować przed ukończeniem
trzydziestu lat. Mianowicie, aby wystartować
w wyborach samorządowych, działać na skalę
ogólnomiejską i zostać radnym Bydgoszczy.. Nie
wiadomo, jak potoczy się przyszłość, ale takie jest
moje marzenie.

P: Wydaje
się,
żeTwój
największym
sukcesem jest
W:
Kończąc,mi
jaki
jest
dotychczasowy
największy
sukces?
poczucie tej
wiarygodności i spełnienia obietnic,
jakie dałem w pierwszej klasie we wrześniu. Że ten
kredyt zaufania, jaki otrzymałem, wykorzystałem w
taki sposób, że rok później 93% głosujących zaufało
mi ponownie. Uważam to za sukces, ze nie
zmarnowałem tego roku, tylko go odpowiednio
wykorzystałem i poczyniłem duże postępy

P: Również dziękuję!
L: To było idealne podsumowanie naszej rozmowy.
Dziękujemy za udzielenie nam tego wywiadu
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#NIE
POD
LEG
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#REPORTAŻ

Laura
Andrzejewska

Dokładnie 100 lat temu Nasz Kraj za sprawą
walecznych przodków po 123 latach niewoli powrócił
na mapy Europy. Dzięki poświęceniu bohaterów
tamtych wydarzeń dzisiaj możemy cieszyć się z życia
w wolnym kraju,dlatego obok tak wyjątkowego
jubileuszu nie dało się przejść obojętnie, o czym sami
przekonali się uczniowie.
Obchody rozpoczęliśmy już 8.11.2018 kiedy to klasy 1b
oraz 2b udały się na marsz organizowany przez Panią
Danutę Kopińską-Kołowacik wraz z innymi historykami
z bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych. Po godzinie 11
wyruszyliśmy z Placu Wolności w kierunku Wyspy
Młyńskiej. W trakcie pochodu śpiewaliśmy pieśni
patriotyczne. Kiedy dotarliśmy na miejsce, mogliśmy
posłuchać refleksji dr. Krzysztofa Osińskiego z Instytutu
Pamięci Narodowej w Bydgoszczy oraz obejrzeć
rekonstrukcję wydarzeń z tamtych czasów,w której
czynny udział wzięli również uczniowie "Jedynki”.
Podczas tych obchodów mogliśmy usłyszeć utwory
zagrane przez orkiestrę Zespołu Szkół Budowlanych
oraz "Niepodległość” i "Moja Polska” zespołu Impiuruty.
W piątek 9.11.2018 zorganizowany został uroczysty
apel. Rozpoczął się on symbolicznym odśpiewaniem
hymnu państwowego o godzinie 11:11. Następnie
w auli zaczęły się główne obchody. Oprócz dyrekcji,
nauczycieli i uczniów na sali gościliśmy Kombatantów
Armii Krajowej.

Na początku głos zabrała Pani Dyrektor Mariola
Mańkowska, która powiedziała nam o samym
pojęciu, jakim jest niepodległość.Następnie
mikrofon powędrował do Prezeza Okręgu
Bydgoszcz Światowego Związku Żołnierzy AK
Włodzimierza Nekanda-Trepki. Jego opowieść
o trudach w walce o niepodległość dały do
myślenia wielu obecnym. Później rozpoczęła się
cześć artystyczna pod hasłem "Polsko nie jesteś ty
już niewolnicą! Lecz czymś największym,czym
można być: Sobą!” przygotowaną przez klasę 2B, 1B
oraz 3B we współpracy ze szkolnym Chórem Primo
oraz Szkolnym Klubem Historycznym im. AK. Piękny
śpiew nadał nostalgicznego charakteru tej
uroczystości. Całość zwieńczona została
podziękowaniami w formie wręczenia kwiatów
Kombatantom AK oraz symbolicznym rzuceniem
biało-czerwonych balonów w stronę publiczności.
Wielkie podziękowania należały się również Pani
Danucie Kopińskiej-Kołowacik za przygotowanie tej
uroczystości oraz zaangażowanie w niej uczniów.
Uważam,że tak wspaniałe obchody 100-lecia
Niepodległej sprawiły, że uczniowie inaczej spojrzeli
na to święto i zobaczyli, jak ważne jest to, że
obecnie żyjemy w wolnym kraju. Niestety, na co
dzień niewielu z nas pamięta o tym, że nie od
zawsze tak było, dlatego jak najczęściej
powinniśmy dziękować bohaterom, którym
zawdzięczamy to,że nie musimy się martwić
o niestabilną sytuację w państwie oraz o swój los.
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NIETYPOWY
KIERUNEK
STUDIÓW

#FELIETON

TO MY SIĘ JUŻ
POLUBILIŚMY?
#PORADY

Klaudia Jakubiak
Początek roku szkolnego jest zwyczajną i normalną
częścią nastoletniego życia. Chyba że jesteśmy
pierwszoklasistą, który nigdy wcześniej nie miał do
czynienia z tą szkołą. Tragedia!
Na szczęście, otrzymaliśmy szansę na wdrożenie się
w klimat klasowy. Był to obóz integracyjny w
urokliwych Pieczyskach. Może miejsce nie miało
ambicji pięciu gwiazdek, ale przecież nie w tym rzecz.
Ważne, że łapaliśmy zasięg.
Program obozu sprawił, że współpracowaliśmy ze
sobą w różnych dziedzinach. Dogadywaliśmy się też
między innymi klasami. Oczywiście, pomijając niektóre
sytuacje konfliktowe przeciwnych profilów. Obydwie
strony wiedzą, że to było tylko na żarty. Prawda?
Każdy z nas w różny sposób wykorzystał tę okazję. Były
również wyjątki nadużycia integracji, ale najważniejsze,
że w jakimś stopniu to nam pomogło. Na przykład
zapamiętaliśmy swoje imiona!
W kolejnych tygodniach szkoły było nam już po prostu
łatwiej.
Teraz po 3 miesiącach, 62 dniach szkolnych, wielu
godzinach lekcyjnych widzę, że wśród nas panuje
swobodna atmosfera. Nowe towarzystwo wydaje się
być starym, dobrze znanym otoczeniem. Wiemy, już
gdzie są toalety i sala 201a. Nauczyliśmy się, z
którego przedmiotu nie da się dostać więcej niż 3 czy,
jak ważne jest niezapominanie identyfikatora. Miejmy
tylko nadzieję, że starsze roczniki jeszcze nas nie
znienawidziły…

Dominika

Maniawska
Studia to ważny moment życia wielu z nas. Jeśli
się na nie zdecydujemy, zależy nam na
odpowiednim dobraniu kierunku. Dzisiaj
chciałabym wam przedstawić dość nietypowy
kierunek, czyli akustykę.
Akustykę możemy studiować na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Na stronie uczelni możemy wyczytać, że kierunek
ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, ze
względu na zwiększajacą się ilość osób
niedosłyszących, jak również na ochronę
środowiska przed hałasem. Zdecydowana
większość osób znajduje pracę

w zawodzie po zakończeniu owych studiów.
Uniwersytet - jako zalety kierunku - podaje
interdyscyplinarnosć, fakt, że większość zajęć
jest praktyczna oraz możliwość znalezienia
pracy w zawodzie.
Gdzie możemy pracować po akustyce?.

W punktach protetycznych (dopasowanie
apratów słuchowych, wykonywanie badań
słuchu), szpitalach czy klinikach (wykonywanie
badań słuchu, ustawianie implantów
ślimakowych), u dystrybutorów aparatów
słuchowych itd.
Mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu
zachęciłam was do dowiedzenia się czegoś
więcej o tym kierunku, uważam że jest on
ciekawy i przede wszystkim potrzebny.
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10 RZECZY, KTÓRE
WPROWADZĄ CIĘ
W ŚWIĄTECZNY
NASTRÓJ

#FELIETON
„W śnieżną noc” Lauren Myracle, Maureen
Johnson i John Green
Śnieg w miasteczku Gracetown wygląda malowniczo
wyłącznie na pocztówkach, a w rzeczywistości komplikuje
życie i prowadzi do nieodwracalnych zmian
w uczuciach.Trzy świąteczne opowiadania o miłości, które
sprawią, że w twoim sercu zagości ciepło podczas
zimowego wieczoru.

„Kochaj" Reginy Brett
Planujesz postanowienia noworoczne, a jednym z nich jest
zmiana nastawienia do otaczającego cię świata? „Kochaj” to
50 lekcji jak pokochać siebie, swoje życie i ludzi wokół.
Autorka bazuje na własnym doświadczeniu, wyjaśniając, że
kluczem do wszystkiego jest kochanie siebie.

„A Midwinter’s Tale”
26 października, w internetowej wypożyczalni filmów i seriali
Netflix, pojawił się pierwszy sezon serialu „Chilling
Adventures of Sabrina”. Jest historia, młodej dziewczyny,
która musi dzielić swoje życie między byciem czarownicą
a zwyczajną uczennicą liceum. Twórcy produkcji
zapowiedzieli na 14 grudnia specjalny świąteczny odcinek,
który oprócz zimowego klimatu, pokaże nam kontynuację
historii.

"Kevin sam w domu"
9 listopada kanał telewizyjny
Polsat potwierdził, iż w 2018
roku ponownie będziemy mogli
cieszyć się obecnością Kevina
na naszych telewizorach.
Większość z nas pewnie zna
cały film na pamięć, a inna
część społeczeństwa
zastanawia się, po co to znowu
oglądać. Są jednak tacy, dla
których święta bez Kevina, to
nie święta i oni z przyjemnością
zobaczą świąteczny klasyk
ponownie.

Adrianna
Bartoś

Natalia
Lewandowska

Ponowna obecność
Kevina w naszych
telewizorach nikogo
nie powinna dziwić.
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Po lewej: Jim Carrey w roli Grincha
„Opowieść wigilijna”

Większość z nas kojarzy ten tytuł z jedną z wielu lektur szkolnych,
którym byliśmy zmuszeni poświęcić czas. Słynne opowiadanie
Charlesa Dickensa opisujące przemianę Ebenezera Scrooge’a,
który z pomocą Duchów Dawnych Świąt Bożego Narodzenia,
Obecnych Świąt oraz Świąt Przyszłych uświadamia nam, co tak
naprawdę jest ważne.

