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SŁOWEM WSTĘPU...
Cześć wszystkim!

Laura Majewska IIB

Za chwilę rozpoczniecie lekturę jednego z ważniejszych, jeśli nie
najważniejszego numeru gazetki wydanej przez redaktorów Ellyty.
Dlaczego tak właśnie uważam? Ponieważ, po pierwsze, wyszedł on z
okazji jubileuszu 400-lecia istnienia Liceum nr 1 w Bydgoszczy, a po
drugie, czytany będzie przez wyjątkowych odbiorców, jakimi, co jest
wielce prawdopodobne, będą Wasze praprawnuki. Egzemplarz tego
numeru trafi bowiem do Kapsuły Czasu przygotowanej przez
Samorząd Uczniowski. Więcej o tym niesamowitym projekcie dowiecie
się z artykułu znajdującego się w tym wydaniu.
A wracając do wielkiego święta naszej szkoły, numer ten umożliwi
Wam, Drodzy Czytelnicy, przyjrzenie się temu, jak wyglądała nasza
szkoła dawniej, jak się na przestrzeni lat zmieniała i jak rozwija się po
dzień dzisiejszy. Zawierać będzie także szereg ciekawych wywiadów z
absolwentami, kiedyś przechadzającymi się korytarzami naszego
liceum, a dziś będącymi wielkimi osobowościami i ludźmi znanymi w
całej Polsce.
Korzystając z okazji, pragnę podziękować młodym adeptom
sztuki dziennikarskiej, czyli pierwszoklasistom, którzy zasilili zespół
redakcyjny Ellyty. Narybek w postaci nowych redaktorów wprowadził
do redakcji dużo świeżości, kreatywności i zapału, co napawa mnie
ogromnym entuzjazmem i pozwala na optymistyczne spojrzenie na
przyszłość naszej gazety. Zawsze powtarzam, że bez piszących nie
będzie czytelników, a bez odbiorcy nikt nie będzie chciał pisać.
Dlatego serdecznie witam zarówno nowych Czytelników, jak i
wszystkich chętnych posmakowania dziennikarskiego fachu.
A skoro już jesteśmy przy podziękowaniach, to powiem tylko tyle, że
jest mi niezmiernie miło, iż ci, którzy w zeszłym roku tworzyli zespół,
postanowili kontynuować współpracę z Ellytą, dalej bawiąc się
słowem pisanym. Dziękuję Wam!
Reasumując, życzę wszystkim Czytelnikom przyjemnych wrażeń,
miłego odbioru, a wszystkim absolwentom Jedynki sentymentalnego
powrotu do beztroskich lat, kiedy to byli licealistami.
Niech ten numer stanie się swoistą dziurką od klucza, przez którą
zajrzycie do naszej szkoły.
Pozdrawiam Was ciepło!

Laura
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Szkoła to w głównej mierze uczniowie i nauczyciele, ale nad
dobrym funkcjonowaniem tej instytucji czuwa jeszcze jedna
bardzo ważna osoba. To ona dopina wszystko na ostatni guzik
i dzięki niej 1LO znajduje się w miejscu, w którym jest
obecnie. Przedstawiamy Wam Panią Dyrektor Mariolę
Mańkowską, która już od siedmiu lat kieruje naszą szkołą.
W obliczu zbliżającego się wielkimi krokami jubileuszu,
postanowiłyśmy zadać jej parę pytań. Mimo bardzo
pracowitego okresu zgodziła się udzielić nam wywiadu, za co
jesteśmy bardzo wdzięczne. Poniżej przedstawiamy efekty
wspólnej pracy.
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Nasza szkoła w tym roku obchodzi
szczególny jubileusz, jakim jest 400-lecie.
Jak się Pani czuje z tym, że sprawuje urząd
dyrektorski w tak wyjątkowym okresie?

Program obchodów Jubileuszu 400-lecia
Szkoły jest bardzo bogaty i różnorodny:

godz. 9.30 - Msza św. w kościele pod
wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i
Pawła na Placu Wolności.

M.M.: Jestem niezwykle dumna, że przypadł

mi zaszczyt zorganizowania tak doniosłej i
wyjątkowej uroczystości. Jednak to ogromne
wyzwanie, które wymaga ponadstandardowych umiejętności organizacyjnych. Dzięki
wsparciu i zaangażowaniu Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu oraz grupy przyjaciół
szkoły wiele złożonych i czasochłonnych
zadań
zostało
szybko
i
fachowo
zrealizowanych.

godz. 11.00 – 11.30 - Uroczyste
rozpoczęcie obchodów 400-lecia w auli
szkoły.
godz. 11.30 – 14.00 - Spotkania
Absolwentów po latach na terenie szkoły z
licznymi niespodziankami.
godz. 14.00 – nadanie imienia "Cyprian"
jubileuszowemu dębowi znajdującemu się na
dziedzińcu szkoły wraz z umieszczeniem pod
nim "kapsuły czasu" przygotowanej przez
Samorząd Uczniowski; obok Cypriana
pojawi się ławeczka wspomnień.

25 października 2019 to data, która na
pewno na długo zapadnie w pamięć. Mogłaby
opowiedzieć nam Pani trochę o
przygotowaniach do obchodów, jak długo
trwają, kto zajmuje się tym od strony
technicznej, co specjalnego nas czeka?

godz. 14.15 – 15.00 - Przemarsz
uczestników zjazdu i uczniów szkoły z Placu
Wolności na Stary Rynek – Ratusz.
W sąsiedztwie fontanny POTOP będzie
można zwiedzić wystawę poświęconą historii
szkoły, którą przygotuje w ramach
współpracy
Wojewódzka
Biblioteka
Pedagogiczna.

M.M.: Do obchodów jubileuszu 400-lecia

szkoły przygotowujemy się od dwóch lat.
Pierwszym etapem było powołanie Komitetu
Organizacyjnego i koordynatora, którym
została Pani Profesor Danuta KopińskaKołowacik (nauczyciel historii). Następnie
przygotowany został harmonogram działań,
który wdrożono do realizacji. W lutym 2019 r.
utworzono Stowarzyszenie Absolwentów i
Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
Bydgoszczy – JEDYNKA BYDGOSZCZ,
aktywnie wspierające działania związane z
organizacją święta szkoły.

19.00 - Koncert GALA JEDYNKI i Bal
jubileuszowy w Operze Nova, który będzie
uwieńczeniem obchodów Jubileuszu
400-lecia naszej szkoły.
Dodatkową atrakcją będzie przygotowana
na II piętrze galeria unikatowych zdjęć
historycznych z I połowy XX wieku
przedstawiająca kadrę nauczycielską i
uczniów szkoły.

Opera Nova - to właśnie tutaj odbędzie się
Koncert oraz Bal Jubileuszowy
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absolwenta JEDYNKI – mistrza polskiego
kina, „władcy trylogii” Pana Jerzego
Hoffmana. Jego ogromnie emocjonalny
związek ze szkołą - mimo upływu czasu wywarł na mnie ogromne wrażenie.
Cieszę się również, że po wielu latach starań
już niedługo powstanie na dziedzińcu szkoły
długo oczekiwana nowoczesna hala sportowa i
boisko szkolne.

Jubileusz to ogromna uroczystość związana
z naszą szkołą. Co było najtrudniejsze do
zrealizowania?

M.M.: Każdy jubileusz jest ogromnym

wyzwaniem organizacyjnym, ale jego
przygotowania dają dużo satysfakcji,
pozwalają poznać nowych partnerów i
sympatyków szkoły, którzy chętnie włączają
się w działania organizacyjne.
Co było najtrudniejsze? Myślę, że
pozyskiwanie funduszy.
Organizacja jubileuszu to przedsięwzięcie,
którego nie da się przygotować w miesiąc. To
setki godzin wytężonej pracy, dużego wysiłku i
zaangażowanie wielu osób – dyrekcji,
nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników
szkoły.
To dla mnie ogromny zaszczyt, że będąc
dyrektorem Jedynki, mam przyjemność
współpracy z Komitetem Organizacyjnym
Jubileuszu
oraz
Stowarzyszeniem
Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego Bydgoszczy – JEDYNKA
BYDGOSZCZ
Wszystkim, którzy wspierają mnie w realizacji
Jubileuszu 400-lecia szkoły
pragnę
serdecznie podziękować.

Nasi czytelnicy chcieliby się dowiedzieć
czegoś więcej o Pani. Ile lat jest Pani
dyrektorem? Jakie wydarzenia w trakcie
trwania kadencji zapadły Pani szczególnie
w pamięć?

M.M.: Jestem nauczycielem od 27 lat.

Ukończyłam studia na Uniwersytecie M.
Kopernika w Toruniu, na Wydziale Nauk o
Ziemi, kierunek geografia. Od 2006r.
związana jestem z I Liceum Ogólnokształcącym. W latach 2008-2012 pełniłam w
szkole funkcję wicedyrektora, a od 1 września
2012r. kieruję JEDYNKĄ.
Jest ich wiele, ale szczególnym wydarzeniem,
które głęboko zapadło w mojej pamięci, to
wizyta w murach naszej szkoły jesienią 2017r.
wybitnego

Pani Dyrektor jest przykładem
dobrych postaw obywatelskich. Na
zdjeciu powyżej podczas wyborów
do Samorządu Uczniowskiego
2018/19
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nieustannie poszukująca nowych zainteresowań, które z pasją rozwija. Chce
bezpośrednio i samodzielnie uczestniczyć w
procesie swojego uczenia. Dlatego zadaniem
szkoły oraz moim, jako jej dyrektora, jest
stworzenie idealnych warunki do tego, by
młodzi ludzie mogli jak najskuteczniej i
najefektywniej nie tylko zdobywać niezbędną
wiedzę, ale wszechstronnie rozwijać się.
Moim celem jest, by nasza szkoła stała się
szkołą z wyjątkowym obliczem, gdzie
nauczyciel będzie dla ucznia partnerem, jego
mentorem, przewodnikiem i autorytetem.

W naszej szkole niewątpliwie dużo się dzieje.
Wiele osób należy do prężnie działającego
samorządu, istnieje gazetka, czy np. klub
debat oksfordzkich. Co roku mamy licznych
laureatów w różnych konkursach
przedmiotowych. Jak postrzega Pani
młodzież uczęszczającą do ‚,Jedynki’’?

M.M.: Bydgoska JEDYNKA to kuźnia

talentów, która może poszczycić się wieloma
wybitnymi absolwentami: znanymi lekarzami,
prawnikami, politykami, cenionymi ludźmi
świata nauki, biznesu i sztuki.

I LO znajduje się wysoko w rankingu szkół.
Jest Pani dumna z tego, jaką szkołą
jesteśmy?

Młodzież uczęszczająca do naszej szkoły jest
wyjątkowa, z ogromnym potencjałem
intelektualnym, przedsiębiorcza i kreatywna,

M.M.: TAK, jestem bardzo dumna, że mogę

kierować I LO - szkołą, która od wielu zajmuje
znaczące miejsce na mapie edukacyjnej
Bydgoszczy, województwa, a nawet kraju.
JEDYNKA zawsze pełniła rolę ważnego
ośrodka edukacyjnego i kulturalnego.

Pani Dyrektor bierze udział w
wielu szkoleniach i wciąż się uczy
- jak my.

Bardzo cenne są dla mnie sukcesy nauczycieli
i uczniów, nasze wspólne spotkania, powroty
naszych absolwentów, miłe i dobre słowa
uczniów i rodziców o naszej pracy, o latach
spędzonych w tej szkole.

Nad czym chciałaby Pani jeszcze
popracować?

M.M.: Mam wiele ciekawych pomysłów dla

szkoły, które planuję wdrożyć. Dotyczą one
zarówno zmian organizacyjnych i edukacyjnych. Dzisiaj jednak jeszcze ich nie
zdradzę.
Szkoła to nie tylko budynek, mury. Szkoła
to przede wszystkim ludzie. Dlatego
zawsze bardzo cenne są dla mnie
propozycje i rozwiązania zgłaszane przez
nauczycieli, uczniów, rodziców.
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WSPOMNIENIA
SPRZED LAT...
Wywiad z Panem Kazimierzem
Kordzielewskim - absolwentem naszej
szkoły, uczęszczającym do I Liceum
w latach 1950-1954.