Piosenki, które towarzyszą nam od połowy
listopada
Świąteczne hity niesłusznie zostały nazwane świątecznymi.
Można je usłyszeć już w listopadzie (w radykalnych przypadkachjuż na jego początku) oraz w styczniu, ponieważ dopiero w lutym
zmieniamy repertuar na walentynkowy. Mimo że w grudniu, kiedy
specjalne piosenki powinny być dopiero puszczane, mamy ich już
dosyć, to i tak je śpiewamy, ciesząc się świątecznym klimatem.

Coś dla dzieci i nie tylko…

„To właśnie miłość”

Twórcy od kilku lat rozpieszczają nas krótkometrażowymi filmami
o losach znanych postaci z bajek podczas magicznego okresu, jakim są
święta Bożego Narodzenia. Takie produkcje jak „Pada Shrek” czy
„Mamucia gwiazdka” umilają czas spędzany z rodziną i przywołują
wspomnienia z czasów, kiedy byliśmy małymi brzdącami.

Film z 2003 roku składa się z 10 historii miłosnych. Premier
zakochany w sekretarce, cierpiący po śmierci żony mężczyzna,
zdradzony przez narzeczoną pisarz, który postanowił wyjechać
do Francji… Każda opowieść jest wyjątkowa i udowadnia, że
w Boże Narodzenie wszystko, co złe, na pewno przeminie.

"Sylwester w Nowym Jorku"

„Grinch” & „Grinch i świąt nie będzie”
Tytułowy bohater Grinch nienawidzi świąt i robi wszystko, aby wymazać
je z kalendarza oraz zabrać radość innym. Obok znanego filmu z 2000
roku, gdzie Jim Carrey wcielił się w tytułową rolę, pojawiła się wersja
animowana, w której możemy usłyszeć głos Benedicta Cumberbatcha.
Osiemnaście lat różnicy, dwaj znani aktorzy i jedna historia, która jako
jedna z wielu porusza nawet tych o najzimniejszych sercach.

W KRĘGU SZTUKI ...

Wystawa Magdaleny Abakanowicz
Niedawno miałyśmy okazję zobaczyć wystawę rzeźb wybitnej
polskiej artystki Magdaleny Abakanowicz w Bydgoskim Centrum
Sztuki. Twórczość zmarłej w zeszłym roku rzeźbiarki wywarła na nas
ogromne wrażenie. Liczba i waga nagród, jakie zdobyła za swoje
dzieła, oraz tytułów honoris causa wielu uniwersytetów na świecie
utwierdzają w przekonaniu, że była człowiekiem o ponadprzeciętnym
talencie, wyróżniającym się z tłumu dzięki sztuce.
Na czym polegała jej wyjątkowość? Do tworzenia rzeźb nie używała
konwencjonalnych materiałów – wykorzystywała możliwości, jakie
niesie ze sobą tkanina ze względu złożoność jej formy, podatność na
kształtowanie i uległość na wolę twórcy. Była pionierką w dziedzinie
stosowania tkaniny artystycznej w monumentalnych kompozycjach
przestrzennych, dlatego od jej nazwiska rzeźby tworzone z różnych
rodzajów włókien nazwano abakanami.
Jej dzieła często realizowały koncepcję everymana – każdy mógł
zobaczyć w nich samego siebie, gdyż charakteryzuje je
uniwersalizm. Sama podkreślała, że człowiek, który ją interesuje, nie
jest człowiekiem określonego czasu, jest człowiekiem w ogóle.
Nieregularność form nadają abakanom rzeczywistego wymiaru, jakby
zaklęta była w nich dusza pogrążonego w rozmyślaniach nad życiem
czy mierzącego się ze współczesnym światem człowieka. Użycie
szarości i odcieni brązu tylko potęguje to wrażenie.
Adrianna Bartoś
Natalia Lewandowska

Twórcy filmu udowadniają, że nie tylko Boże Narodzenie jest
magicznym okresem w roku. Nowy Jork staje się bajkową
krainą, w której marzenia się spełniają. Przedstawionych zostaje
kilka historii rozgrywających się w sylwestrową noc, z których
płynie wspólny morał – ostatniego wieczoru w roku nikt nie
powinien spędzać samotnie.

WARTO ZOBACZYĆ!
Nowości w grudniu i styczniu

Kino

Opera Nova

„Zabójcze maszyny”
„Aquaman”
„Kraina wielkiego nieba”
„Mary Poppins powraca”
„Spider-Man Uniwersum”
„Roma”
„Bumblebee”
„Ralph Demolka w
Internecie”
„Witajcie w Marwen”
„Maria, królowa Szkotów”

Balet „Dziadek do orzechów”
Opera „Cyrulik sewilski”
Koncerty
Spektakl gościnny „Królowa
śniegu”
Operetka „Księżniczka czardasza”
Opera „Halka”
Balet „Magiczne zabawki”

Emily Blunt w roli
tytułowej bohaterki filmu
"Mary Poppins Powraca"

Adrianna Bartoś
Natalia Lewandowska
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100 PYTAŃ
DO...

PANI PROFESOR
ELŻBIETY BSUFKI

Aleksandra
Majewska

Weronika
Lenczkiewicz

Witamy Was w naszym nowym dziale! Będzie
on poświęcony naszym mentorom, którzy
wprowadzili nas w świat licealnych przeżyć,
czyli krótko mówiąc – nauczycielom. Dzięki
tym krótkim pytaniom możecie poznać
ciekawostki z życia ludzi, których codziennie
spotykamy w murach tego liceum i
dowiedzieć się czegoś więcej na temat ich
życia pozaszkolnego.
Zapraszamy do przeczytania pierwszego
wywiadu z P. Elżbietą Bsufką na temat jej
podejścia do życia, ulubionych filmów i
książek, no i oczywiście o jej przygotowaniach
do świąt, które zbliżają się wielkim krokami.

Jak spędza Pani święta?

Ulubiona książka?

Rodzinnie

Wszystkie dzieła Waldemara Łysiaka i Wiesława Myśliwskiego.

Co najbardziej lubi Pani w świętach?

Ulubiony aktor/aktorka?

Niezwykły klimat oraz zapach choinki, mandarynek, pierników i
kapusty z grzybami.

To aktorzy grający rozmaite role, dzięki którym pokazują talent i
zmieniają się niczym kameleony.

Jaki jest najlepszy prezent, który Pani dostała?

Ulubiony kolor?

Uwielbiam dawać prezenty, i radość, którą sprawiam osobie
obdarowanej, jest już dla mnie prezentem samym w sobie.

Nie ma wątpliwości, że czarny.

Ulubiona potrawa świąteczna?
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Ulubiony typ muzyki?
Lubię muzykę refleksyjną, nieoczywistą i sprzyjającą wygłupom…

Przepadam za potrawami z rybą w roli głównej.

Ulubiony film świąteczny?
Jest nim „Cud na 34. ulicy” z Elizabeth Perkins i Dylanem
McDermottem.

Czy wierzy Pani w świętego Mikołaja?
Jak tu nie wierzyć, gdy spotykasz Go na każdym kroku.

Ulubiony sport?
Odkąd pamiętam, lubiłam biegać i to się nie zmieniło.

Ulubiona potrawa?
Babciny rosół...

Ulubiona bajka z dzieciństwa?
Dzieciństwo? Nie pamiętam...

Woli Pani makowiec czy sernik?
A mogę wybrać makowiec i sernik?

Prezenty otwiera Pani w Wigilię czy pierwszy
dzień Świąt Bożego Narodzenia?
W moim domu wszyscy otwierają prezenty po kolacji wigilijnej.

Czy posiada Pani kalendarz adwentowy?
Nie.

Kiedy zaczyna Pani przygotowania do świąt?
Przygotowania do świąt zaczynam już w listopadzie, myśląc o nich.

Czy ma Pani jakieś ulubione tradycje
świąteczne?
Lubię święta i z tego względu trudno byłoby mi wyróżnić jeden
świąteczny zwyczaj.

Ulubione piosenki świąteczne?
Z przyjemnością słucham „Karpia” w wykonaniu redaktorów
radiowej Trójki.

Ulubiona kolęda?

Ulubiona lektura szkolna?
Lubię czytać książki. Nieważne, czy je sama wybieram, czy ktoś mi
je poleca. Nie chcę wymieniać jednej, szczególnie z kanonu lektur.

Pani znak zodiaku?
Jestem zodiakalnym skorpionem.

Czy ma Pani pasję w życiu?
Fascynuję się szeroko pojętą kulturą.

Jakie jest najlepsze miejsce, które Pani
odwiedziła?
Jetem oczarowana Bieszczadami,

Bez czego nie może Pani wyjść z domu?
Bez kluczy...

Jaki jest ostatni film/książka, który Pani
obejrzała/przeczytała?
Ostatnio widziałam „Donbas” Siergieja Łoźnicy, a czytałam „Ucho
Igielne” Wiesława Myśliwskiego.

Co lubi Pani robić w wolnym czasie?

Odpowiem przewrotnie, że kolędy w wersji łacińskiej.

W wolnych chwilach oglądam filmy na dużym ekranie.

Kiedy ubiera Pani choinkę?

Kim chciała Pani zostać, gdy była mała?

W wigilijny ranek...

Marzyłam, aby być prawniczką.

Ulubiony serial?

Jakich cech charakteru nie toleruje Pani w
ludziach?

Dr. House

Ulubiona piosenka?
Słucham różnych piosenek, dlatego nie dokonam wyboru.

Ulubiony film?
Zaskakujący, zrealizowany z maestrią i zostający ze mną na
dłużej.

Nie toleruję arogancji, obłudy, nierozwagi, niesłowności… To na
początek.

Czy ma Pani zwierzę?
Mam kotka...
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Lekkim
piórem
Czyli regularna dawka wierszy,
opowiadań i wielu innych przejawów
twórczości literackiej dla każdego!
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Zamiast manifestu odradzającej się "ellyty"
dział "Lekkim piórem" przedstawia:

KRÓTKI PORADNIK HODOWLI I PIELĘGNACJI
MŁODEGO ARTYSTY
Nawożenie:
Przycinanie
Jak powszechnie wiadomo, ważnym elementem
budowy wewnętrznej artysty są skrzydła, na których
unosi się w poszukiwaniu natchnienia aż do siedziby
muz. Skrzydła młodego artysty są organem
szczególnie wrażliwym, dlatego wymagają uważnej
pielęgnacji. Zalecane jest regularne podcinanie
skrzydeł, które sprzyja duchowemu rozwojowi.
Umiejętnie podcinane skrzydła rosną szybciej, stają
się odporniejsze na urazy i stymulują pracę ośrodków
mózgowych, które u artysty z braku lepszego
rozwiązania pełnią funkcję koordynacyjną i
integracyjną dla kreatywnego a wręcz czasami
konstruktywnego myślenia. Według najnowszych
badań większość tych ośrodków zlokalizowana jest
pomiędzy sercem a żołądkiem.*
Uwaga!
Bardzo ważne jest indywidualne odmierzenie
odpowiedniej częstotliwości i intensywności
podcinania. Te kryteria ustalamy w zależności od
gatunku artysty, najlepiej w początkowym okresie
pielęgnacji, tak zwaną metodą prób i błędów.
Nie należy:
zaniedbywać podcinania – artysta odrzucony i
zignorowany ma skłonność do szkodliwych mutacji
myślowych, mogących prowadzić do
axismundizmu, choroby trudnej w leczeniu i często
przewlekłej lub (w przypadku okresów krótszego
zaniedbania) gorszej reakcji na przycinanie;
nadmiernie intensyfikować ilości przycinanego
materiału. Zupełnie odcięte skrzydła bardzo często
w ogóle nie odrastają, co prowadzi do obumarcia
duchowego artysty!
stosować tzw. krytyki bez pokrycia. Nawet najmniej
drażliwe odmiany twórcy w końcu uodpornią się na
tak nieprofesjonalne zabiegi, jako powikłanie może
występować m. in. odkrytycyzm – obiekt może się
odszczekiwać lub ignorować rady pielęgnującego,
możliwy jest też wynikający z poczucia
pokrzywdzenia łagodny axismundizm.
Wskazane jest:
informowanie obiektu o dokonywanych postępach;
przygotowywanie regularnych „ochronek”, które
pomagają znosić trudy pracy. Mile widziana jest
forma spożywcza.

Kwestią kluczową dla zbilansowanego rozwoju artysty jest
utrzymanie równowagi między wskazanymi wcześniej
ośrodkami dominującymi – sercem i żołądkiem, których
idealna synchronizacja utrzymuje kruchą psychikę
swojego właściciela w stanie - skądinąd chwiejnej równowagi.
Podstawowym błędem, popełnianym najczęściej przez
laików, jest przeforsowanie jednej ze stron. Artysta, jako
niesamodzielna forma życia, nie jest w stanie określić
swojego stanu, dopóki nie zawiśnie w otchłani rozpaczy.
Zawisanie w otchłani rozpaczy jest z naszego punktu
widzenia bardzo niepożądane, dlatego należy odwracać
uwagę obiektu od tej drażliwej kwestii. W tym celu
proponujemy domyślną dietę, której proporcje mogą
ulegać minimalnym odchyleniom u różnych artystów:
Tzw. zasada „dwa do jednego”
Na jedno wzniosłe doznanie artystyczne powinny
przypadać dwa przyziemne. Zapewnia to zaspokojenie
niedosytu żołądka i zastrzyk energii zarówno na czas
prozaicznego przeżywania, jak i tworzenia.
Dieta artysty nie musi być specjalnie urozmaicona, jednak
należy unikać przekarmiania go elementami suchymi,
takimi jak czerstwe pieczywo, zeschnięte wczorajsze
resztki obiadu czy też słynna półpłynna kawa sprzed
tygodnia à la „jeszcze się nada”. Wewnętrzny radar
artysty jest nieczuły na takie niuanse jak przykładowo
termin ważności, objawy zepsucia, gnicia, zeschnięcie,
chociaż zdarzały się przypadki osobników stąpających po
ziemi tak twardo, że wykrywali oznaki pleśni zanim
zaczynała do nich mówić.***
Kwestia prawdziwego być albo nie być!
Aby A r t y s t a mógł z czystym sumieniem rosnąć
jako pełnoprawna forma życia, przede wszystkim
należy go czytać. Podczytywać, doczytywać,
kartkować, przeglądać, rzucać okiem. To nawet
bardziej niż bezgraniczne uwielbienie doda skrzydeł
jego pisarskiej formie, w końcu pisać znaczy dzielić
myśl ze światem. I my, przy pomocy naszego czasem
lekkiego, czasem nieco cięższego pióra wracamy do
murów szkoły, by zacząć rozmawiać ze światem.
400 lat - i znowu debiut,
I znowu po raz pierwszy
Zawitał w mury (zamiast śniegu)
Deszcz naszych próz i wierszy!

Szanownym czytelnikom
Szanowni A r t y ś c i

* Na 100 badanych aż 98** przykładało rękę (lub ręce) do tego obszaru ciała podczas stymulacji utworem uznawanym powszechnie za w miarę poetycki. W badaniach
końcowych zastosowana została "Świtezianka". Miejsce to bywało wskazywane już wcześniej - znajduje się przecież między dwoma najważniejszymi w życiu artysty organami,
utrzymującymi w równowadze jego duszę i ciało.
** Dwóch pozostałych zwyczajnie zemdlało. Redakcji nie opłaca się jednak podawanie żadnej refleksji na ten temat.

*** Niezbadane są ścieżki ewolucji...

Aleksander Jakub Horyń
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"ZAMIEĆ" - OPOWIADANIE
I - Drzewa mają uszy
Lodowaty, biały puch spowijał gęstwiny świerków chaotyczną zamiecią, przykrywając grubymi warstwami śniegu
zimową ściółkę lasu. Mroźny wiatr szeleścił gałęziami wysokich sosen, wyginając ich giętkie konary na wszystkie
strony świata. Iglaste drzewa dzikiej tajgi rozciągały swój naturalny majestat niesamowicie daleko, aż za rozmazaną
linię horyzontu. Puszcza przypominała tego popołudnia Śnieżną Królową, odzianą w długą jedwabną suknię
koloru sierści polarnego niedźwiedzia, zapierając dech w piersiach swoją imponującą, ale jednocześnie i na swój
sposób niebezpieczną urodą. Terytorium nieokiełzanej przyrody przecinała asfaltowa szosa, pokryta cienką
warstwą śliskiego lodu, jakby potęga żywiołu sama próbowała zniszczyć stworzonego przez człowieka intruza,
naruszającego spokój ziemskiego krajobrazu.
Srebrny Ford Mondeo powoli przecinał leśną dolinę, przyciągając ciekawskie spojrzenia buszujących w krzakach saren i
wygłodzonych dzików. Artur Karpin, czterdziestoletni sprzedawca nieruchomości, jechał ostrożnie, starając się za wszelką
cenę nie stracić kontroli nad pojazdem, co w panującej białej burzy zdawało się być całkiem możliwe. Ogarniająca świat
śnieżyca ograniczała pole widzenia do absolutnego minimum, a pokryta szronem powierzchnia ulicy zmuszała do
nerwowego ściskania oburącz za kierownicę. Mimo wszystko, mężczyzna wręcz tryskał pozytywną energią i dobrym
humorem. Wesoło nucił lecący akurat w radiu kawałek Guns N' Roses, kołysząc się
w rytm muzyki. Na drodze był zupełnie sam, nikt o zdrowych zmysłach nie wyjechałby w tak podłą pogodę na daleką
podróż, nawet jeśli zmuszałaby go do tego praca. Artur jednak miał naturę prawdziwego optymisty