Laura: Niezmiernie miło mi Pana poznać!
Serdecznie dziękuję, że zgodził się Pan
udzielić wywiadu do szkolnej gazety Ellyta.
W tym roku nasze liceum obchodzi 400-lecie
istnienia. Chciałabym dowiedzieć się, jak
zaczęła się Pana przygoda z I Liceum
Ogólnokształcącym.

L: Jak wspomina Pan swoje licealne lata?

K.K: Wspomnienia mam bogate z uwagi na

to, że to był bardzo ciężki okres zarówno dla
społeczeństwa, jak i dla naszej szkoły. Lata
1950-1954 to okres stalinizmu. Młodzież była
prześladowana, byliśmy indoktrynowani
ideologią socjalistyczną. Ówczesny dyrektor
szkoły - Dyrektor Kaute - był, można by
powiedzieć, pasjonatem komunizmu. Uczył
nas konstytucji i na każdych zajęciach
wymagał zacytowania jej fragmentu. Co lekcję
przypadał mi wstęp do konstytucji, który do
dziś potrafię wyrecytować, a minęło od mojej
matury 65 lat. Nakłaniał nas do wszystkich
działań społecznych i prac nie tylko na rzecz
szkoły, ale również na rzecz ustroju.
Musieliśmy być członkami Związku Młodzieży
Polskiej, a lekcje zaczynały się od
przedstawienia prasówki z informacjami, co
aktualnie dzieje się w kraju.

K.K:

Jestem niezwykle wzruszony i
zaskoczony, a jednocześnie szczęśliwy, że
mam okazję powspominać moje młodzieńcze
lata. Muszę przyznać, że z uwagi na wiek
powrót do tego czasu przychodzi mi niełatwo,
choć jest to bardzo przyjemne. Wzruszam się,
wracając pamięcią do przeszłości. Ogólniak nr
1 był jednym z czterech liceów w Bydgoszczy,
a w tamtym czasie najlepszym w mieście.
Bardzo imponowała mi szkoła, w której
prężnie działało harcerstwo i do której
uczęszczali zdolni, młodzi sportowcy
udzielający się w harcerskim klubie sportowym. Większość członków klubu lekkoatletycznego pochodziła właśnie z Jedynki.
Z uwagi na to, że bardzo interesowałem się
sportem, należałem do XII Bydgoskiej
Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej
nr 5, a moim drużynowym był właśnie
absolwent naszego liceum. To on nakłonił
mnie, abym przystąpił do egzaminów
wstępnych do Jedynki. Pomyślnie je zdałem i
w roku 1950 trafiłem do naszej placówki.

"Lata 1950-1954 to okres stalinizmu.
Młodzież była prześladowana, byliśmy
indoktrynowani ideologią
socjalistyczną. Ówczesny dyrektor
szkoły (...) był, można by powiedzieć,
pasjonatem komunizmu"
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do seminarium duchownego. Gdyby wcześniej
dyrekcja dowiedziała się, że uczniowie chcą
dołączyć do seminarium, nie zostaliby
dopuszczeni do matury. Dlatego wszystko
musiało pozostać w tajemnicy. Przed maturą
trzeba było bowiem zadeklarować, gdzie
chcemy iść na studnia, a nasze zgłoszenia od
razu wysyłano na daną uczelnię.

L: Co może Pan powiedzieć o swoich byłych
nauczycielach? Który z nich zapadł Panu w
pamięci szczególnie?

K.K: Mimo indoktrynacji polskiego narodu
ideologią komunistyczną bardzo dobrze
wspominam całe grono pedagogiczne, które
do niczego nas nie zmuszało. Przekazało nam
wiele cennych wartości i umiejętności. Dzięki
temu mogę powiedzieć, że ukończywszy tę
szkołę, nie zostałem komunistą.

Do teraz odwiedzam grób Pani
Profesor Staruszkiewicz, która
uczyła mnie łaciny.

Dobrze pamiętam Profesora Ciecińskiego
uczącego nas biologii - przedmiotu będącego
wówczas w kręgu moich zainteresowań.
Kiedyś jego lekcje odbywały się w terenie, w
lasach smukalskich. Podczas jednego z takich
wyjść zjadłem wilczą jagodę, o czym moi
koledzy donieśli nauczycielowi. Czekała mnie
wizyta na pogotowiu i płukanie żołądka. Na
lekcję szedłem z obawą, co profesor Cieciński
powie na mój wybryk, a on zapytał:
„Kordzielewski, jak się czujesz? Z racji tego,
że się poświęciłeś dla nauki, dostajesz 5 z
biologii”.

L: Jak wyglądała nauka w latach
pięćdziesiątych? Czy odnosił Pan wrażenie,
że ze względu na panujący wówczas
komunizm, uczył się Pan treści niezgodnych
z prawdą?

Do teraz odwiedzam grób Pani Profesor
Staruszkiewicz, która uczyła mnie łaciny, oraz
Pana Profesora Iwankiewicza, matematyka.
Ten przedmiot to moja pięta achillesowa.
Pamiętam, jak któregoś dnia dostrzegliśmy
podarte buty profesora. Dobrze wiedzieliśmy,
że nauczycielom było wtedy bardzo ciężko. Z
sentymentem wspominaliśmy z kolegami, jak
udało nam się zebrać pieniądze i kupić
profesorowi nowe buty. Wszyscy razem. Nie
dla lepszych ocen, ale żeby mu pomóc.

K.K: Od zawsze bardzo interesowała mnie

historia, toteż dobrze wspominam mojego
historyka, Pana Profesora Baila. Uczył nas
historii z podręczników rosyjskich, bo książek
polskich autorów nie było. Wszystko, co
zakładał program nauczania, służyć miało
wdrożeniu jednej - rosyjskiej ideologii. Do
teraz
pamiętam
podręcznik
historii
średniowiecznej,
w
którym
treści
przesiąknięte były historią Rosjan. Nasz
profesor starał się najrzetelniej jak potrafił
przekazać nam wiedzę. Najbardziej utknął mi
w pamięci dzień rocznicy wybuchu II wojny
światowej, kiedy to Pan Bail przyniósł
informacje o 1 września 1939 roku na kartce.
My, ciekawi, dopytywaliśmy również o dzień
17 września 1939 roku, czas napaści Związku
Radzieckiego na Polskę, o którym mogliśmy
słyszeć jedynie od rodziców. Kazano mi tę
kartkę przeczytać. Zrozumieliśmy wtedy, że
nie możemy nigdy więcej pytać o to
profesora, bo narazimy go na prześladowanie.

Głównym powodem, dla którego dobrze
wspominam wszystkich swoich ówczesnych
belfrów, jest fakt, że w tym bardzo ciężkim
czasie pozwalali nam być sobą, umożliwiali
nam rozwijanie zainteresowań. Można
powiedzieć, że trzymali z nami sztamę.
Pomogli trzem chłopcom z mojej klasy pójść

9

L: Przechadzając się dzisiaj korytarzami
szkoły, może nam Pan powiedzieć, jak
zmieniła się szkoła przez te wszystkie lata?
Jak Pan ją zapamiętał?

L: Ilu uczniów liczyła Pana klasa? Pamięta
Pan, kto był jej wychowawcą?

K.K: Moja klasa liczyła 28 uczniów, okresowo

30, ponieważ do klasy dochodzili uczniowie z
racji tymczasowego pobytu w Bydgoszczy m.in. innymi synowie dyrektora cyrku akurat
stacjonującego w mieście czy dzieci
przyjezdnych
wojskowych.
Moim
wychowawcą była polonistka, Pani Profesor
Żyromska, i Pan Profesor Dziuba, który był
nauczycielem chemii.

K.K: Szalenie się zmieniła. Za moich czasów

w jednym gmachu szkoły znajdowało się i
liceum dla dorosłych, i liceum bibliotekarskie,
i szkoła podstawowa. W salach stały stare
ławki i wisiały stare tablice, a my chodziliśmy
po poniszczonej podłodze. Zupełnie inaczej
niż teraz. Toalety znajdowały się na
podwórku, na dziedzińcu.
Początkowo do I Liceum uczęszczali tylko i
wyłącznie chłopcy. W roku 1952 zamknięto
szkołę żeńską i dziewczęta przeniesiono do
nas. Była to naprawdę wielka atrakcja.

L: Aktualnie na terenie naszej szkoły trwa
budowa nowej hali sportowej. Gdzie Pan
wraz z rówieśnikami trenował przed laty?

K.K:

L: Na jakie profile uczęszczali uczniowie w
tych latach? Jaki profil wybrał Pan?

K.K: Klasy były ogólne, a różniły się tylko

językiem obcym, który można było wybrać
spośród języka niemieckiego, angielskiego lub
łaciny. Ja uczęszczałem na zajęcia łaciny.
Życiowe decyzje podejmowaliśmy po
maturze. Większość mojej klasy wybrała po
liceum takie kierunki studiów jak medycyna,
farmacja czy biologia. Mój tata był
zootechnikiem i zamarzył sobie, że jego syn
zostanie weterynarzem. Tak też się stało.
Skończyłem studia w Lublinie, po czym
zacząłem
pracować
w
Bydgoszczy.
Weterynaria była moją ogromną pasją. Udało
mi się otworzyć własny gabinet, w którym
pracowałem do 78 roku życia.
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Boisko sportowe, na którym
trenowaliśmy, mieściło się na rogu ulicy
Krasińskiego. Zimą wylewaliśmy na nim wodę
i tak powstawało lodowisko. Chętnie
wspominam mojego wspaniałego trenera,
który wyznaczał nam do tych prac dyżury o 5
rano. Obok znajdowała się sala gimnastyczna.
Sport towarzyszył nam w każdej wolnej chwili,
także między lekcjami. W szkolnej auli
grywaliśmy w ping-ponga. Urządzaliśmy też
turnieje szachowe. W mojej klasie praktycznie
wszyscy byli wysportowani. Zawsze z
przyjemnością podejmowaliśmy się prac
społecznych, bo wiedzieliśmy, że możemy
wtedy spędzić czas razem, a to było dla nas
najcenniejsze.

L: Podczas licealnego okresu nawiązał Pan z
pewnością wiele znajomości. Mógłby Pan
nam trochę o nich opowiedzieć?

K.K: Z racji moich zainteresowań sportowych

miałem wielu znajomych sportowców, którzy
byli
członkami
harcerskiego
klubu
sportowego. Wśród uczniów naszej szkoły byli
naprawdę wspaniali sportowcy, a później
znani ludzie. Dobrze wspominam Zygmunta
Weigta - koszykarza pierwszej ligi Zawiszy,
koszykarza Zawiarę grającego w AZS Toruń,
Korzonka - trenera piłkarskiego, czy Henryka
Hoffmana - kapitana reprezentacji polskiej
tenisowej.

Tak się złożyło, że zjawili się najlepsi
uczniowie z tamtego okresu, a każdy z nich
potem osiągnął zawodowy sukces. Niestety z
kadry nauczycielskiej nie zastaliśmy już
nikogo.Zapisałem się również do Towarzystwa
Miłośników naszej szkoły, w którym mam
zamiar w najbliższym czasie podziałać.
Jestem dumny z mojej szkoły, z chęcią
wracam wspomnieniami do licealnych czasów
i zawsze z uśmiechem podkreślam, że
skończyłem Jedynkę. Aktualnie jestem w
trakcie spisywania swoich wspomnień dla
przyszłych pokoleń, aby mogły dowiedzieć się
więcej o minionych latach.

L: Jakiej rady z perspektywy czasu udzieliłby
Pan obecnej młodzieży naszej szkoły?

L: Od wielu lat mówi się po cichu o
rywalizacji pomiędzy naszą szkołą a VI
Liceum Ogólnokształcącym? Gdy uczęszczał
Pan do liceum również tak było?

K.K: Nie zapomnij działać, bądź w ciągłym

K.K: Liceum nr 6 nazywało się wtedy Liceum

TPD - Liceum Towarzystwa Przyjaźni Dziecka.
I jak najbardziej, obie szkoły były do siebie
wrogo nastawione i rywalizowały ze sobą.
Jedynka miała najlepszych harcerzy i
najlepszych sportowców. To była rywalizacja
na każdej płaszczyźnie. W naszej szkole była
religia, tam nie. My lekceważyliśmy pochody
1 maja, uczniowie Liceum TPD w nich
uczestniczyli.
L: W takim razie nie pozostaje nic innego jak
nam młodym naprawić stracony czas i
zapomnieć o tym niepisanym konflikcie.
A wracając do rozmowy, czy aktualnie ma
Pan jakiś kontakt z Jedynką?

K.K: W 1999 roku miałem zjazd na 45- lecie

matury. Zjawiło się ponad 30 osób ze
wszystkich
trzech
klas
maturalnych.
Przyjechali absolwenci, którzy rozproszyli się
po całym świecie. Ze Stanów Zjednoczonych
przyleciał fizyk pracujący dla NASA, pojawił
się lekarz ortopeda z Południowej Afryki, a
nawet absolwent mieszkający w Australii.
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ruchu. Ten niespokojny duch będący w
człowieku pozwoli Ci osiągnąć wszystko, jeśli
tylko tego chcesz. Nie martw się przegraną i
upadkami. Dąż ponad wszystko do
wyznaczonego sobie celu. Ja z miejsca, w
którym aktualnie się znajduję, mogę
powiedzieć, że to, co zaplanowałem,
osiągnąłem. Odniosłem sukces na szczeblu
zawodowym i spełniłem się w życiu.
Uczniu Jedynki! Wykorzystaj też czas
beztroskiej młodości, tych licealnych lat, byś
mógł do nich wracać z przyjemnością i mieć
co wspominać. To zostanie z Tobą na zawsze.

L: Dziękuję Panu bardzo za tę małą podróż w
czasie i podzielenie się z Nami swoimi
licealnymi wspomnieniami. Życzę Panu dużo
zdrowia i wszystkiego dobrego.

K.K: Dziękuję i wzajemnie!
Rozmawiała Laura Majewska

8
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Z ARCHIWUM
JEDYNKI
#FELIETON

Atmosfera wyjątkowego jubileuszu naszej
szkoły sprzyja chęci zagłębienia się w jej
historię. Wiele pięknych wspomnień
zostało utrwalonych na kartach licznych
kronik, zeszytów i starych dzienników
lekcyjnych.
Szkolne
archiwum
jest
kopalnią
tych
wspomnień.
Poniżej
przedstawimy m.in. kilka interesujących
zapisków
ze
stronic
wysłużonych
dzienników, których historia sięga połowy
XX w.

Ksenia
Cieślukowska

Julia
Horoszczuk

DLACZEGO KRONIKI SĄ
TAKIE WAŻNE?
Kronik szkolnych i klasowych na przestrzeni
lat stworzono w Jedynce co niemiara.
Strony większości z nich zdobią rozmaite
ornamenty. Niektóre swoim wyglądem
przypominają średniowieczne iluminacje.
Detale te uwydatniają fotografie oraz
fragmenty tekstowe zamieszczone w owych
kronikach. Mimo że powstawały one w
różnych dekadach, łączy je jeden wspólny
element –wspaniała społeczność szkolna.
Dzięki nim możemy powrócić do ważnych
wydarzeń w dziejach naszej szkoły. Kroniki
te zawierają niezliczoną ilość uśmiechów,
zarówno uczniów, jak i nauczycieli, a także
ogrom emocji i uczuć zastygłych na starych
(i tych stosunkowo nowych) fotografiach.
Przypominają o organizowanych zawodach
sportowych, osiągnięciach naukowych,
wyborach miss I LO, szalonych wycieczkach
szkolnych, szampańskiej

W szkolnych
archiwach
człowiek potrafi
przesiadywać
godzinami,
odkrywając
ciekawe historie
Jedynki
zabawie na studniówkach czy wizytach
znamienitych osób. I, co najpiękniejsze, ukazują
znak czasów, w tym przemianę pokoleń,
ciągłość międzypokoleniową. Uświadamiają
nam, jak ważną rolę odegrali nauczyciele i
wychowawcy w wychowywaniu uczniów,
przyczyniając się do ich rozwoju, osiągnięć i
życiowych sukcesów. Ponadto podkreślają, że
głównym czynnikiem odpowiadającym za rozwój
życia
szkolnego,
przy
jednoczesnym
pielęgnowaniu najważniejszych wartości i
tradycji, są ludzie tworzący społeczność
szkolną.
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W archiwum naszą uwagę szczególnie zwróciły
stare dzienniki. Jak się później okazało, były
to m.in. protokoły rad pedagogicznych z
drugiej połowy XX w. Zawierają one wiele
ciekawych notek, które obecnie przybliżają nie
tylko problemy ówczesnego życia szkoły, lecz
także stanowią świetny przykład tego, jak
pisano w tamtych czasach. Wyodrębniłyśmy
dziesięć przykładów, które wyjątkowo zapadły
nam w pamięć. Refleksję nad tymi słowami
zostawiamy Wam, Drodzy Czytelnicy.

„Należy zwrócić uwagę uczniom, aby w
gmachu szkolnym zdejmowali czapkę”.
„W klasie VIII b jest całe rumowisko krzeseł,
należy je wynieść na strych”.
„Ob. Dyrektor po omówieniu powyższych
wyników zaznaczył, że na liberalizm w
ocenach narzekać nie możemy”.
„Ponieważ
przychodzi
okres
najniebezpieczniejszy – wiosna, który działa
na uczniów demobilizująco, należy dołożyć
wszelkich starań i zwrócić uwagę na
frekwencję”.
„Kol. X stwierdza, że słabe wyniki z jęz.
polskiego są spowodowane tym, że
uczniowie fatalnie piszą”.
„Należy bardzo wnikliwie przeanalizować
wyniki uczniów słabych, aby się nimi więcej
opiekować lub też pozwolić im odejść, o ile
naprawdę nie rokują nadziei na poprawę”.
„Ocena ucznia – j. polski: Jest mało
inteligentna, a na dodatek mało pracowała
w ciągu roku szkolnego. Nie opanowała
zasad ortografii”.
„Młodzież zatraciła ideały, wśród niej nie
istnieje problem dobra i zła, a jedynie, co się
popłaca, a co nie popłaca”.

„Palta należy składać w szatniach dopiero od
godz. 15:30, bo od tej godziny dyżuruje tam
p. woźna. Za palta złożone przed tą godziną
szkoła nie odpowiada”.
Drogie koleżanki i koledzy, pamiętajcie, by
dbać o swoje palta, niebezpieczeństwo czyha
na każdym kroku ;)))
„Szatnie te są o tyle ważne, że są
dopilnowaniem punktualnego przybywania
uczniów do szkoły i opuszczania jej w
godzinach wyznaczonych planem.”
„Kol. X stwierdza, że w ocenie młodzieży nie
ten wygrywa w życiu, kto ma wiedzę, ale ten,
kto ma spryt”.

Lata mijają, czasy się zmieniają, a
problemy codzienności wciąż
pozostają niezmienne…

Ciekawe stwierdzenie. Oczywiście, wiedza jest
ogromnie ważna, ale, co równie ważne, to
wiedzieć, jak i kiedy ją wykorzystać.
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ROŚNIE JAK NA
DROŻDŻACH!
Jak pewnie wielu z Was już wie, w 2018
roku hala sportowa naszego liceum została
zburzona, a na jej miejscu rozpoczęła się
budowa
nowej,
większej
oraz
nowocześniejszej sali gimnastycznej. Jej
projekt został stworzony już w 2015 roku.
Od początku był dokładnie przemyślany
oraz dostosowany do potrzeb każdego z
uczniów. To najwyższy czas na zmianę,
ponieważ stara hala powstała już w latach
60!

Weronika
Kozłowska

Sala gimnastyczna "Jedynki" jeszcze do
niedawna była osobnym obiektem, a
uczniowie, aby dostać się na lekcje wf-u
musieli przejść z jednego budynku do
drugiego, nie zważając na pogodę. Teraz,
dużym ułatwieniem będzie łącznik, który spoi
dwie części szkoły. Na jego powstanie wydał
zgodę konserwator zabytków. Prace wykonuje
firma Kontbud. Wartość całej inwestycji to
blisko 11 mln złotych. Prace mają zakończyć
się na przełomie roku 2019/2020

(toaleta na parterze oraz podjazd do drzwi
głównych). Warto też wspomnieć, że po
lekcjach będzie on udostępniany osobom z
zewnątrz.
Poprosiłam
panią
Beatę
Biesek,
nauczycielkę wychowania fizycznego w I LO,
która uczestniczyła w projektowaniu nowej
sali, o kilka słów na jej temat.
Jakie korzyści z budowy sali będą mieli
nauczyciele? Co zmieni w ich pracy?

Wiele zmieni na dobre. Przede wszystkim większy komfort pracy, każdy nauczyciel
uzyska swoje miejsce na poprowadzenie
lekcji. Dochodzi możliwość uprawiania
różnorodnych
dyscyplin
sportowych.
Oprócz tego do dyspozycji będą siłownia
oraz sala fitness. Aby uczniowie mieli szanse
korygowania swoich postaw, każdą z sal
wyposażono w lustra. Kolejnym przydatnym
detalem będzie system nagłaśniający, dzięki
któremu na naszych lekcjach pojawią się
również zajęcia taneczne lub joga.

W nowej hali znajdować się będą: boisko o
powierzchni 700m2, trybuny na 120 widzów,
siłownia, sala fitness oraz inne pomieszczenia
do ćwiczeń. Przewidziana kolorystyka sali to
połączenie czerwieni (w nawiązaniu do
budynku szkoły i elewacji nowego obiektu),
żółci i szarości. W szatniach natomiast
wykonawcy zadbają o indywidualne kabiny
prysznicowe albo zamykane, albo z zasłonkami. Ponadto, obiekt będzie dostosowany dla
osób niepełnosprawnych
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Do dyspozycji będą
siłownia oraz sala
fitness. Aby uczniowie
mieli szanse
korygowania swoich
postaw, każdą z sal
wyposażono w lustra.

Faktem jest, że fala zwolnień z wf-u jest
wysoka, a im “wyższa” szkoła, tym gorzej.
Badania pokazują, że pomimo obecności na
lekcjach, w ostatnich klasach szkoły
podstawowej nie ćwiczy około 18 proc.
uczniów, w gimnazjach - prawie 25 proc., a
w szkołach ponadgimnazjalnych - już ponad
30 proc uczniów. Mam zatem nadzieję, że
nasza nowa sala skłoni wielu z nas do
regularnych ćwiczeń. Gorąco Was do tego
zachęcam, bo przecież chodzi tu przede
wszystkim o nasze zdrowie oraz
odreagowanie od nauki!

Czy myśli pani, że dzięki nowej hali
wzrośnie frekwencja na lekcji?