i wiedząc, że jest możliwość dobicia dochodowego interesu, nie wahał się długo. Ucałował na pożegnanie żonę,
obiecując, że wróci nie później niż za trzy dni, po czym wyruszył swoim kombi w daleką trasę. Przez pierwsze sto
kilometrów, wbrew wcześniejszym prognozom, pogoda nawet dopisywała, co stworzyło w duchu młodego
biznesmena niewielki zarodek nadziei na spokojną podróż do Katowic. Nie łudził się długo. Wkrótce potem
rozpętało się istne śnieżne piekło, zmuszając kierowców do jechania z wręcz ślimaczą prędkością.
Coś piknęło monotonnie, drażniąc ucho niskim dźwiękiem. Artur spojrzał zaskoczony na deskę rozdzielczą auta,
na której teraz ostrzegawczo migotała pomarańczowa lampka, informując o sukcesywnie zmniejszającej się ilości
benzyny w baku. Mężczyzna uniósł brwi ze zdziwienia, będąc niemalże pewnym, że całkiem niedawno tankował.
Zastukał palcami o szybkę wskaźnika poziomu paliwa, jednak czerwona iglica nawet nie drgnęła, wciąż pozostając
na poziomie rezerwy. Nagle zza ściany szaleńczej zimowej zamieci wyłonił się stojący przy szosie drogowskaz,
zniszczony, ponadgryzany przez bezwzględny ząb czasu. Na znaku widniał rozmazany, niewyraźny napis. Minęła
dłuższa chwila, zanim Arturowi z trudem udało się rozszyfrować zawartą na nim informację. Pod przekrzywioną
strzałką skierowaną na północ, w kierunku odchodzącej od głównej drogi wąskiej uliczki, widniał pokreślony
krwistoczerwoną farbą napis „ Brynica – 10 km”. Wskazywana aleja sprawiała wrażenie podejrzanie cichej,
zwłaszcza biorąc pod uwagę nacierającą zewsząd nawałnicę. Wyrastające po jej obu stronach modrzewie
przechylały się do wewnątrz, tworząc swoiste zadaszenie tego korytarza natury, a przez gęste pędy i gałęzie światło
przechodziło tylko w nieznacznym stopniu.
Artur bacznie przyglądał się tajemniczej drodze. Asfalt wyglądał na raczej mało uczęszczany, a otaczające go
zwiędłe drzewa, sprawiały wrażenie wyjątkowo ponurych, jakby coś powoli wysysało z nich resztki życia. Las w tym
miejscu, nie wiedzieć czemu, obumierał, dając poczucie wszechobecnej grozy i niepewności. Mężczyzna podrapał
się po łysinie, dumając nad wyborem, czy aby na pewno powinien ryzykować kontynuowanie jazdy wzdłuż głównej
trasy, w nadziei, że za kilka kilometrów znajdzie przy niej stację paliw, czy lepiej bezpiecznie podjechać kawałek do
nieznanego miasteczka i tam zatankować. „Hm… Wolałbym nie utknąć z pustym bakiem na totalnym odludziu,
zwłaszcza w taką zamieć. Brynica… pierwsze słyszę o takiej miejscowości, ale benzynę powinni mieć” – pomyślał, po
czym płynnym ruchem rąk przekręcił kierownicę, a samochód mozolnie zjechał na odchodzącą w niezbadaną dal
uliczkę.
Warkot silnika echem odbijał się pośród mrocznych zarośli drzew i chaszczów przepełnionych grozą. Śnieżna
zawierucha powoli ustępowała miejsca podejrzanej ciszy - narastającej aurze melancholii i strachu.
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II - Msza
Miasteczko nie wyróżniało się nadto na tle innych, szarych skupisk niemalże identycznych domów, rozlokowanych
wzdłuż dwóch, przecinających się ulic. Sześcienna architektura swoją nudną prostotą dodawała do całej wioski
szczyptę specyficznego klimatu, podkreślanego przez panujące na ulicach pustki. W oddali nie dało się dostrzec
żywego ducha. Zaniedbane drogi świeciły całkowitymi pustkami, a mimo zbliżającego się wieczoru, z
pozakrywanych koronkowymi firankami okien nie dochodził ani jeden błysk włączonych lamp czy świecących
telewizorów. Zewsząd dobiegała tylko przyprawiająca o dreszcze cisza. Delikatne promienie zachodzącego słońca
muskały łagodnie srebrzystą maskę Forda, nieśpiesznie toczącego się po popękanym asfalcie. Artur wypatrywał na
ulicach jakichkolwiek oznak ludzkiego życia, jednak widział tylko posępne pustki, atakujące umysł przeróżnymi
domysłami, będącymi dziełem często zdecydowanie zbyt wybujałej wyobraźni. Nagle, jak gdyby nigdy nic, auto
odmówiło posłuszeństwa. Po prostu zastygło w miejscu. „Eh… cholerny rzęch. Rezerwa zapaliła się jakieś dziesięć
kilometrów temu... dziesięć kilometrów! To jakiś żart?” – nie potrafił powstrzymać złości, wymieniając w myślach
soczyste wiązanki przekleństw. Zrezygnowany wyjął z kieszeni dżinsów smartfon. „Doskonale… bateria padła. Lepiej
być, do kurwy nędzny, nie mogło… jak w jakimś tanim horrorze” – szybkim ruchem ręki podłączył urządzenie pod
powerbank. „No trudno… ktoś przecież musi żyć w tej zapadłej dziurze. Po prostu… po prostu poszukam stacji” –
wyszedł z samochodu, z trzaskiem zamykając drzwi, chowając kluczyki do kieszeni postrzępionego płaszcza.
Szedł chodnikiem wśród łypiących na niego wrogim spojrzeniem domostw, przypominających idealnie
wymierzone, sześciościenne kostki do gry. Większość okien i drzwi zostało (prawdopodobnie w szaleńczym
pośpiechu) pozabijane zbutwiałymi deskami, co nasuwało Arturowi kolejne pytania, lekko go dezorientując. Na
jednym ze starych kamiennych murów, oddzielających ulicę od zrujnowanego budynku, dostrzegł koślawy,
wytworzony jakby drżącą ręką napis, „bóg umarł. Niech żyje Bóg”. Poczuł przelatujące po karku dreszcze i
mimowolnie głośno przełknął ślinę. Wszystkie witryny sklepowe świeciły pustkami, na banerze miejskiego kina
widniało hasło, zapraszające ludzi na premierowy pokaz „Szóstego zmysłu”. „Ile lat temu w tym dziwnym miejscu
zatrzymał się czas? Dziesięć? Piętnaście? Wszystko jest tu takie… obce” – pomyślał.
Po kilku minutach marszu, mężczyzna odnalazł całkowicie zrujnowaną stację benzynową, sprawiającą wrażenie, jakby w
swych progach nie gościła żywej istoty od wielu, wielu wiosen. Wszystkie dystrybutory paliw były pokryte grubymi
warstwami kurzu i lepkich pajęczyn, drobne odłamki szkła z powybijanych okien leżały na kafelkowej podłodze ciemnego
wnętrza. Gdy Artur stracił już niemal wszelką nadzieję na znalezienie jakiejkolwiek pomocy

w tym enigmatycznym miejscu, nagle do jego uszu dotarły… niskie, męskie śpiewy, którym akompaniowała ponura
muzyka organów. Odwrócił się natychmiast, próbując ustalić, skąd dochodzą tajemnicze odgłosy. Wbił
zaciekawione spojrzenie w wysoko wznoszącą się ponad inne budowle wieżę kościoła. „No tak... to by tłumaczyło te
pustki. Wszyscy mieszkańcy poszli na mszę. Powinienem poczekać, aż wyjdą. Z drugiej strony… i tak nie mam nic
ciekawego do roboty, więc... czemu by nie wziąć udziału? Może dopiero się zaczyna” – pomyślał, po czym ruszył ku
budzącej respekt ogromem, gotyckiej świątyni.
Dochodzące zza kościelnych wrót śpiewy stawały się coraz głośniejsze, a muzyka organów swoją mroczną
kompozycją zaczęła budzić w Arturze poczucie lęku. Próbował wsłuchać się w tekst tych pieśni, przypominających
przepełnione bólem lamenty, jednak nie rozumiał nic. Najwyraźniej był to jakiś inny, nieznany mu dotąd dialekt,
który opierał swój wydźwięk przede wszystkim na twardych spółgłoskach oraz czymś, co przypominało donośne
nabieranie szybkich oddechów. Mowa ta, wywołująca niepokój w jego sercu, sprawiała wrażenie przeplatanego
głośnymi, szaleńczymi krzykami jazgotu.
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Niemalże bezszelestnie uchylił żeliwne wrota i przekroczył próg budzącego grozę kościoła. Wnet serce podskoczyło mu do
gardła, krew zamarzła w żyłach, a z żołądka dobiegł piekielny, nagły ból, jakby wypalając go od środka. Znieruchomiał
kompletnie, z niewyobrażalnym szokiem wpatrzony w to, co ukazywało mroczne wnętrze szatańskiej świątyni. W obszernej
krypcie, pozbawionej jakichkolwiek okien i oświetlanej wyłącznie nikłym blaskiem pochodni, stało około pięćdziesiąt
zakapturzonych sylwetek, odwróconych do wejścia plecami, wpatrujących się w przerażający, okultystyczny ołtarz.
Postacie te spowijały smoliste tuniki, których czerń przypominała nieskończoną otchłań piekieł, a na ich dłoniach lśniły się
złote pierścienie zdobione błyszczącymi czerwienią rubinami. Wszyscy, bez wątpienia, wznosili swe żałobne modły do
jakiegoś bóstwa, jednak poczucie wszechobecnego, przepełniającego kryptę zła sprawiało, że Artur bał się nawet pomyśleć,
komu ta sekta mogła oddawać cześć. Wtedy dostrzegł wyraźniej, co przedstawiał skryty w lekkim cieniu poliptyk, a oczy
momentalnie zaszły mu mrokiem. Na ołtarzu widniała podobizna monstrum, którego oblicza z pewnością nie potrafiłaby
spłodzić wyobraźnia zwykłej, ludzkiej istoty. Potwór z malowidła miał zniekształconą, powykrzywianą twarz,
w pełni pokrytą przez ciemnogranatowe łuski, a z jego nienaturalnie alabastrowych oczu biły wyłącznie ferment
i wizja krwawej zagłady. Z czegoś, co najprawdopodobniej było odpowiednikiem płatu czołowego, wyrastały dwa,
szpiczaste rogi. Stworzenie poruszało się na pięciu, porośniętych ciemnym włosiem odnóżach, zakończonych potężnymi
kopytami, zdecydowanie większymi niż u większości ziemskich ssaków. Te wszystkie, napawające wstrętem elementy,
składały się na nieujarzmione poczucie lęku, wywoływane przez to paskudne oblicze. Niewyraźny grawer pod malowidłem
głosił tajemnicze hasło, „A gdy wybije godzina ostateczności i grzechu chmury zapanują na płaczących mrozem niebiosach,
wyjdzie z podziemi ten, któremu kres dane jest położyć ludzkiej rozpuście. A kres ów będzie obfity w krew, łzy i cierpienie,
bo kto ból bliźnim w swym bycie zadawał, sam bólu

o tysiąckroć większego smak poczuje”. Artur głośno przełknął ślinę. Odrobinę za głośno.

Nie zwrócił na to wcześniej uwagi, zainteresowany ceremonialnym, mrocznym wnętrzem świątyni
i zagadkowością zakapturzonych sylwetek, oddających modły do szatańskiego bóstwa. Tym bardziej, gdy ujrzał ten
szkaradny, piekielny widok, poczuł, że gdzieś na dole żołądka zbiera mu się na wymioty. Zacisnął zęby, gdy ciarki strachu
przemknęły mu drażniąco po karku. Na zdobionym ołtarzu demonicznego monstrum, rozciągnięte
i ułożone w znak pentagramu, leżało zmasakrowane ciało młodej kobiety, topiące się w kałuży karminowej krwi,
w której to tafli odbijał się nikły blask świątynnych pochodni. Wyglądała, jakby zamordowano ją zaledwie parę chwil temu.
Krew nie zdążyła jeszcze porządnie wsiąknąć w cienki materiał łososiowej sukienki. Nad truchłem stał jeden z nich. Wysoki
mężczyzna w czarnej szacie i opadającym na oczy kapturze, o twarzy nieludzko bladej jak
u upiora, z wyraźnie zarysowanymi, wystającymi żyłami. W dłoniach trzymał zardzewiały nóż, którym powoli

i z absolutną starannością godną wybitnego chirurga, dokonywał chorego rytuału, podcinając martwej dziewczynie
obie tętnice szyjne, z których na jego białe rękawice wściekle tryskała czerwona posoka.
Artur nie zdążył krzyknąć. Poczuł potężne uderzenie przeszywającego bólu gdzieś w okolicach skroni, świat
momentalnie zawirował mu przed oczami, zamieniając pole widzenia w kolorowy kalejdoskop szaleńczej zagłady.
Stęknął jeszcze resztkami sił, gdy dotarło do niego, że spada w dół. Nieograniczony dół ciemności, mroku i śmierci.
c.d.n

"Refleksyjność" - Weronika.R

"Między półkami" - Weronika.R

Znałam raz taką, która w deszczu
Rozpuszczała nieprzyzwoicie problemy
Zagoniona w łąkach
Uciekała z miasta

Aż pewnego dnia zdmuchnął ją wiatr
O kilka bezdechów za daleko
I położyła się wśród traw