Głównie dlatego robiona jest nowa sala –
aby zachęcić uczniów oraz po to, aby
podwyższyć
standardy
i
zwiększyć
bezpieczeństwo. Wiadomo, że każdy woli
ćwiczyć w nowoczesnej i dobrze
wyposażonej sali, niż w takiej, z jaką
mieliśmy do czynienia jeszcze jakiś czas
temu. Mam nadzieję, że teraz każdy z
uczniów będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
Już nie mogę się doczekać!
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NA ZAWSZE
I NA WIECZNOŚĆ

Zuza
Mykowska

Od zawsze ludzie starali się zostawić po sobie jakiś ślad. Widoczne świadectwo
wydarzeń, w których uczestniczyli. Jedni malowali na ścianach jaskiń, bądź na
płótnach, kolejni spisywali swoje dzieje, zaś jeszcze inni, w późniejszych czasach,
uwieczniali swoje wspomnienia na fotografiach oraz filmach. Przyczyn takich działań
było wiele, ale najważniejszą z nich stanowiła chęć pozostawienia po sobie pamiątki dla
potomnych. I my również pragniemy, by zawsze o nas pamiętano.
Aby o Jedynce dowiedzieli się więcej nasi
praprawnukowie, w ramach obchodów 400lecia istnienia naszej szkoły, Samorząd
Uczniowski
postanowił
przygotować
niezwykłą pamiątkę dla przyszłych pokoleńprawdziwą kapsułę czasu. W metalowej
skrzynce znajdzie się wszystko, co naszym
zdaniem, będzie mogło w przyszłości oddać
to, z czym spotykaliśmy się każdego
szkolnego dnia. Zostaną tam umieszczone:
przybory szkolne, wyjątkowe wydanie naszej
szkolnej gazety „ Ellyta” oraz podręcznik do
historii, nagrania z życia szkoły na pendrivie,
koszulka z logiem szkoły, a także wiele zdjęć.

Dodatkowo, swoje miejsce w skrzynce będzie
miał prezent od
Pani prof. Danuty
Kopińskiej-Kołowacik - długopis z napisem
„Norwidek”. Nie zabraknie tam również
legitymacji szkolnej, a także prezentu od syna
Pani prof. Małgorzaty Niewiadomskiej w
postaci telefonu Nokia. Pani prof. Bsufka
dorzuciła podręcznik do nauki łaciny.
Szczelnie zamknięta kapsuła wraz z zawartością zostanie w dniu jubileuszu zakopana pod
dębem „Cyprian” na dziedzińcu szkolnym.
Przyszli uczniowie! Nie zapomnijcie o nas,
zajrzyjcie do historii naszego liceum , a także
nie dajcie zapomnieć o sobie w przyszłości.
Powodzenia!
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„W Jedynce ceniłem
najbardziej ducha
wolności”
O bardzo silnych związkach z Jedynką, alternatywnej
twórczości ulicznej oraz o lekcjach ze słynną profesor
Różyczką opowiada redaktor naczelny bydgoskiej Gazety
Wyborczej, absolwent I LO w Bydgoszczy, Jacek Glugla.

Paweł
Marcinkiewicz

mi się dostać piątkę (wtedy najwyższa ocena).
To była taka rzadkość, że uczniowie z klas
maturalnych przychodzili mnie oglądać. Gdzie jest ten, co piątkę u Różyczki dostał? pytali.

Paweł Marcinkiewicz:
Wspomnienia z Jedynki, które najbardziej
zapadły panu w pamięć?

Jacek Glugla, redaktor naczelny bydgoskiej
„Gazety Wyborczej”:

A inni nauczyciele?

Właściwie o każdym mógłbym opowiadać
anegdoty. Z rozrzewnieniem i sympatią
wspominam lekcje geografii z profesor
Bojanowską. Było w nich dużo chaosu, ale też
humoru. Czarną magią na tej jej - było
rozpoznawanie minerałów. Wielką wartością
szkoły było to, że uczyły w niej i - mam
nadzieję jest tak nadal - osobowości. Takie
osobowości pojawiały się również wśród
uczniów. Jedynka od zawsze była szkołą o
specyficznym charakterze. Może dlatego
uczniowie Jedynki uważani byli za snobów,
elitę.

Po latach z sympatią wraca się pamięcią do
nauczycieli, którzy wydawali się srodzy albo
wręcz antypatyczni. Fizykę miałem z
legendarną panią profesor Różyczką. Była
postrachem
uczniów.
Konkretna,
wymagająca,
w
wełnianym
sweterku
zapinanym na guziki i upiętymi w kok
włosami. Opowiem anegdotę z nią związaną.
Pierwsza lekcja fizyki klasy matematycznofizycznej. Pierwszaki przerażone siedzą w
milczeniu. Prof. Różyczka zsuwa na czubek
nosa okulary i mówi do pierwszego z brzegu
ucznia: „Krzesło”. Konsternacja. Nie bardzo
wiadomo, o co chodzi. Za chwilę nauczycielka
dodaje. „Podaj mi definicję krzesła”. No tego
się nikt nie spodziewał. Nieszczęśnik coś tam
zaczynał bełkotać. Za chwilę odpowiadali
kolejni, aby po kilku słowach usłyszeć „Źle!
Następny!”. Niemal cała klasa już stała. Prof.
Różyczka nie wytrzymała. - Jak chcecie uczyć
się fizyki, jeśli nie potraficie podać definicji
prostego
przedmiotu
powiedziała
podniesionym głosem. Chodziło jej o to, żeby
dotarło do nas, że w fizyce i w każdej innej
nauce najważniejsze jest zrozumienie pojęć,
umiejętność ich definiowania. I żeby zacząć
od słów „krzesło jest to…”. Tej lekcji nie
zapomnę do końca życia.

" Z rozrzewnieniem i sympatią
wspominam lekcje geografii z
profesor Bojanowską. (...) Wielką
wartością szkoły było to, że uczyły
w niej i - mam nadzieję jest tak
nadal - osobowości.

Nawiązuje do tego nazwa gazety szkolnej –
Ellyta.

Ta nazwa wzięła się od charakterystycznego,
„warszawskiego” akcentu Ś.P. dyrektora
szkoły - Jana Szpary. Mówił on właśnie
"ellyta", a nie "elita". Pamiętam jak dziś słowa
brzmiące na auli: „Wy jesteście ellytą tego
miasta” (śmiech).

Pan też nie zdefiniował krzesła?

Miałem szczęście. Jestem wysoki, więc
siadałem z tyłu, żeby nie zasłaniać innym.
Prof. Różyczce puściły nerwy zanim do mnie
dotarło pytanie. Nie uratowałem się jednak
przed słabymi „dwójami” na kolejnych
lekcjach. Gdy byłem nieźle przerażony
potencjalnym niepowodzeniem na pracy
klasowej, całą swoją energię włożyłem w
naukę rozwiązywania zadań z fizyki. Udało

Nie podkreśla ona stereotypów?

Wydaje mi się, że taka nazwa gazetki jest
puszczeniem oka, pokazaniem dystansu do
siebie.
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Na ul. Gdańskiej, dokładnie naprzeciwko
sklepu obuwniczego Kobry, powstała mała
księgarnia, która sprzedawała książki, których
już nikt nie chciał kupować. Chodziłem tam
po lekcjach, żeby zaopatrywać się w tomiku
poezji. Większość to były kompletnie
nieudane próby rozmaitych grafomanów, ale i
wśród nich trafiały się perełki. Na najwyższych
półkach stały rzędami w twardych oprawach
dokumenty zjazdów komunistycznych partii. I
to zarówno Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej, jak i Komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego. Kiedyś za grosze
kupiłem jeden tom dokumentów ze zjazdu
KPZR. I nadałem mu drugie życie (śmiech).
Kartki książki posłużuły mi jako tło do
odbijanego hasła „Anty Napoleon Front”.
Nawiązywało to do imienia Napoleona- świni z
książki George’a Orwella - „Folwark
Zwierzęcy”. Z przywódcy rewolucji na farmie
stał się tyranem i dyktatorem stojącym na
czele reżimu. Te kartki rozklejałem idąc rano
do szkoły. Pod rondem Jagiellonów (wtedy
XXX-lecia) wisiały co kawałek. A inna
anegdota związana z graffiti nie ma związku z
polityką, a ekologią - szablon do mojego
graffiti „Zachem zabija” do dziś mam w domu.
Był jeszcze taki z hasłem „Za chemię płacimy
zdrowiem”.

Czuł się Pan elitą?

Nie. Owszem, gdy udaje ci się dostać do
wymarzonej szkoły, gdzie jest więcej chętnych
niż miejsc, to czujesz satysfakcję. Takie
poczucie, że jesteś w gronie wybrańców losu.
Kiedy posmakowałem życia w Jedynce, nie
miałem poczucia elitarności. Za to ceniłem
ducha wolności, który za moich czasów
panował w szkole. Dyrektorem był wtedy Jan
Szpara. To były lata po stanie wojennym, a
przed wielkim przełomem roku 1989. W
1989 roku zdawałem maturę. W innych
szkołach panował rygor odnośnie stroju, a u
nas cudowna wolność - w kwestii ubioru,
fryzury. Sporo osób manifestowało w ten
sposób swoją indywidualność i bunt. Mówiło
się o nich - młodzież alternatywna. O nich?
Właściwie o nas. Sam zaliczałem się do tego
grona. Oczywiście szkoła nie była wolna od
indoktrynacji politycznej na lekcjach historii zgodnie z obowiązującym programem.

Opierał się pan tej propagandzie
historycznej?

Po stanie wojennym w 1981 roku niewiele
osób liczyło na obalenie komunizmu. Nadzieja
pojawiła się pod koniec lat 80. Zakłamanie
tamtego systemu było dla części młodzieży
nie do przyjęcia. W liceum nie działałem w
„podziemiu”. Po swojemu rozprawiałem się z
propagandą
komunistów
metodami
artystycznymi. Wtedy street art w dużej
mierze miał wydźwięk polityczny. Zresztą nikt
nie używał takiej nazwy. Mam w swoim
„dorobku” z tamtych czasów kilka graffiti
szablonowych - m.in. przy ówczesnym sklepie
muzycznym Nora na Gdańskiej - i nietypową
formę „wlepek”, które były takim moim
politycznym manifestem. Ale wtedy tak ich
nie traktowałem.

A negatywne wspomnienia z czasów
Jedynki?

Naprawdę trzeba było się uczyć i do sporo. W
pierwszej i drugiej klasie nauki było tyle, że
czasami zarywało się noce. No i postawa
niektórych nauczycieli powodowała, że szło
się na lekcje z bólem brzucha ze stresu. Do tej
szkoły z tych wspomnień nie chciałbym się
przenieść.
Odczuwa pan nostalgię, gdy z okna
redakcyjnego gabinetu widzi szkołę, w której
spędził cztery lata życia?

Na czym polegała specyfika tych wlepek?

Szczególny był papier, na którym zostały
przeze mnie własnoręcznie przygotowane.
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To jest chichot mojej historii. Można
powiedzieć, że ciągle jestem w ogólniaku
(śmiech). Znajomi z liceum żartują sobie z
tego. Zresztą związki z Jedynką są jeszcze
silniejsze. Z moją małżonką chodziliśmy
razem do tej samej klasy. I jesteśmy parą od
czasów szkolnych, choć pobraliśmy się
dopiero po studiach. Co prawda, rodzinne
tradycje jakże boleśnie przerwała moja córka,
która wybrała kilka lat temu Szóstkę. Gdy z
żoną o czymś rozmawialiśmy sobie i córka
wchodziła, pytając o temat rozmowy,
żartowałem „Ciiiiii…. nic jej nie mów! Ona jest
z Szóstki!”. Teraz mój starszy syn wybrał
Elektronika. Cała nadzieja w młodszym.

Szukali dziennikarzy do działu miejskiego.
Zjawiłem się w redakcji, kandydatów było od
groma. Udało mi się jednak przejść przez sito
kwalifikacji i tak najpierw pracowałem w
dziale miejskim, potem w dziale kultury,
zostałem szefem działu kultury, potem
sekretarzem redakcji, zastępcą redaktora
naczelnego i w końcu szefem redakcji. Nie
mam konserwatywnych poglądów, ale w
działaniu jestem konserwatywny (śmiech).
Pracuję w tej samej firmie już ponad ćwierć
wieku. Wbrew temu, co niektórzy mówią, jest
to rzeczywiście miejsce tolerancyjne, gdzie
spotkać można wielu wspaniałych ludzi.

Pytanie, na ile renoma Jedynki przyciąga
dobrych uczniów, a w jakim stopniu szkoła ta
kształtuje ich na ludzi sukcesu.

A nie czuje pan zmęczenia tematyką
miejską?

Nie, bo jestem patriotą lokalnym. Urodziłem
się na Szwederowie. Bydgoszcz jest teraz
atrakcyjnym miastem pod każdym względem.
Jest to miasto uszyte na miarę, odpowiednie
do spokojnego życia, dalekie od korporacyjnej
dynamiki miast takich jak Warszawa, a
jednocześnie pełne energii, która płynie od
ludzi tu działających. Gdziekolwiek byłem na
świecie, do Bydgoszczy mnie ciągnęło. Nie
uważam Bydgoszczy za jakiś pępek świata,
jest wiele pięknych miejsc, gdzie można czuć
się dobrze. Ja je znajduję w Bydgoszczy.

Uważam, że jest to zespolone. Jak w
przypadku każdej z tzw. renomowanych
szkół. Renoma przyciąga uczniów, którzy w
pewnych dziedzinach są ponadprzeciętni.
Później oni tworzą renomę. Taki mechanizm
samonapędzający się. Oczywiście nauczyciele
są w tym procesie kluczowi, bo muszą czuwać
na rozwojem uczniów.
Wiedza wyniesiona z Jedynki pomogła panu
w późniejszej karierze dziennikarskiej?

Jedynkę też uznawał pan za swoje miejsce na
Ziemi?

W dzieciństwie „połykałem książki” - czytałem
właściwie wszystko, co wpadło mi w ręce.
Uzależnienie. Jedynka tego nie zabiła, a
nawet rozbudziła jeszcze bardziej. Ja
adeptom sztuki dziennikarskiej i pracy ze
słowem pisanym powtarzam, że aby nauczyć
się dobrze pisać, trzeba najpierw dużo czytać.
Ten banał jest kluczem do sukcesu. U mnie
pasja dziennikarska wzięła się właśnie stąd.

Tak. Przez cztery lata nauki emocjonalnie
związałem się Jedynką. Szkoła to nie tylko
mury, to emocje, które się w niej zostawiło. A
przede wszystkim ludzie. Jedynce życzyłbym,
by zawsze miała świetnych uczniów i
nauczycieli, którzy będą wiedzieli, że jedni bez
drugich nie mogą istnieć.

Rozmawiał Paweł Marcinkiewicz

A jak zaczął pan pracę dziennikarza?

Byłem jeszcze na studiach. W Gazecie
Wyborczej natknąłem się na ogłoszenie.
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#FELIETON

FILMOWE
KLASYKI
PRZY
JESIENNEJ
HERBACIE
Dla wielu, jesień jest takim czasem w roku, w którym
pragnie się tylko wtulić w ukochany kocyk z kubkiem
ulubionej, gorącej herbaty, której opary rozgrzewają
wychłodzone poliki. Niezależnie, czy jest się
domatorem, czy nie, jesienią prawdopodobieństwo
wystąpienia tego typu objawów jest bardzo wysokie dla
znaczącej ilości społeczeństwa. Za oknem pada deszcz,
jest ciemno, a człowiek nie wie, co ze sobą zrobić.
Jedyne o czym marzy, to odpocząć po intensywnym
dniu, tygodniu. Jak wiadomo, dobrym sposobem na
odreagowanie burzy rozmaitych emocji jest znalezienie
odskoczni. Taką odskocznią mogą stać się filmy. W tym
celu pragnę przedstawić Drogim Czytelnikom pewne
propozycje urozmaicenia jesiennych wieczorów w
postaci klasyków kina. Mam nadzieję, że każdy z Was
znajdzie tu coś dla siebie.

Pola
Klinowska

„Forrest Gump” (1994)
reż. Robert Zemeckis
Ten film znają chyba wszyscy i obejrzeli co
najmniej jeden lub dwa razy. Może wydaje
się zbyt typowy, na tyle znany, że wręcz nie
wymaga polecenia, ale to nieprawda. Każdy
znający historię Forresta doskonale wie, jak
ten film potrafi wciągnąć i zapewnić
prawdziwy emocjonalny rollercoaster.

„Psychoza” (1960)
reż. Alfred Hitchcock
Klasyk mistrza suspensu z pewnością
wyróżnia się spośród filmów współczesnych
starszym, charakterystycznym sposobem
realizacji. W moim zestawieniu jest to jedyny
film czarno-biały, a wszystko z tego powodu,
że Hitchcock uważał ten obraz za zbyt
krwawy w kolorze. Zachęcam w tym
przypadku do próby przeniesienia się
mentalnością do właśnie lat 60. XX wieku,
ponieważ „Psychoza” jest na tyle
przełomowym filmem, że złamała cenzurę,
zakazującą pokazywania w filmach toalet, a
po jej premierze wywołała spore
kontrowersje i była uważana za naprawdę
obrzydliwy film. Kto się skusi?

„Śniadanie u Tiffany’ego” (1961)
reż. Blake Edwards
Śmiech, niedowierzanie i łzy. Takie uczucia z
pewnością zapewni melodramat z Audrey
Hepburn w roli głównej, opowiadający o
młodej kobiecie - pani swojego losu i jej
zarówno naiwnym, jak i optymistycznym,
nowojorskim stylu życia. Widzowie w czasie
seansu mają szansę usłyszeć oscarową
piosenkę „Moon river”, podziwiać piękne
kreacje głównej bohaterki i współczuć jej
biednemu kotowi, którego los właścicielka
przyrównuje do swojego własnego.

„Chinatown” (1974)
reż. Roman Polański
Gdy mowa o twórczości Romana Polańskiego,
pierwsze skojarzenia to w wielu przypadkach
„Dziecko Rosemary” lub „Pianista”, ale to nie
wszystko!
„Chinatown”
to
świetnie
wyreżyserowany film noir z genialną grą
aktorską Jacka Nicholsona (to nazwisko mówi
samo za siebie) i Faye Dunaway. Klimat
słonecznego Los Angeles lat 30. XX wieku i
złożona, wielowątkowa intryga nie pozwolą
Wam oderwać wzroku chociażby na minutę, a
kolejne odkrywanie kart stanie się świetną
rozrywką w deszczowe wieczory.

Kadr z filmu
"Śniadanie u
Tiffaniego"
W roli głównej
Audrey Hepburn
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#ROZMOWA

BYDGOSZCZ
I FILMY

Tymoteusz
Wójcik

Bydgoszcz jest urokliwym i rozwijającym się miastem. Staje się coraz ładniejsza, mimo że
trochę straszą rozkopane drogi i korki w godzinach szczytu na często uczęszczanych
ulicach. Per aspera ad astra (przez trudności do gwiazd), jak to mówi rzymska sentencja.
Nasze miasto posiada wiele powodów do radości, jak i walorów, które przyciągają turystów.
Mamy piękną Operę Nova (z wybitnymi artystami), do której zjeżdżają się melomani z całego
regionu, jak i spoza niego. Wiem, bo nieraz widziałem na operowym parkingu rejestracje
samochodów spoza Bydgoszczy. W naszym mieście jest również Filharmonia Pomorska, o
której można mówić różne rzeczy, ale dwie z nich są pewne, posiada niepowtarzalny klimat i
akustykę. Jako że moja rubryczka poświęcona jest kinematografii, chciałbym się skupić na
czymś innym, mianowicie, na tym, że Bydgoszcz przyciągała i przyciąga reżyserów i
aktorów. Nie chcę za dużo mówić, bo główny głos zostawiam doktorowi habilitowanemu
Mariuszowi Guzkowi, profesorowi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego(ale również autorowi
książki ,,Filmowa Bydgoszcz” i kilku innych, dotyczących kinematografii), z którym
przeprowadziłem wywiad dotyczący tematu tego artykułu. Zadałem rozmówcy różne
pytania i otrzymałem takie oto odpowiedzi:
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Te filmy się również nie zachowały, ale
pamięć o nich i świadectwo o fabułach są
dużo bardziej rozległe. To są filmy takie jak
,,Magdalena”, ,,Z dnia na dzień” Józefa
Lejtesa - była nawet nadzieja, że zostanie
odnaleziony fragment tego filmu, ale,
niestety, okazała się płonna, to filmy z Zoriką
Szymańską i innymi gwiazdami ówczesnej
kinematografii polskiej. Kręcono również
filmy dokumentalne. W sumie wyprodukowano w dwudziestoleciu międzywojennym,
w Bydgoszczy 9 filmów fabularnych i
kilkadziesiąt dokumentalnych. Po wojnie było
gorzej, z tego względu, że kinematografia
została scentralizowana. Miasta filmowe
ograniczono do trzech, czterech. To był
Wrocław,
Łódź,
częściowo
Kraków,
oczywiście Warszawa. Pierwszym filmem, w
którym Bydgoszcz została pokazana w całej
swojej urodzie - chociaż nie wszystkie zdjęcia
były kręcone w naszym mieście - był dramat
Aleksandra Ścibora-Rylskiego, odwołujący się
do wydarzeń z września ‘39, ,,Sąsiedzi”. W
tym samym roku z resztą realizowano w
Bydgoszczy zdjęcia do czterech odcinków
,,Czterech pancernych i psa”, ale to już nie
była
Bydgoszcz,
tylko
magdeburskie
miasteczko Ritzen z elementami infrastruktury naszego miasta. Potem do
Bydgoszczy kilkakrotnie przybywali twórcy
filmowi. Na przykład w ‘78 roku, świetnie
pokazał miasto i rzekę, czyli Brdę i Bydgoszcz,
Tadeusz Chmielewski w filmie ,,Wśród nocnej
ciszy”. Były też krótsze wizyty, na przykład
Henryk Kluba nakręcił w okolicach Wyspy
Młyńskiej
kilka
scen
do
swojego,
zatrzymanego przez cenzurę filmu ,,Pięć i pół
Bladego Józka”. To były usilne próby
wpisania do historii Bydgoszczy jakiegoś
doświadczenia kinematograficznego, ale poza
,,Sąsiadami” i ,,Wśród nocnej ciszy”, albo
bardzo incydentalne, albo nie udane.

Czy Bydgoszcz nadaje się na miasto filmowe?

M.G.: Wbrew powszechnemu przekonaniu
Bydgoszcz jest miastem filmowym. W
Bydgoszczy kręcono filmy, w Bydgoszczy
pisano o filmach, w Bydgoszczy również
mieszkali aktorzy i reżyserzy zasłużeni dla
narodowej
kinematografii.
Pierwsza
wytwórnia filmowa powstała na początku lat
dwudziestych ubiegłego stulecia. A założył ją
Maksymilian
Hauschild.
Niemiec,
prawdopodobnie
polskojęzyczny,
który
pojawił się u nas krótko po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości. Nakręcił parę filmów
dokumentalnych i w swojej wytwórni, którą
nazwał Polonia Film, zaczął także realizować
fabuły. Żadna z tych fabuł się nie zachowała
do dzisiaj, ale kilka odniosło sukces, na
przykład film ,,Car Dymitr Samozwaniec” znany również jako ,,Dymitr Samozwaniec”prezentowany był w kinach, na pewno w
Warszawie i Berlinie. Karierę w nim rozpoczął
późniejszy
amant
kina
dźwiękowego
Franciszek Brodniewicz, który wówczas był
aktorem miejscowego Teatru Polskiego.
Późniejsze filmy, już nie przejawiały takich
ambicji. Były to komedie sensacyjne, obrazy
średniometrażowe. Zachowały się ich tytuły:
,,Dom na skraju”, ,,Pipuś wygrał milionówkę”
czy ,,Gabby złote łóżko”. Ówczesne opisy
prasowe były bardzo wstrzemięźliwe, a więc
trudno dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, jaka
była treść tych filmów. Ale były to raczej
lekkie fabuły, które miały przyciągnąć do kina
mało wyrobionego widza, a przez lokalny
koloryt rozszerzyć krąg odbiorców. Potem
pod koniec lat dwudziestych, pojawił się w
Bydgoszczy człowiek urodzony w tym mieście,
ale wychowany w Prusach, w Berlinie i
Weimarze: Władysław Dworkowski. Był on
początkowo właścicielem kin, ale potem
zaczął też przejawiać ambicje produkcyjne,
mniej reżyserskie. W Bydgoszczy mieściła się
siedziba jego wytwórni Dworkowski-Film, ale
angażował
do
swoich
przedsięwzięć,
reżyserów spoza miasta i dlatego nie ma
żadnej lokacji bydgoskiej w jego produkcjach