W twoim pustym mieszkaniu
Błąkam się między półkami
Zaglądam drobinkami kurzu
Do książek nieprzeczytanych

Była ociężała i obyta

(chociaż myślała o tym nieco inaczej)

Z pogardą dla wdzięku, poezji
Muzyki, sztuki i kultury
Gdyby mogła, wyłaby do księżyca

Od tej pory śnię, że jestem łąką
A ona szepce do moich kwiatów

Z zagniewania na rzeczywistość i
nierzeczywistość
Zdarzały się dni, w których biegła
Powiewając nad głową czernią kaptura
Znikała na długie godziny
Gdzieś po drugiej stronie parapetu
A ja stałam przykuta do podłogi

I uciekałam w obce rzeczywistości
Po drugiej stronie żółtawej kartki
Dobrze się nam razem żyło

Gotowa na trwałe rozpadnięcie we
wszechświat

Patrzę na szklane uśmiechy
Na starych zdjęciach zastane
Szukam tych drobnych zaprzeczeń
Przeciwko zapominaniu

Słowa o konsystencji miodu
Sprzątnie się stąd kilka kartonów
Złudnych zaproszeń do trwania
Sprzeda się, spali się, zgubi
Już nie ma w nich nic do kochania
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Natalia
Biłoszewska

ŁUKASZ
WIERZBICKI
Piątego listopada nasza szkoła miała okazję po raz piąty gościć
Łukasza Wierzbickiego, wybitnego autora książek dla dzieci
i młodzieży, który od lat stara się ocalić od zapomnienia
wartościowe historie. Motywem przewodnim jego książek są
historie podróżników, a w przypadku jego ostatniego dzieła pt.
"Drzewo” - mitologia Słowian. Głównym celem spotkania było
przybliżenie nam mitów słowiańskich. Dlatego autora nie do
pomyślenia było, że jedynie Grecy i Rzymianie snuli takie piękne
opowieści, dlatego postanowił sprawdzić, czy nasi przodkowie
mieli równie ciekawą i rozbudowaną mitologię.

ŁUKASZ
WIERZBICKI
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Z banku do świata literatury…
Przygoda Pana Łukasza z pisaniem książek rozpoczęła się,
gdy nasz bohater miał zaledwie sześć lat, ciekawość
świata, a jego głowa przepełniona była pomysłami…
Pewnego dnia, gdy natłok myśli nie pozwalał mu zasnąć,
postanowił dać upust swojej kreatywności
i napisać, a raczej narysować, swoją pierwszą książkę,
która była opowieścią o rycerzach. Swoje umiejętności
pisarskie doskonalił przez następne sześć lat,
w późniejszym czasie na drodze stanęła mu nauka…
Wierzbicki wspomina o swoim nietrafionym licealnym
wyborze, jakim był profil matematyczno-fizyczny.
Przywołał swoje nieprzyjemne wspomnienia związane
z lekcjami matematyki, na których musiał wpisywać
losowe liczby i zgadywać wyniki, z kolei o zajęciach
z języka polskiego wypowiada się bardzo ciepło,
opowiada o swojej sympatii do interpretacji wierszy
i czytania mitów. Kolejnym złym krokiem na jego ścieżce
edukacyjnej, była Akademia Ekonomiczna. Pan Łukasz
pokazuje nam zdjęcia z zakończenia studiów, na którym
ma, delikatne mówiąc, bardzo niezadowoloną minę, jak
można wywnioskować - nie czuł się tam najlepiej… Przy
okazji podarował nam przydatną radę: „Jeśli jesteście
humanistami, to nie idźcie na Akademię Ekonomiczną.”
Niestety, seria złych wyborów ciągnęła się nawet do
wyboru pierwszej pracy, którą była… praca w banku.
Podsumował to stanowisko jednym zdaniem: "Znowu
wszystko było nie tak.” Na szczęście, dzisiaj nasz bohater
już nie pracuje w banku, jego życiowa ścieżka całkowicie
zmieniła kierunek. Wierzbicki przywołuje postać swojego
dziadka, twierdząc, że to jemu zawdzięcza
zainteresowanie podróżnikami, którzy dzisiaj są
głównym tematem jego książek. Gdy pierwsze dzieło
"Afryka Kazika” odniosło ogromny sukces, Wierzbicki
postanowił pójść za ciosem i odszukać w historii inne
niezwykłe ludzkie losy. Od zeszłego roku dwie z jego
książek znalazły swoje miejsce w kanonie lektur i są dziś
czytane przez dzieci w całej Polsce… Kariera Pana
Łukasza przeszła niezwykłą transformację, ze zwykłego
bankowca stał się rozpoznawalnym pisarzem, dzisiaj
jego życie nie polega już na siedzeniu za biurkiem, a na
spotkaniach z dziećmi i młodzieżą zafascynowaną jego
twórczością.

Czy to możliwe, że tylko Grecy mieli
mitologię?
Przez cały czas, gdy Wierzbicki opisywał przygody misia
Wojtka, Kazika, czy innych bohaterów, nie dawała mu
spokoju jedna rzecz - mitologia Słowian… Autor
wspomina, że jedną z pierwszych książek, jaką
przeczytał, była mitologia Greków i Rzymian,
jednocześnie zastanawiał się, dlaczego nigdy nie wpadł
mu w ręce zbiór mitów słowiańskich… Punktem
zapalnym do rozpoczęcia "badań" w tym temacie, było
uświadomienie sobie przez Pana Łukasza faktu, że

"Afryka Kazika" to
pierwsza książka Łukasza
Wierzbickiego
niegdyś wszystkich Słowian łączył wspólny język,
kultura, religia, a więc musiała być i mitologia…
Wtedy rozpoczął swoje poszukiwania, probował
odnaleźć książkę, w której opisane są nasze
korzenie, historia Słowian i ich mitologia. Ku
zdziwieniu pisarza, takie dzieło jeszcze się nie
pojawiło. Jednak nie dawało mu to spokoju,
uparcie szukał odpowiedzi na pytanie: Dlaczego
nie ma mitologi Słowian? Szybko doszedł do
wniosku, że za odsunięciem dawnych bogów,
niszczeniem świątyń i co za tym idzie,
zapomnieniem o tych starych opowieściach, stoi
postępująca od 966 roku chrystianizacja
polskiego narodu. Wierzbickiemu udało się
odtworzyć część mitów poprzez odnajdywanie
poszczególnych elementów opowieści, które
przystawały do dnia dzisiejszego, w np. ludowych
przesłaniach i pieśniach, dodawał je do siebie i
wyobraził sobie, jak wyglądała całość. Całkowicie
poświęcił się odszukiwaniu nowych elementów
obrazka i łączeniu ich
w całość. Spędzał dużo czasu wśród przyrody,
szukał inspiracji w plenerze. Prace nad
"Drzewem” trwały trzy lata, przez ten czas udało
mu się skompletować cztery mity. Wierzbicki
wspomina, że w świecie naszych przodków
odnalazł wiele mądrości. Jego celem było
przekucie tego na swoistego rodzaju "klucze",
które mogą przydać się młodemu pokoleniu
czytelników. Ma nadzieję, że spisane przez niego
historie, będą działać jak most pomiędzy
historią a przyszłością…
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RATUJMY
SAMOTNE
BANANY!
#FELIETON
Brzmi śmiesznie? Zabawnie? Może i tak, jednak to poważna sprawa!
Świat zmierza ku zagładzie, lecz takie drobnostki pomagają, by
stawał się lepszy! Chcesz pomóc planecie? To dla Ciebie ten artykuł!

Sara Bergleh

Sonia Irza

Dbanie o środowisko naturalne staje
się coraz bardziej popularne i bardzo dobrze! Sławne osoby,
(np. Areta Szpura – weganka,
aktywistka, kobieta petarda, dbająca
- jak tylko może - o przyszłość
Ziemi), również złapały bakcyla i
wkręciły się w tematykę Zero Waste.
Kolejna superakcja polega na tym,
aby nie odrywać pojedynczych
bananów od kiści! Zdarzyło Ci się
zrobić coś takiego? Myślę, że nie
tylko Tobie. Duża część
społeczeństwa ma taki zły nawyk,
który prowadzi do marnowania
żywności. Zdziwiony? Porzucone
banany nie są chętnie kupowane,
szybciej dojrzewają = szybciej psują
= trafiają na śmietnik,

a przecież mogłyby trafić do brzuszków,
chętnych na nie, konsumentów!
Bezsens, prawda? Dlatego myślę, że
warto się zastanowić nad
podejmowanymi decyzjami nawet w tak
– jak się wydaje - błahych, codziennych
sprawach. Mała czynność dla Ciebie, a
może pomóc planecie. Zdajesz sobie
sprawę, ile owoców i warzyw marnuje
się, chociażby w Europie? 17 milionów
ton! A przecież owoce są takie dobre –
w szczególności banany! To dobre
źródło magnezu i potasu! Chcesz być
piękny - jedz banany! Dzięki
aminokwasom i przeciwutleniaczom
cudownie wpływają na skórę oraz
włosy!
Z racji, iż panuje sezon zimowy,

a jesteśmy w temacie bananowym,
mam dla Was przepis na przepyszny
piernik bananowy! Proszę, nie
wystraszcie się, że są tam pomidory!
Tak! Pomidory! Smacznego!