Pierwszym filmem, w którym Bydgoszcz
została pokazana w całej swojej urodzie
(...) był dramat Aleksandra ŚciboraRylskiego (...) ,,Sąsiedzi”.
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I wreszcie w latach pierwszej dekady XXI
stulecia, pojawia się w Bydgoszczy Andrzej
Maleszka, który postanowił zrealizować tutaj
dwa odcinki swojego serialu ,,Magiczne
Drzewo”. Potem te dwa odcinki zamieniły się
w nieco szerszą fabułę. W kinowej wersji
Magicznego Drzewa
Bydgoszcz została
oblana słońcem, świetnie pokazana. Szczerze
mówiąc, nie widziałem tak pięknego miasta na
ekranie. Urokliwie ukazane były kamienice,
ulica Gdańska, Wyspa Młyńska z garbatym
mostkiem, koło bardzo filmowej z resztą
herbaciarni Asia. Kamienica ta pozwoliła
widzom zobaczyć Bydgoszcz z lotu ptaka,
stanowiło pewnego rodzaju wartość dodaną,
bo my, oczywiście wiemy jak to nasze miasto
wygląda, ale dzięki ujęciom z filmu Maleszki
inni też się mogli dowiedzieć, że Bydgoszcz
jest piękna, symetryczna, że wstęga Brdy w
naturalny sposób przecina miasto na część
prawo i lewobrzeżną. Nigdy tak nie mówiono
o tych fragmentach Bydgoszczy, a tutaj
właśnie okazało się, że ta uroda też jest
bardzo filmowa.

O jeszcze jednym ważnym filmie warto
powiedzieć, mianowicie o ,,Dżej Dżeju”. Jest
to film, który powstał w latach ostatniej
dekady i nie miał dobrej prasy, dlatego że nie
jest dobrym filmem. Mówię o nim jednak,
ponieważ jego akcja dzieje się w Bydgoszczy,
a nawet szerzej w Bydgoszczy i w Toruniu, co
pokazuje klasyczny układ powiązań pomiędzy
naszymi miastami. Gra bardzo topowy,
znakomity aktor, Borys Szyc. Historia tego
filmu, powiązana jest z wydarzeniem, które
miało uczynić z Bydgoszczy międzynarodowe
miasto filmowe, ale jego inicjatorzy się
wycofali. Mówię oczywiście o festiwalu
Camerimage, dzięki któremu reżyser filmu
,,Dżej Dżej” Maciej Pisarek, był po raz
pierwszy w Bydgoszczy i nasze miasto go
zainteresowało i zainspirowało.

Kadr z filmu "Dżej dżej". W
roli głównej gra Borys Szyc
(po prawej)
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Nie trzeba oczywiście ograniczać się do tych
kinowych propozycji, bo przecież w
Bydgoszcz powstają również seriale. Jest to
efekt takiego narzędzia, które nazywa się
product placement. Władze miast płacą
producentom filmowym, za lokowanie w ich
przestrzeniach różnych produkcji i stają się w
ten sposób współproducentami.
Podsumowując, Bydgoszcz ma aspiracje
filmowe. Wychowała sporo aktorów, jak i
reżyserów. Należy wspomnieć, przede
wszystkim nieżyjącego Kazimierza Karabasza,
który był chyba jednym z nielicznych
dokumentalistów,
z
wnikliwością
socjologiczną, rejestrującym życie społeczne
od lat ‘60. Wyreżyserował on w swojej
karierze jedną produkcję o Bydgoszczy. Jest
to film pod tytułem, ,,Przypis”, w którym
odwołuje się do doświadczeń z lat II wojny
światowej, kiedy Bydgoszcz była pod okupacją
niemiecką. Tu urodził się również Robert
Wichrowski [przyp. o którym więcej, w dalszej
części wywiadu], tu pisał maturę, co jest
ważne dla każdego, Jerzy Hoffman. I liceum
może się poszczycić takim absolwentem.
Nasze liceum skończył również Bohdan
Poręba. Bydgoszcz ma się czym pochwalić,
ale, niestety, prawdę mówiąc, jest miastem, w
którym sen o filmach długo nie mógł się
spełnić. Jeden pełnometrażowy film, parę
epizodów w innych produkcjach, w których
Bydgoszcz jest tylko pokazana jako przestrzeń
uliczna i trochę telewizyjnych lokacji w
serialach, to za mało żeby te aspiracje spełnić.
Na szczęście w Bydgoszczy, mamy oprócz
tego środowisko filmowców. Są to
dokumentaliści
skupieni
wokół
kilku
stowarzyszeń. Największym z nich jest
Bydgoska Kronika Filmowa, Marcina Santera i
Macieja Cuskiego. Ci twórcy, są uznanymi
dokumentalistami. Ja nie lubię akurat tej
formy dokumentu, ale wiem że ona się bardzo
podoba i sprawdza się na festiwalach. Jest
jeszcze grupa Koloroffon, skupiająca twórców
zainteresowanych tematyką regionalną i
lokalną.

Jakie najbardziej znane seriale były kręcone
w Bydgoszczy?

Poza ,,Czterema pancernymi i psem", bez
wątpienia ,,Prawo Agaty", którego jednym z
twórców
był
Robert
Wichrowski,
bydgoszczanin, a w tej chwili reżyser oraz
producent. Znamy jego obrazy fabularne
takie jak, chociażby ,,Francuski numer”.
Pierwszy sezon ,,Prawa Agaty" jest
najbardziej bydgoski, ponieważ tam się
dowiadujemy, że tytułowa Agata pochodzi z
Bydgoszczy, że jej ojciec jest trenerem
juniorów piłkarskich Zawiszy. Dzięki temu
pokazane zostały znane bydgoszczanom
obiekty, jak chociażby trybuny stadionu,
dworzec, stare miasto, a nawet logotypy,
którymi Bydgoszcz się szczyci, jak chociażby
symbol Zawiszy. W naszym mieście były też
kręcone inne, ale bardziej incydentalne
produkcje telewizyjne, takie jak chociażby
jeden z odcinków ,,Egzaminu z życia”.

"Pierwszy sezon ,,Prawa
Agaty" jest najbardziej
bydgoski, ponieważ tam
się dowiadujemy, że
tytułowa Agata pochodzi
z Bydgoszczy"
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Fot. Robert Sawicki

Czyli z tego, co pan mówi, to najbogatsza
część historii, filmowej Bydgoszczy, została
napisana przed wojną. Czy dobrze
zrozumiałem?

Która część Bydgoszczy cieszy się
największym zainteresowaniem reżyserów i
scenografów?

Można powiedzieć, że to jest ta Bydgoszcz,
która decydowała o swoim filmowym obliczu.
Później, niestety, centralizacja kinematografii
spowodowała, że bardzo incydentalnie do
Bydgoszczy przyjeżdżali filmowcy, chociaż jej
nie unikali, przykład Ścibor-Rylski – reżyser
filmu „Sąsiedzi”, który akurat opowiadał o
swoim doświadczeniu, bo prawdopodobnie 3
września ’39 roku był tutaj na miejscu.
Najprawdopodobniej jako kilkulatek nie
zarejestrował wszystkiego, ale narracje o
początku wojny, opowieść o dywersji, mit tych
tragicznych wydarzeń, były częścią jego
formacji, jego artystycznego oblicza.

Myślę, że Wyspa Młyńska, dlatego, że ona
rzeczywiście, poprzez tę swoją semantyczną
funkcję - mówi się o niej jako o części
bydgoskiej Wenecji- daje pewne możliwości
reżyserom.
Generalnie, rzeka jest tym
magnesem dla ewentualnych twórców, daje
artystom wielkie możliwości. Pozwala na
snucie narracji zarówno lokalnych, jak i
uniwersalnych opowieści. Bydgoszcz może
być również metaforą, nie koniecznie musi
być tą naszą codzienną Bydgoszczą.

Swój artykuł zakończę ostatnimi słowami wywiadu z profesorem Mariuszem Guzkiem,
ponieważ chciałbym, aby zostały zapamiętane przez osoby, do których się odnoszą:
,,My, bydgoszczanie, powinniśmy, poprzez tę miłość do filmu, miłość do Bydgoszczy szukać
jakichś takich ścieżek, żeby te dwie perspektywy, te dwie wielkie namiętności się spotkały”.
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EMIL

WARMIŃSKI
Patriotyzm to nie tylko
przelewanie krwi
Emil Warmiński urodził się 15 marca 1881 roku w
Bydgoszczy, a dokładniej w kamienicy, przy placu
Poznańskim 14. Jego matka, Małgorzata Siuchnińska,
pochodziła z Szubina, a ojciec Otton Ferdynand był
sekretarzem sądowym. Emil miał trzy siostry: Marysię,
Helenę oraz Stasię i brata Stasia.
Niestety, rodzina nie na długo pozostała w komplecie.
Brat Emila zmarł w niemowlęctwie, a ojciec, głowa
rodziny, już w 1887 roku. Wtedy bohater dzisiejszego
artykułu miał zaledwie sześć lat. Jego edukacją zajął
się stryjeczny brat (kuzyn) Stanisław, wybitny lekarz,
który nigdy nie założył własnej rodziny. Co ciekawe, był
bardzo postępowym człowiekiem, zadbał bowiem, aby
siostry Emila również uzyskały wykształcenie: wysłał je
do Anglii, by dobrze nauczyły się języka angielskiego.

W wieku 9 lat Emil Warmiński rozpoczął naukę w
gimnazjum bydgoskim. Był niezwykle inteligentnym
chłopcem, bez problemu więc zdał maturę i w 1899
roku podjął studia medyczne w Marburgu. Po
pierwszym semestrze przeniósł się do Berlina, gdyż
studiowało tam więcej Polaków. W stolicy Niemiec
Emil zetknął się z mocnymi obelgami kierowanymi w
stronę Polaków. Ich autorem był profesor
Schumann. Wstrząsnęło nim to tak dogłębnie, że
obudziły się w młodym Warmińskim patriotyczne
zapędy. Wstąpił do Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” i rozpoczął działania w
organizacjach wolnościowych.
W wieku 23 lat skończył studia i uzyskał stopień
doktora medycyny za rozprawę o tyfusie brzusznym.
Na kolejne sześć miesięcy Emil musi zawiesić swoją
karierę, aby odbyć służbę wojskową.