PRZEPIS NA:
PIERNIK POMIDOROWY
Piernik pomidorowy
Czas przygotowania: do 45 minut

Składniki na jedną keksówkę o długości 27 - 33 cm lub na dwie
mniejsze keksówki::
1 szklanka krojonych pomidorów z puszki
1 banan
½ szklanki oleju roślinnego
½ szklanki cukru trzcinowego
2 szklanki mąki pszennej lub orkiszowej
1 ½ łyżki przyprawy piernikowej, najlepiej domowej
1 łyżka kakao
1 łyżeczka sody
½ łyżeczki proszki do pieczenia
½ łyżeczki soli
oraz: powidła do posmarowania i opcjonalnie roztopiona
czekolada z 2 łyżkami oleju do polania
Przygotowanie:
1. Piekarnik rozgrzać do 180 stopni.
W wysokim naczyniu blendera zmiksować
pomidory, banan, olej oraz cukier na gładką,
gęstą emulsję.
2. W dużej misce przy pomocy trzepaczki
dokładnie wymieszać suche składniki. Mokre
składniki wlać do suchych
i wymieszać przy pomocy łyżki lub szpatuły
na gęste ciasto. Tak przygotowane ciasto
przełożyć do keksówki wyłożonej papierem do
pieczenia i piec przez 45 – 50 minut na złoty
kolor.
3. Kiedy ciasto ostygnie przekroić, na pół
i posmarować powidłami śliwkowymi,
a opcjonalnie wierzch polać czekoladą lub
lukrem. Podawać na świąteczny stół
i patrzeć na zdziwione miny domowników,
gdy dowiadują się, z czego piernik jest
zrobiony.
Porady:
· Szklanka to nie puszka pomidorów –
odmierzcie z puszki szklankę, czyli 250 ml.
· Krojone pomidory nie mogą być zamienione
na przecier, passatę ani koncentrat.
· To ciasto zawsze się udaje i bardzo pięknie
wyrasta – dlatego nie należy nakładać go za
dużo do keksówki, Wystarczy, aby ciasto
sięgało do połowy wysokości. Jeśli ciasto
przekroczy ¾ wysokości może, mieć kłopoty
z wyrastaniem i powstanie zakalec.
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# SPORT

(NIE)ZWYKŁA GRA
Ilona Kocięcka

Piłka nożna. Prosta gra – piłka,
dwie bramki, dwudziestu dwóch
piłkarzy. Oglądalność
niesamowita.
W szczególności, jeżeli gra Real
z Barceloną albo gdy Polacy –
mimo licznych kłopotów – do
eliminacji znowu są losowani
z pierwszego koszyka.

Na czym jednak polega wyższość piłki nożnej nad
innymi sportami? Nie może bowiem chodzić tylko
o banalność prowadzenia gry. Gdyby tak było,
każda kobieta w mig pojęłaby, czym jest spalony.
Ja pojęłam dość szybko.
Mecz. Stadion pełen ludzi. Hymn. Zaczyna się gra.
Dwudziestu dwóch zawodników spoconych już od
pierwszego gwizdka. Ich idealnie wystylizowane
włosy w nieładzie. Tu jeden podaje, tam drugi
strzela. Przez dziewięćdziesiąt minut nie wiadomo,

Już w przyszłym roku Bydgoszcz będzie gościć 23
zawodników piłkarskich Mistrzostw Świata U20. Na
bydgoski stadion po raz kolejny wybiegną młode
nadzieje futbolu, o których aklimatyzację i dobre
samopoczucie zadbają wolontariusze.
Mimo że mundial odbędzie się dopiero na
przełomie maja i czerwca przyszłego roku, Polski
Związek Piłki Nożnej już na początku września
uruchomił platformę rekrutacyjną, na której każda
pełnoletnia osoba może zgłosić swoją

spotkania. Następuje czas na wywiad. Pytania
kobiet: „Kto wygrał?”, odpowiedzi mężczyzn: „Ci w
białym” i kolejne pytania kobiet: „Super... A za kim

znajomość języka angielskiego jest obowiązkowa
– zauważa Maks z IIB, który chciałby wziąć udział
w rekrutacji. – Powinien być też uśmiechnięty,

gdzie patrzeć. A jak w końcu się zdecydujesz,
wkracza on – mały człowieczek z gwizdkiem i
kartkami w dwóch kolorach, który ogłasza koniec

byliśmy?”. I do domu.
A teraz wyobraźmy sobie sytuację, gdyby sporty
motocyklowe były jak futbol. Teamy posiadałyby

wtedy swoich pseudokibiców, którzy chodziliby po
ulicach ubrani w kolorowe szaliki, popularne stacje
telewizyjne ogłaszałyby w wiadomościach
zaproszenia na godzinę 22. na magazyn
motocyklowy, a dzieciaki zamiast zbierania

kolorowych kart z Ronaldami czy Messimi
kolekcjonowałyby figurki motocykli. A wszystko to
po to, aby mężczyźni nie musieli tłumaczyć swoim
żonom, co to spalony, ale co oznacza uślizg tyłu i
po co tamci na końcu w ogóle jadą.
Dlaczego tak nie jest?

Bo piłka nożna to piłka nożna! Dla niektórych
połączenie siły, rywalizacji i piękna; dla innych –
bezcelowe bieganie od bramki do bramki. Jednak
w futbolu nie liczą się opinie – ważne jest to, że
dwudziestu dwóch zawodników wywołuje
jakiekolwiek emocje u kibiców, którzy z zapałem
(bądź zmuszeni) oglądają mecz. Krzyki,
przekleństwa, wspólne odśpiewanie hymnu. Nie
ma takiego drugiego sportu. Dlatego w
niewyjaśniony do końca sposób piłka nożna, ze
sportu uważanego za nieelitarny, stała się
numerem jeden wśród większości Europejczyków i
Latynosów. A minione Mistrzostwa Świata czy
zbliżające się Euro nie tylko dla entuzjastów, ale i
dla przeciwników są bez wątpienia jednymi z
ważniejszych wydarzeń roku.

Jednak piłka nożna to nie tylko pot i łzy
zawodników. To nie tylko ich ciężka praca na
treningach, czy podróże po stadionach całego
świata. To również ludzie, którzy dbają o
organizację największych imprez.

kandydaturę. – Wolontariusz musi być na pewno
otwarty na innych ludzi i bardzo komunikatywny.
Ponieważ jest to wydarzenie na skalę światową,

pogodny i dobrze reagować na sytuacje
stresowe, gdyż będzie pracować pod dużą presją.
Zapisy trwają tylko do końca grudnia.

Z dwudziestu czterech drużyn, które w
przyszłym roku przyjadą do Polski, wyłoniono
dotychczas 6 krajów europejskich: Polska,
Włochy, Portugalia, Ukraina, Francja i Norwegia,
a także dwóch przedstawicieli Oceanii: Nowa
Zelandia i Tahiti. Mimo że Bydgoszcz odwiedzą
młode nadzieje futbolu, wielu bydgoszczan nie
wie o imprezie światowego formatu, która
będzie miała miejsce w ich mieście. A piłka
nożna to nie tylko ta rozgrywana na Estadio
Santiago Bernabéu czy Allianz Stadium. Niech
przyszłoroczne Mistrzostwa będą tego
najlepszym dowodem…
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#DZIEJE SIĘ
9.10.2018 r.
W XXVI Bydgoskiej Olimpiadzie
Młodzieży w biegach przełajowych
dziewcząt nasza sztafeta 10x800
metrów zajęła czwarte miejsce.

20.10.2018 r.

Męska drużyna wygrała swoją
grupę i zakwalifikowała się do
ćwierćfinałów XXVI Bydgoskiej
Olimpiady Młodzieży w piłce nożnej
chłopców. Po zaciętej walce nasi
licealiści musieli uznać wyższość
Zespołu Szkół Elektronicznych, z
którym przegrali 5:1. Całe rozgrywki
wygrał Zespół Szkół Spożywczych.

24.10.2018 r.

Nasze licealistki wygrały 2:0 z
Technikum Handlowym mecz o
trzecie miejsce w XXVI Bydgoskiej
Olimpiadzie Młodzieży w piłce
nożnej dziewcząt. Czy możemy się
już czuć winni, że nie interesujemy
się kobiecym futbolem?

#FELIETON

DZIEWCZYNY LEPSZE
OD CHŁOPAKÓW
Ilona Kocięcka

Uczennice z licealnej klasy IIB wygrały 23 listopada
2018 roku konkurs dotyczący sukcesów polskich
lekkoatletów na Mistrzostwach Świata
w hali i na stadionie. Do szkoły wróciły z pucharem
i uśmiechami na twarzy.
Za nami piętnasta edycja konkursu sprawdzającego wiedzę
bydgoskich uczniów na temat różnych dyscyplin sportowych.
Tym razem uczniowie zmagali się z pytaniami o liczbę medali,
które Polacy wywalczyli na ostatnich Halowych Mistrzostwach
Świata w Birmingham , czy
o dyscypliny uprawiane przez brązowych medalistów Letnich

Z okazji setnej rocznicy
odzyskania
9.11.2018
r.

przez Polskę Niepodległości w XI
Liceum Ogólnokształcącym odbył
się Turniej Szczypiorniaka. Nasza
męska drużyna zajęła drugie
miejsce. Turniej był świetną okazją
by przypomnieć sobie genezę
potocznej nazwy piłki ręcznej. To
właśnie w miejscowości Szczypiorno
znajdował się obóz dla
internowanych żołnierzy Legionów
Polskich, gdzie w 1917 roku
rozegrano jeden z pierwszych
meczów piłki ręcznej w Polsce.

Mistrzostw Świata. A wszystko za sprawą Drużynowych
Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce, które

w przyszłym roku rozegrają się w naszym mieście.
Zwycięski skład – Julia, Weronika i Ilona – oraz inni uczestnicy
konkursu zostali również zapytani o… wodę, a to dlatego że od
początku istnienia imprezy jednym z organizatorów jest
Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy.

Z większością pytań dziewczyny poradziły sobie
śpiewająco, przechodząc tym samym do historii konkursu
jako pierwszy triumfatorski zespół złożony wyłącznie z płci
pięknej. Udowodniły, że już od dawna sport to nie tylko
obiekt zainteresowań chłopaków. Ciekawe, czy w kolejnej
edycji zabawy, dotyczącej polskiej ligi piłkarskiej, naszym
licealistkom pójdzie równie dobrze.
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BOX'Y W
OPAŁACH

DYSTRYBUCJA GIER

#FELIETON
Dystrybucja pudełkowa gier topnieje w oczach. Jak długo
będziemy mogli widzieć jeszcze gry w sklepach z
elektroniką? Zmiany nadchodzą szybciej, niż by nam się
wydawało.
Maria Szmyt

Nie da się ukryć, że technologia coraz
szybciej idzie naprzód. Pojawia się coraz
więcej nowych udogodnień, o których
kiedyś moglibyśmy tylko pomarzyć.
Tajemnicą także nie jest to, że najszybciej
rozwija się rynek gier, gdzie w ciągu paru
lat wszystko ulega gwałtownym zmianom.
I ta kwestia przeraża dużą część graczy.
Dzisiaj chciałabym przybliżyć Wam temat,
który stał się niezłą "zagwozdką", odkąd rynek
gier rozprowadzanych cyfrowo zaczął się
rozwijać w zawrotnym tempie. Według
danych
z 2017 roku, w USA, sprzedaż pudełkowych
wersji gier wynosiła 21% całego rynku.