Jest bowiem pruskim poddanym. I chociaż
obowiązek ten miał być spełniony i zapomniany,
tak się nie stało. Pamiątką z tych wypraw okazała
się poważna choroba płuc, która nieco
przyśpieszyła bieg wydarzeń... W 1905 roku
Warmiński wrócił do rodzinnego miasta, do
Bydgoszczy, w celu przejęcia praktyki lekarskiej po
zmarłym kuzynie. Zamieszkał przy ulicy Gdańskiej
9/13 i tam też rozpoczął pracę. Sposób w jaki
zaanonsował otwarcie swego gabinetu był na tamte
czasy dość niecodzienny: wywiesił na ścianie,
pierwszą w Bydgoszczy, tablicę z polskim napisem
„lekarz”. Wtedy, bydgoscy Niemcy zaczęli się z
niego wyśmiewać i go szykanować, bo w
środowisku medyków panowała zupełnie inna
tradycja: młodzi lekarze, różnymi metodami, starali
się wkupić w łaski niemieckich lekarzy, którzy byli
w większości.
W swoim pamiętniku Halina Warmińska, żona
Emila zanotowała: „Wśród pruskich szowinistów
fakt ten, zresztą pierwszy w Bydgoszczy, wywołał
wielką wrzawę i wściekłość, zaś u rodaków zachwyt
i słowa podziwu. Znikają trzy polskie szyldy, zaś
czwarty, zawieszony na pierwszym piętrze, jest
ostrzeliwany wraz z mieszkaniem Doktora. Kiedy
okazało się, że Doktor jest nieustępliwy, sprawę
oddano do sądu i przeprowadzono eksmisję. Pisała
o niej prasa niemiecka, twierdząc, że przypomina
on sprawę wozu Drzymały”.
Jednak dr Warmiński „robił swoje” i miał wielkie
serce. Pomagał i leczył ubogich Polaków
bezpłatnie, a nawet pokrywał koszty lekarstw,
pisząc na receptach „pro me”.
Oprócz tego był prezesem Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” i członkiem zarządu
Towarzystwa Śpiewaczego „Halka”. Uczestniczył
też w działalności Towarzystwa Robotników
Polsko-Katolickich i Towarzystwa Przemysłowego.
Przyczynił się do powstania Towarzystwa Kupców,
Towarzystwa
Młodzieży
Kupieckiej
i
Nadnoteckiego Stowarzyszenia Lekarzy. Aktywnie
działał podczas „strajku szkolnego” w 1907 roku.
Założył bibliotekę dla dzieci, a później Czytelnię dla
Kobiet.
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W tym samym roku Emil kupił od Niemca
budynek
przy
dzisiejszej
ulicy
Warmińskiego 11 i założył tam Dom Polski.
Było to miejsce, w którym rozwijało się
życie kulturalne i narodowościowe
Polaków. „Rozgłos o jego ofiarnej walce z
zaborcą rozchodzi się na całą prowincję.
Zapraszany na liczne wiece w Bydgoszczy,
Gnieźnie, Inowrocławiu i Toruniu i w
pobliskich wsiach wygłasza płomienne
przemówienia w obronie zagrożonego ludu
polskiego, twierdząc, iż on nas żywi i broni”
- odnotowuje w swym pamiętniku żona
doktora. Emil żył aktywnie, bo jako lekarz
miał świadomość, że gruźlica nie da mu
wiele czasu. Wszystkie te zajęcia
potęgowały jednak zmęczenie, które było
już i tak wielkie z powodu gruźlicy i chorób
jelit. Emil jeździł do Zakopanego, Włoch, a
nawet Szwajcarii w celach leczniczych.
Emil Warmiński umarł na gruźlicę w wieku
28 lat. W Bydgoszczy odbył się uroczysty
pogrzeb, na który przybyły prawdziwe
tłumy. Doktor został pochowany na
Cmentarzu Starofarnym. Osierocił dwójkę
dzieci: trzyletnią Sławutę i rocznego
Przemysława, który później zginął w
Powstaniu Warszawskim. Jego żona dożyła
90 lat. Jeszcze niedawno mogliście
zobaczyć tablicę upamiętniającą życie
Emila Warmińskiego na elewacji kamienicy
przy ulicy Warmińskiego 11. Budynek
został jednak rozebrany, a tablica
przeniesiona na front gmachu naszej
szkoły. Od 1959 roku imię słynnego
lekarza nosi Szpital Miejski w Bydgoszczy.
Doktor Warmiński jest również patronem
VIII LO w Bydgoszczy.

MODA
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STYLOWI
JEDYNKOWICZE
Tomasz Kretowicz i Mikołaj Franczak o modzie
Anastazja
Geruzel
T: Generalnie czarny jest dobrym punktem wyjścia
do każdej stylizacji na każdą porę roku. Poza tym
lubię kolory stonowane, klasyczne, pastelowe.
A: Co ubieracie w chłodne dnie? Jakie nakrycia
wierzchnie, buty oraz dodatki preferujecie?
M: Uwielbiam chodzić w płaszczach. Kiedy
wybieram buty, najważniejsze jest dla mnie, aby
były one wygodne i pasowały kolorystycznie do
reszty. Bardzo lubię vansy, adidasy i buty firmy
nike. Jednak to nie marka jest dla mnie
najważniejsza.
T: Tak, buty mogą być sportowe. W tym wypadku
wygoda jest najważniejsza.
A: Jaka, waszym zdaniem, jest współczesna moda?
T: W dzisiejszych czasach moda jest niewyobrażalnie zróżnicowana, chociaż wspomniane
przeze mnie wcześniej połączenie stylów, stało się
obecnie bardzo popularne. Nie jestem fanem marek
typowo skaterskich, takich jak np. Supreme. Wolę
te, które tworząc swe ubrania, idą jednak w trochę
innym kierunku, przy czym przez cały czas
zachowują ideę, która płynie ze streetwear’u.
M: Z tego, co zauważyłem, streetwearowcy strasznie przywiązują wagę do marek, a dla mnie
absolutnie nie jest to istotne. Chcę, aby całe
ubranie po prostu dobrze wyglądało i pasowało do
siebie pod względem kolorystycznym. Nie patrzę na
metki.
T: Tak, dokładnie. Kompletnie nie rozumiem ludzi,
którzy poprzez sposób ubierania chcą jedynie
pochwalić się swoim statusem materialnym. Każdy
może kupić sobie ubrania za tysiące złotych, jednak
nie każdy potrafi sprawić, aby one dobrze
wyglądały i pasowały.

Anastazja: W czym najbardziej lubicie chodzić?
Mikołaj: Wszystko zależy od okazji. Na co dzień
ubieram jednokolorowe t-shirty, luźne koszule
oraz chinosy lub dżinsy. Preferuję spodnie, które
mają klasycznie zakończone nogawki. Nie lubię
chodzić w dresach. Źle się w nich czuję,
szczególnie w szkole. Jeśli zdarzają się jakieś
oficjalne okazje, oczywiście, ubieram krawat lub
muszkę.
Tomasz: Ważne, aby było wygodnie, jednak
zawsze z klasą. Stylizacja powinna być zarówno
szykowna, jak i nieograniczająca swobody ruchu.
A: Które lata modowe są wam najbliższe?
M: Zdecydowanie lata 80. Dżinsowe spodnie z
paskiem, biała koszulka.
T: Po prostu klasyczna męska elegancja. Oprócz
lat 80. podoba mi się renesans oldschoolowy w
postaci dodatków, takich jak na przykład
kaszkiet.
A: Macie jakiś modowy autorytet?
M: Tak, są to bohaterowie serialu “Peaky
Blinders”. Uwielbiamy ich styl oraz w pewien
sposób się z nimi utożsamiamy.
T: Każda ich stylizacja jest szykowna,
wyrafinowana i elegancka, jak przystało na ubiór
prawdziwego dżentelmena. To właśnie dlatego
się na nich wzorujemy.
A: Na jakie kolory najczęściej stawiacie jesienią?
M: Osobiście, lubię zawsze nosić czarny lub
biały, ponieważ są to kolory, które do
wszystkiego pasują. Jednak, jeśli chodzi o jesień,
to chyba najbardziej kojarzy mi się ona z kolorem
miodowym.
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MODA NA
NORWIDA

Anastazja
Geruzel

W gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida od zawsze ogromną rolę
odgrywała tradycja. Dzięki jej podtrzymywaniu, pielęgnowaniu obyczajów oraz
organizowaniu uroczystości szkolnych, zachowała ona niepowtarzalny klimat.
Na przestrzeni lat moda w naszej szkole ulegała
licznym zmianom. Pomimo tego wykreowały się
symbole charakterystyczne dla naszej placówki.
Należy do nich czerwona tarcza, której wzór od
pokoleń pozostał taki sam. Kiedyś w szkole
obowiązywały mundurki, współcześnie w galowych
strojach przychodzimy na uroczystości szkolne.
Poza tym każdy uczeń, oprócz tarczy z logo naszej
szkoły, posiada: bordową apaszkę- dziewczyny, a
chłopcy bordowe krawaty. W ostatnich latach
stworzono merch (produkt związany z daną osobą
lub instytucją, posiadający ich logo lub znak
graficzny) szkolny. Jest

on wykonany z wysokiej jakości materiałów i
dostępny w wielu rozmiarach. Do merch’u należą
bluzy oraz koszulki, które wśród uczniów zyskują
ogromną popularność i cieszą się powodzeniem.
Nie ma dnia, w którym na szkolnych korytarzach
nie zobaczylibyśmy „Norwidek”. Nosząc ubrania z
logo ILO reprezentujemy szkołę, pokazując ją z
najlepszej strony. Kto wie, może kiedyś szkolny
merch stanie się symbolem ILO i na stałe wplecie
się w jego tradycje?
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"Nosząc ubrania z logo
ILO reprezentujemy
szkołę, pokazując ją z
najlepszej strony."
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Lekkim
piórem
Czyli regularna dawka wierszy,
opowiadań i wielu innych przejawów
twórczości literackiej dla każdego!

Monolog - Pola Klinowska

Hrrrr... Zimno, bardzo zimno. Moja skóra jeży się

Cisza. Wszędzie cisza. Poruszam się po małym

do tego stopnia, jakby ktoś miał wbijać w nią

pokoju. Czuję się jak w pudełku. Są tu materac,

tysiące ostrych igieł. Czuję jasność. Zmusza mnie

koc, krzesło i stół przymocowane do ściany. W

do otwarcia oczu. Widzę tylko biel. Tę chłodną,

rogu stalowa toaleta i mała, kompaktowa

obrzydliwą biel. Czuję jak mnie skręca. Jak ściska

umywalka. Jest tu ciemno. Ledwo mogę dostrzec

żołądek, zaciska, miażdży płuca, wbija w oczy.

zarys pomieszczenia. Małe stróżki światła

Paraliżuje mnie.

przeciskają się przez wąskie szpary rolet

Sprawia, że drżę.

zamontowanych z zewnątrz pokoju. Światło jest
sztuczne, chłodne, budzi we mnie odrazę, ścisk w

Dotyk.

żołądku. Klimat pomieszczenia sprawia, że czuję

To jest dotyk.

się jakbym była małą dziewczynką, która
obudziła się w środku nocy z wyjątkowo

Teraz się szarpię. Jestem w niebezpieczeństwie.

paskudnego koszmaru, ale to jest dziesięć razy

Łzy płyną same. Włosy od nich przemoknięte.

gorsze. Nie wiem jak tu trafiłam. Wiem tylko, że

Zęby wbijają się w rękę nieznajomego.

jestem cała w brudzie, głodna, odwodniona i

Dajcie mi spokój!

słaba. Po omacku wędrując po pomieszczeniu o

Dajcie mi żyć!

mało nie przewracam się o swoje nogi. Jestem

Jest ich więcej. Unoszą mnie. Przywiązują do

tak krucha, że czuję w kościach i mięśniach

łóżka. Dają zastrzyk. Biel się kręci, wiruje, próbuje

każdy ruch, każdy bolesny przeskok. Coś mnie

we mnie wejść. Krzyczę,

niszczy. Coś chce, bym sama się zniszczyła.

ale nikt mnie nie słyszy.

Dochodzę do okna. Patrzę ślepo w kontur rolety
i bardzo, bardzo delikatnie, dźwięcznie stukam o

Jestem

szybę. Dotykam jej chłodnej tekstury. Jest

powiewna. Słońce parzy moją bladą, gładką skórę

na

polanie.

gładka, piękna, czysta. Nie to, co ja. Palce

usłaną piegami koloru kawy z mlekiem. Moje

wędrują po całej szybie. Czuję na niej delikatną

włosy mienią się w słońcu. Jestem przywdziana w

parę - swój oddech, swoje ciepło. Tworzę wzory,

białą koszulę nocną na cienkich ramiączkach.

których świat jeszcze nie ujrzał i nie ujrzy. Są to

Gołe stopy wyczuwają każdą grudkę zbitej, czarnej

wzory desperacji. Wzory mojego jestestwa.

ziemi.