W porównaniu chociażby z rokiem 2010,

kiedy to plastikowe opakowania miały aż 69% udziału, jest
to kolosalna różnica. Da się także zauważyć, że miał w
tamtym roku miejsce ogromny spadek tego wskaźnika,
gdyż zaledwie rok wcześniej tradycyjny sposób
dystrybucji gier to 80%.

Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest wiele. Jednym
z nich staje się to, że wydawanie gier w pudełkowej
formie nie opłaca się niewielkim, niezależnym studiom
deweloperskim, które pojawiają się jak grzyby po
deszczu. Kolejnym z powodów tych zmian wydaje się
to, że twórcy tak usilnie dążą do przeniesienia
sprzedaży do postaci cyfrowej z powodu zarobku.
Według wyliczeń, podczas dystrybucji pudełkowej
wydawca zdobywa 55% ceny w końcowym
rozliczeniu, natomiast przy wersji cyfrowej – aż 70%,
gdyż zmniejsza się liczba pośredników.
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Produkcja opakowań oraz dostarczenie ich na
sklepowe półki jest też bardziej kosztowna, niż
umieszczenie gry na platformie internetowej.
Warto także wspomnieć, że najbardziej znany
magazyn dla graczy – CD Action – po 22
latach zrezygnował z dodatku w postaci płyty
CD z pełną wersją gry, zastępując ją kodem
do odblokowania produktu na platformie
Steam.
Według wielu ekspertów, jest to po prostu
nieodwracalny skutek postępu
technologicznego. Dzięki niemu nie

korzystamy już na co dzień z dyskietek, a
właśnie z płyt CD, które jako nośniki informacji
ustępują powoli miejsca pendrive’om oraz
dyskom różnego rodzaju. Prościej mówiąc –
mimo że korzystając z usług sprzedaży
cyfrowej nie wykupujemy produktu na

własność, a jedynie wypożyczamy go na
nielimitowany czas, jest to naturalny proces,
który nastąpiłby prędzej, czy później.
Kontrą dla tego stwierdzenia jest strach przed
upadkiem platform, dzięki którym dystrybucja

cyfrowa staje się możliwa, np. Steam czy
Origin. Jednak po głębszym przeanalizowaniu,
doszłam do wniosku, że my, jako gracze,
jesteśmy na łasce tych firm, bo dzięki nim
możemy "wypożyczać” gry, dlatego tak długo,
jak nie zabraknie nas oraz twórców naszych

"Steam czy Origin, jednak po
głębszym przeanalizowaniu,
doszły do wniosku, że my, jako
gracze, jesteśmy na ich łasce.

form rozrywki, nie mamy się czego obawiać.
Chociaż, co prawda, kłopotem jest, gdy
problemy techniczne dystrybutorów odbijają
się na wygodnym użytkowaniu zakupionych
gier.

Pozostaje jeszcze kwestia sentymentalnego
podejścia do pudełkowych wersji gier, (których
ceny, swoją drogą, z czasem ulegają redukcji, w
przeciwieństwie do tych „nienamacalnych”
wersji), które przecież towarzyszyły graczom przez

bardzo długi czas. Można przypuszczać, że
wszelkie kolekcjonerskie wersje oraz dodatki
przetrwają te zmiany, ponieważ najwięksi fani
danej gry czy serii są w stanie zapłacić naprawdę
duże pieniądze za jakiś gadżet asygnowany jej
nazwą czy logiem.
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ROMA
GĄSIOROWSKA
#NASI ABSOLWENCI

Zosia Bochen

Rozpoczynamy nową rubrykę w naszej gazetce, w której
przedstawiać będziemy losy absolwentów naszego
liceum, którzy osiągnęli sukces na niwie zawodowej i są
postaciami znanymi w całej Polsce. Zaczynamy od
bliskiej memu sercu Romy Gąsiorowskiej.
Jest absolwentką naszej wspaniałej szkoły, maturę
ukończyła w roku 2000. Znana przede wszystkim z ról w
serialach: "Ojciec Mateusz”, "Klan”, "Pitbul” oraz z
przebojów kinowych, takich jak "Sala samobójców”, dwie
części "Listów do M”, "Podatek od miłości” czy "Plan B”.
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Aktorka urodziła się w 1981 roku, w Bydgoszczy. Jest
artystką, która zagrała w ponad 40 produkcjach
filmowych. Widzowie znają ją z licznych seriali, m.in.:
"Ojca Mateusza”, "Klanu”, „Pitbula” oraz przebojów
kinowych: "Sali samobójców”, dwóch części "Listów do M”,
"Podatku od miłości” czy "Planu B”.
Aktorka od najmłodszych lat miała duszę artysty: śpiewała,
pisała wiersze, malowała obrazy i szyła sobie stroje.
Jednak jako dziecko chciała zostać… mechanikiem
samochodowym. Co wynikało z fascynacji ślicznymi
roboczymi kombinezonami majstrów! Przygodę z
aktorstwem zaczęła od zajęć w Teatrze Plastycznym
Witryna w Pałacu Młodzieży. "To, co tam robiliśmy,
z aktorstwem niewiele miało wspólnego, ale nauczyłam się
pokonywać tremę. W Witrynie nie było ważne, kim jesteś,
ale co wyraża twoje ciało. Na profesjonalnej scenie taka
świadomość to skarb, o czym się potem przekonałam” wspomina aktorka w jednym
z wywiadów. Później, gdy była już nastolatką, wraz
z przyjaciółmi stworzyła w naszym liceum amatorski
teatr.

W 2000 roku Roma zdała maturę. Niestety, w tym
samym roku zmarła jej mama, co było dla niej
ogromnym ciosem, w szczególności, że musiała
odnaleźć się na nowej drodze życia, jako samodzielna
studentka w obcym mieście. Na studia aktorskie dostała
się dopiero za drugim podejściem. Jednak dopięła
swego i została w końcu studentką Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Wciąż studiując, otrzymała oferty współpracy z Teatru
Rozmaitości w Warszawie oraz Teatru Starego
w Krakowie. Roma wspomina: "Dostałam propozycję
w Teatrze Starym i w Rozmaitościach. Obie ciekawe,
choć ta pierwsza była zaskoczeniem, nigdy nie
myślałam o tym, żeby zostać na dłużej w Krakowie.
Teatr Stary, oczywiście, darzę wielkim szacunkiem, ale
to nie jest teatr, który uprawia taki kierunek sztuki, który
mnie interesuje. Teatr Rozmaitości zawsze był
najbliższy mojej mentalności."

Z czasem warsztaty aktorskie przerodziły się w stały
etat. Roma wzięła urlop dziekański, a później przeszła
na indywidualny tok nauczania. Pomimo stałej pracy
w teatrze, aktorka zagrała w kilku filmach. Podczas
drugiego roku studiów miał miejsce debiut filmowy
Romy w filmie Jerzego Stuhra "Pogoda na jutro". I tak
zaczęła się jej przygoda z kinem.
Artystka, oprócz umiejętności aktorskich, jest również
projektantką mody. Stworzyła markę "Stara Bardzo”,
w ramach której pokazała dotąd trzy kolekcje: "Amor
Amor”, "7 Grzechów”, "Stygmaty”. Za swą kreatywność
była nominowana do nagrody "Róże Gali” w kategorii
„Debiut w świecie mody”.

Roma w roli
Doris - bohaterki
Listów do M
Swą fascynację sceną najtrafniej opisuje sama: "Dla
mnie teatr jest jak narkotyk. Kiedy dotkniesz już czegoś
nieokreślonego, to cię wciąga. Dostrzegasz wciąż nowe
rzeczy, emocje, które w tobie siedzą. Teatr jest jak
psychoterapia."

Roma Gąsiorowska to także zdolna businesswoman.
W ciągu kilku dni za pomocą platformy
crowdfundingowej zebrała kwotę 1 350 000 zł na
założenie nowego miejsca kulturalnego na mapie
Warszawy. W-arte! Open Art Space to połączenie
sceny, klubokawiarni, concept store’u ze współczesną
modą, szkoły aktorskiej i centrum edukacyjnowarsztatowego.
Partnerem życiowym Romy jest aktor Michał Żurawski,
którego możecie kojarzyć z reality show Azja Express.
Małżeństwem są od 2010 roku. Michał i Roma mają
dwójkę dzieci: syna Klemensa i córkę Jadwigę.
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#MODA

SZKO
LNY
CAT
WALK
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INSTA-MODA
Hubert
Szymanowski

Moda to nie tylko sposób ubierania
się, ale też często styl bycia,
prezentowania siebie i swojej
osoby. Stare polskie przysłowie
mówi: „Jak cię widzą, tak cię
piszą” - i jest ono całkowicie
prawdziwe. Jedną z pierwszych
rzeczy które zauważamy u nowo
poznanej osoby, jeszcze zanim się
odezwie, jest właśnie wygląd.
Poprzez ubiór wyrażamy siebie
i swoją estetykę, to jak chcemy, by
nas postrzegano. Często,
w zależności od nastroju i uczuć,
nawet nieświadomie, ubieramy się
inaczej.

@imjennim

@im_juliett

@sashadidntwakeup
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Kamil
Kowalski

MODA NA
NORWIDA
W każdej szkole najważniejsza jest
tradycja. Podtrzymywanie jej może wiązać
się z uczestniczeniem w różnego rodzaju
konkursach oraz uroczystościach szkolnych.
Kiedyś w szkołach ważnym elementem
tradycji był także mundurek szkolny, lecz
w dzisiejszych czasach taka forma nie
przemawia już do młodzieży. Popierając
tradycyjne trendy ILO proponuje bluzy
z logo szkoły. To coś w stylu merchu (ang.
gadżet związany z danym człowiekiem lub
instytucją) szkoły. Są one wygodne,
dostępne w wielu wzorach i rozmiarach.
Z pewnością wpasują się w każdą stylizację.
O ich marce stanowi też bardzo dobry
miękki materiał oraz dobrej, jakości nadruk
na T-shirtach, haft na bluzach i koszulkach
typu polo. Dostępne są zarówno
w rozmiarach i krojach męskich jak

i damskich. Jeżeli nie wiesz, jaką odzież
sobie kupić, to „merch” 1LO jest idealnym
wyborem dla Ciebie!
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Ubrania sygnowane Norwidem
są nie tylko eleganckie, ale
i bardzo wygodne!
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STYLOWI
JEDYNKOWICZE
Hubert
Szymanowski

Od zawsze uwielbiałam oglądać Cartoon Network
i wręcz kochałam postacie, które dzisiaj się
określa jako „gothicc gf” np. Raven z „teen titans”.
Do dziś podoba mi się ich ciemny styl, dlatego
głównie kupuję ciemne rzeczy i lubię się mocno
malować i eksperymentować z cieniami.
Postacie, takie jak „Marceline the Vampire
Queen” z „Adventure Time” oraz „Samantha
Manson” z „Danny Phantom”, to moje idolki i nimi
się inspiruję.

Safia z IE
Już jako mała dziewczynka zaczęłam interesować
się modą - i tak mi zostało. Przywiązuję dużą wagę
do tego, żeby być ikoną, wyróżnić się
z tłumu. Gustuję w eleganckiej biżuterii,
designerskich markach i nie boję się
eksperymentować w moich „outfitach”. Interesuję
się sztuką i lubię ją podziwiać, duży wpływ na moje
decyzje modowe ma jednak też muzyka i jej twórcy,
m.in. Bella Ćwir, dlatego razem
z koleżanką nosimy futro z tygrysa alpejskiego.

Zosia z ID

Safia i Zosia gustują w
ciemniejszych ubraniach,
w szczególności w
eleganckiej czerni

34
Od zawsze lubiłem ciekawe połączenia i miałem
niekonwencjonalny, eklektyczny styl. Mama
zawsze wypominała mi, że w środku lata
potrafiłem ubrać bluzę i wysokie buty, a zimą
pójść na rower
w koszulce z krótkim rękawkiem. Dlatego w moim
stroju można doszukać się interesujących
połączeń. Elegancki płaszcz ze spodniami
dresowymi oraz traperami, czemu nie! Ubieram
się w różnych sklepach, od marek Premium przez
sieciówki aż po secondhandy,
w których często można znaleźć interesujące
vintage. Oprócz mody interesuję się także
sportem i amerykańską sceną hiphopową.

Kamil z 3AG

Kamil stawia na wygodną
elegancję w postaci
płaszcza i dresów
Od zawsze lubiłam dbać o swój wygląd. W moim
stylu ubierania się najczęściej stawiam na
elegancką odzież, bardzo lubię sukienki. Mimo
szykownego stylu, lubię czasem założyć bluzę.
Szczególną uwagę zwracam również na buty.
Przeważnie inspiruję się najnowszymi trendami.
Uwielbiam chodzić po sklepach i szukać nowych
ubrań. Poza modą lubię podróżować i oglądać
seriale. W wolnej chwili czytam dużo poradników
modowych.

Paulina z IB

Jaki sami widzicie, uczniom Jedynki nie można zarzucić złego
stylu i smaku. Każdy ma swój indywidualny sposób ubioru, w
którym czuje się najlepiej i najpewniej. Zachęcamy Was,
żebyście też wykreowali swoją własną ścieżkę stylu!

A CO POD
CHOINKĘ?

#PORADY

Milena

Pinuszewska

Z pewnością każdy z Was
zastanawiał się już, co kupić bliskim
pod choinkę, aby sprawić im
niepowtarzalną radość. Chyba
wszyscy mamy dosyć tych samych
prezentów co roku, prawda? Co za
dużo skarpet i kubków, to nie
zdrowo. Może tutaj uda się Wam
znaleźć to, czego szukacie...

35

36

Świetnym pomysłem na prezent może okazać
się każdemu potrzebny planer lub kalendarz.
Jest to ciekawe rozwiązanie dla osób, które
zawsze zapominają, co mają do zrobienia.
Święta Bożego Narodzenia będą okazją, aby
kupić bliskiej osobie coś, co może okazać się
przydatne przez cały następny rok.

Wszyscy dobrze wiemy, że
najlepsze prezenty to te od serca.
Więc może zamiast spędzać
godziny w galeriach handlowych,
lepiej poświęcić ten czas na
samodzielne wykonanie prezentu.
Może to być własnoręcznie
ozdobiona koszulka lub ciekawie
wykonany kolaż ze zdjęciami.

Dobrym sposobem na uszczęśliwienie
drugiej osoby prezentem świątecznym
jest samodzielnie upieczone ciasto lub
inny ulubiony smakołyk danej osoby.
Zawsze można dorzucić przepis lub całą
książkę kucharską.
Jeżeli nie chcemy samodzielnie
wykonywać prezentu, zawsze możemy

dowiedzieć się lub zapytać, czy jest coś,
czego bliska osoba potrzebuje. Ten
rodzaj prezentu może nie jest kreatywny,
ale zawsze mamy pewność trafionego
prezentu.

Pamiętajmy jednak, że prezenty nie są najważniejszą częścią Świąt
Bożego Narodzenia. Najważniejsze jest, abyśmy w tym magicznym
czasie byli z bliskimi i ukochanymi osobami.
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HOROSKOP
Milena Pinuszewska

BLIŹNIĘTA (22 V – 20 VI)
Bliźnięta są bystre, inteligentne oraz lubią się uczyć.
Żadna nauka im niestraszna, a każda kolejna lektura do
przeczytania to świetny powód do radości. Uwielbiają
dodatkowe zadania domowe, szczególnie te na szóstkę.
Są świetnie zorganizowane, dlatego zajęcia pozaszkolne
to dla nich żaden problem. Świetnie uczą się języków
obcych. Powinny bardziej wykorzystywać swoje
wrodzone umiejętności.

LEW (23 VII – 22 VIII)
Lwy są bardzo ambitne i uwielbiają dążyć do
wyznaczonych celów. Są zazwyczaj bardzo lubiane przez
nauczycieli. Uwielbiają zwracać na siebie uwagę. Lwy
powinny być bardziej skromne i powściągliwe.
Oczywiście, zawsze mają coś do powiedzenia.
Najczęściej uwielbiają historię i matematykę.

BARAN (21 III – 20 IV)
Osoby spod znaku barana to najczęściej te osoby, które
bardzo szybko się nudzą na lekcjach. Dla nich zawsze
jest coś ciekawszego od tematu zapisanego na tablicy.
Uwielbiają rozśmieszać kolegów w trakcie lekcji i zawsze
mają coś na swoje usprawiedliwienie. Co ciekawe,
zawsze mają tysiące pytań do zadań na sprawdzianie.
Barany powinny bardziej skupiać się na lekcjach i
bardziej przyłożyć się do nauki. Ulubiony przedmiot to
zdecydowanie informatyka, choć czasami wolą fizykę.

WAGA (23 IX – 23 X)
Wagi są bardzo utalentowane artystycznie, mają wiele
pasji. Osoby spod tego znaku są bardzo przyjacielskie
oraz otwarte na nowe znajomości. Nie przepadają za
naukami ścisłymi. Ich zdecydowanie najmocniejszą
stroną są plastyka oraz kółka artystyczne. Często bywają
bardzo uparte i nieugięte. Lecz potrafią zaskoczyć swoim
poczuciem humoru.

STRZELEC (22 XI – 21 XII)
Strzelce są bardzo radosnymi osobami. Mają świetną
pamięć. Uwielbiają wystąpienia publiczne. Są elokwentne
i bardzo inteligentne. Są zdecydowanie lepsi z
przedmiotów humanistycznych niż ścisłych. Bardzo często
lubią rywalizację i przez to mogą mieć problemy w
nawiązywaniu nowych znajomości. Strzelce powinny być
bardziej powściągliwe i skromne.

WODNIK (20 I – 18 II)
Wodniki są bardzo ambitne. Wiedzą, co jest dla nich
najważniejsze. Nigdy nie odkładają rzeczy na później.
Lubią się uczyć i czytać. Osoby spod tego znaku
bardzo łatwo zaliczają różne sprawdziany. Czasami
mają skłonności do popisywania się przed swoimi
znajomymi. Bardzo lubią geografię, rzadziej historię.
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BYK (21 IV – 21 V)
Byki są dość specyficzne, ponieważ z jednej strony nie
lubią się wychylać, a z drugiej są lubiane przez
nauczycieli. Lubią prowadzić starannie zeszyt, są
pracowite i bardzo ambitne. Są często uzdolnione
artystycznie. Lubią mieć swoje małe, zaufane grono
przyjaciół. Nie lubią fałszywych ludzi i sztucznych przyjaźni.
Byki powinny być bardziej zdystansowane do swojej
osoby. Ich ulubionymi przedmiotami najczęściej są
plastyka i biologia.

RAK (21 VI – 22 VII)
Raki to marzyciele. Uwielbiają żyć w swoim świecie,
choć maja kilku przyjaciół. Dobrze się uczą i nigdy nie
zapominają o zbliżającej się kartkówce z matematyki.
Chętnie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne i z wielką
radością jeżdżą na wycieczki szkolne. Raki powinny być
konsekwentne wobec swoich postanowień. Ich ulubione
przedmioty to fizyka i geografia.

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Panny bardzo dobrze się uczą. Są raczej nieśmiałe i
spokojne, nie zawsze czują się dobrze w szkole. Osoby
spod znaku panny są obowiązkowe i sumienne, bywają
bardzo uparte . Panny powinny być bardziej towarzyskie i
powinny walczyć z nieśmiałością. Ich ulubione przedmioty
to informatyka i matematyka.

SKORPION (24 X – 21 XI)
Skorpiony są z natury złośliwymi osobami. W szkole lubią
wiele przedmiotów. Nie maja określonych zainteresowań.
Są ambitne i dociekliwe, bardzo często obdarzone
ogromną wyobraźnią. Mają mało przyjaciół, których
bardzo długo szukają. Interesują się literaturą i łatwo uczą
się języków obcych. Skorpiony powinny bardziej doceniać
ludzi, którzy ich otaczają.

KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
Koziorożce są raczej samotnymi osobami, które uwielbiają
czytać książki i grać na instrumentach, czy też słuchać
muzyki. Nie chodzą do szkoły z przyjemnością. Są bardzo
kulturalne i lubiane przez nauczycieli. Osoby spod znaku
koziorożca powinny być bardziej asertywne. Najchętniej
uczęszczają na fizykę i geografię.

RYBY (19 II – 20 III)
Ryby są pilnymi uczniami. Lubią naukę i prace domowe.
Nie sprawiają problemów, często są wsparciem dla
swoich przyjaciół. Lubią śpiewać i żyć w świecie fantazji.
Mają dużo znajomych, na których mogą polegać. Ryby
powinny zastąpić świat marzeń konsekwentnym
spełnianiem ich. Bardzo lubią historię oraz biologię.
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