Nawet nie wiem, czy to, co się dzieje jest

napotkała moje palce. Spoglądam na niewielki las.

prawdziwe. Wydaje mi się, że już od dawna nie

Na te drzewa kwitnące pierwszymi powiewami

potrafię jasno myśleć.

wiosny. Dostrzegam na tle tych drzew zwykłą,

Każdą

Czysta,

mrówkę,

piękna,

która

wręcz

przypadkowo

białą kropkę. Tak małą jak ziarnko piasku. Po
Upadam. Co to? Halo? Jest tu ktoś? Czy ktoś mi

chwili jednak robi się większa. Z ziarnka

odpowie? Halo...? Nie ma mnie. Marznę.

przeistacza się w mały słup, a potem w sylwetkę

Tracicie mnie.

człowieka. Stoję w miejscu jak zaczarowana. Nie
mogę się ruszyć. Nie jestem silna, w żadnym calu,

(trzy godziny później)

a do mnie zbliża się moje oblicze.
Nie mogę tego ujrzeć. Nie jestem w stanie.
Zapadam się w ziemię.
Po prostu nie jestem już prawdziwa.

SOS
LASOM
DESZCZOWYM
JAK NA CO DZIEŃ WSPIERAĆ
LASY DESZCZOWE?

Tego lata byliśmy świadkami medialnej burzy, która
rozpętała się wokół pożarów ogarniających lasy
Amazonii. Hasztag #PrayForAmazonia mogliśmy
odnaleźć na co drugim profilu w mediach
społecznościowych, jednak w obliczu tak tragicznej
sytuacji, internetowe modlitwy nie należą do
najskuteczniejszych działań. W tym artykule
przedstawię pięć realnych sposobów na wsparcie
„zielonych płuc świata”.
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Natalia
Biłoszewska

W 2019 r. liczba pożarów lasów deszczowych w
Amazonii wzrosła o 84 proc. w porównaniu z
takim samym okresem roku ubiegłego. O tej
kwestii zrobiło się głośno w minione wakacje,
chociaż nie jest to problem, który zaistniał z
dnia na dzień i nie ogranicza się jedynie do
terenów Amazonii. Lasy pierwotne znikają
głównie z powierzchni krajów słabo rozwiniętych
w
Ameryce
Środkowej,
Południowej,
Południowej i Południowo-Wschodniej Azji oraz
w Całej Afryce. Większość naukowców jest w tej
kwestii jest nad wyraz zgodna, tegoroczna,
rekordowa liczba pożarów spowodowana jest
poczynaniami
człowieka.
Działalność
przemysłowa
zakłóca
funkcjonowanie
ekosystemu lasów tropikalnych do tego stopnia,
że nawet tereny wyznaczone na rezerwaty leśne
są głęboko zaburzone, struktura, dynamika i
funkcjonowanie
lasów
tropikalnych
są
wystawione na niebezpieczeństwo jak nigdy
przedtem, a wszystko przez fragmentaryzacje
terenów pozostających pod ograniczonym
wpływem człowieka i depopulację zwierząt.
Skutkuje
to
poważnym
naruszeniem
bioróżnorodności lasów i zmianami w
funkcjonowaniu
okaleczonego
ekosystemu.Ulubione przedmioty: języki obce,
literatura, historia, matematyka.

Co możemy robić na co dzień, by wesprzeć
walkę o lasy deszczowe?

Udostępniaj rzetelne treści, jak wspomniałam
powyżej, dramatyczne zdjęcie płonącego lasu
opatrzone odpowiednim hasztagiem, nie jest
najlepszym rozwiązaniem, dużo skuteczniejszą
formą ekologicznego aktywizmu w mediach
społecznościowym jest podzielenie się ciekawym
wywiadem, bądź artykułem. Nawet jeśli 80%
twoich znajomych już go przeczytało, to warto
powalczyć o te 20% niezainteresowanych
ekologią.
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Podpisuj petycje, być może wydaje wam się,
że jeden podpis niewiele znaczy, a na głosy
obywatelskiego sprzeciwu tak naprawdę nikt
nie zwraca uwagi… jednak w dobie postępu
technologicznego i popularyzacji serwisów
społecznościowych mogą one stanowić
skuteczną broń. Musimy pamiętać, że choć
nie każda petycja odniesie sukces, to może
akurat jedna z tych, którą podpiszemy,
dotrze do celu!

"Podpisuj petycje (...)
w dobie postępu
technologicznego i
popularyzacji serwisów
społecznościowych mogą
one stanowić skuteczną
broń."

Zrezygnuj/ogranicz
jedzenie
wołowiny,
jednym z głównych powodów wycinania
dużych obszarów lasów deszczowych jest
potrzeba zapewnienia miejsca pod hodowlę
bydła. Według danych USDA, Brazylia jest
największym
światowym
eksporterem
wołowiny, zapewniając prawie 20 procent
światowej produkcji. Oczywiście, lasy
deszczowe Amazonii są również wycinane
pod uprawę soi oraz innych produktów
kojarzonych z dietą roślinną, jednak nie ulega
wątpliwości, że koszt środowiskowy masowej
hodowli zwierząt jest o wiele wyższy, niż
uprawa jakiejkolwiek rośliny. W tym miejscu
warto przypomnieć, że globalna produkcja
mięsa generuje więcej CO2 niż transport
samochodowy, lotniczy, kolejowy i wodny
razem wzięte. Mniejszy popyt oznacza
mniejsze wylesianie.

"pola uprawne zastępują
zwyczajową różnorodność
biologiczną puszczy
jednym gatunkiem drzewa,
a to przekreśla jej szanse
na prawidłowe
funkcjonowanie
ekosystemu."

Postaraj się nie kupować produktów
zwierających olej palmowy, wysokie plony,
niskie koszta produkcji czynią go
najpopularniejszym z olejów roślinnych na
świecie. Jego produkcja globalna stabilnie
wzrasta wraz ze wzrostem liczebności
populacji ludzkiej. Coraz nowsze tereny
inkorporowane są pod plantacje palm
olejowych, włączając w to zarówno pierwotną
dżunglę, jak i ponownie zalesione tereny.
Kapitalistyczny model biznesowy nastawiony
na ciągły wzrost nie liczy się z puszczą
pierwotną,
pola
uprawne
zastępują
zwyczajową
różnorodność
biologiczną
puszczy jednym gatunkiem drzewa, a to
przekreśla jej szanse na prawidłowe
funkcjonowanie ekosystemu. Bezpośrednio
przekłada się to na zwiększenie o około 1020 proc. emisji gazów cieplarnianych, czyniąc
ją drugim największym generatorem na
świecie. Pestycydy, rodentycydy i sztuczne
nawozy stosowane w produkcji oleju
palmowego
pozostają
ogromnym
zagrożeniem dla dżungli i jej mieszkańców.

Wspieraj zaufane organizacje pozarządowe,
silne i niezależne organizacje pozarządowe
odgrywają ogromną rolę w ochronie
środowiska, szczególnie kiedy u władzy
znajdują się denialiści klimatyczni. Jeśli
chcesz udzielić realnego wsparcia Amazonii,
przekaż darowiznę do jednej z zaufanych
organizacji, lub wstąp w jej szeregi i aktywnie
działaj na rzecz klimatu.
Wybieraj polityków, którzy dbają o ekologię,
dbałość o środowisko powinno być
postulatem
ponadpartyjnym,
łączącym
wszystkie strony sceny politycznej. Niestety
tak nie jest, nie tylko w Polsce. Wielu z
czołowych
polityków
podważa
głosy
naukowców. Miejmy na uwadze fakt, że to
właśnie
odgórne
działanie
jest
najefektywniejszą z jego form, a więc by
pomóc planecie sprawdź, którzy politycy
odpowiednio dużo uwagi poświęcają ekologii.

Razem możemy zdziałać wiele!
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CIĘŻKIE JEST
ŻYCIE
AKTORA
GŁOSOWEGO
CZYLI KILKA SŁÓW O
DUBBINGU W GRACH.
Artykuł mogę zacząć od stwierdzenia, że bycie
aktorem głosowym jest jedną z trudniejszych
profesji, ale podkładanie głosu do gier jest
szczególnie trudne. Niskie płace, duży wkład
pracy, ryzyko utraty zdrowia, rygorystyczne
szefostwo - to tylko kilka z codziennych
problemów
przeciętnego
aktora
dubbingowego. Niektórzy mogą pomyśleć, że
przecież podkładanie głosu jest bardzo łatwe.
No, bo co w tym trudnego, podchodzisz,
czytasz do mikrofonu to, co masz na kartce i
tyle, prawda? Niestety, nie do końca.
Wyobraźcie sobie, że podczas

Marysia
Szmyt
czterogodzinnej sesji jedyne, co nagrywacie,
to krzyki, sapanie i charczenie (czyli
standardowe odgłosy zwyczajnej postaci w
grze). Powtarzacie w kółko te same
sekwencje, żeby wydobyć najlepszy ton,
najepszy dźwięk. Następnego dnia, rano,
budzicie się z nadwyrężonym gardłem na tyle,
że nie jesteście w stanie podjąć się
jakiejkolwiek pracy.
Tak właśnie wygląda dzień aktora głosowego
w grach. Teraz jednak dodam może coś o
samym dubbingu.
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Na początku, jak można się domyśleć,
dubbing nie był zbyt popularny. W ogóle,
dialogi w grach były bardzo ograniczone,
gdyż
nie
opłacało
się
zatrudniać
profesjonalnych dialogistów oraz aktorów
głosowych.

Wcześniej wspomniany Piotr Frączewski
regularnie, od czasów Baldur’s Gate’a,
dopisuje do swojej listy nowe produkcje
interaktywnej rozrywki.
Przykrym zjawiskiem w polskiej branży gier
jest to, że wielu producentów podczas
wybierania obsad do swoich produkcji nie
sugeruje się dopasowaniem danego głosu do
postaci, ani nawet umiejętnościami, ale
jedynie popularnością nazwiska, przez co
wiele dobrych w oryginalnej wersji językowej
produkcji traci swój klimat i staje się bardziej
satyrą, niż pełnoprawnym produktem.
Na szczęście dubbingowanie gier może też
być dobrym sposobem na wybicie się dla
aktorów, których dotychczas największym
osiągnięciem były reklamy leków w telewizji.
Aktualnie
jednym
z
najbardziej
rozpoznawalnych aktorów głosowych jest
Jarosław Boberek, którego lista gier, w
których podkładał głos liczy sobie ponad sto
tytułów, m.in. kilka części Uncharted jako
Nathan Drake, a jego flagową postacią w
dubbingu filmów i kreskówek jest Kaczor
Donald oraz król Julian.
Słowem podsumowania. Na przestrzeni lat
wiele studiów nagraniowych zaczęło zajmować
się grami i ich dubbingowaniem. Ta część
produkcji gier, ale także cała przestrzeń
produkowania tych mediów rozrywki z
każdym rokiem staje się w Polsce coraz
lepsza. Przykładem może być CD Projekt Red
i ich futurystyczna gra ze znanym na całym
świecie aktorem - Keanu Reevesem (Matrix,
John Wick). Jednym z dubbingujących ma
być Michał Żebrowski, kolejny przykład
wielkiego talentu aktorskiego. Miejmy
nadzieję, że zarówno podkładanie głosów
będzie lepsze z każdą kolejną produkcją i
więcej gier polskiej ręki dojdzie do tego
poziomu jakości i popularności.

Początki podkładania głosu do gier w Polsce
datuje się na lata 90. ubiegłego wieku.
Pierwszą grą, zdubbingowaną w Polsce, był
“Teen Agent" z 1994 roku. Gra polskiej
produkcji w pierwszym wydaniu ukazała się
jedynie z podpisami. Mimo, że jakość nagrań,
ani umiejętności aktorów nie były na wysokim
poziomie, można to osiągnięcie nazwać
swego rodzaju przełomem.
Z
perspektywy
czasu
pierwszym
zagranicznym, w pełni zdubbingowanym
dziełem były “Podwójne przygody Buda
Tuckera”, które swoją premierę miały w
1997 roku. Bud Tucker to dostawca pizzy,
pomagający
jednocześnie
znajomemu
naukowcowi w tworzeniu niesamowitych
urządzeń i wynalazków. Kolejna pozycja z tej
listy może być już bardziej znana, czyli
wyprodukowana w Polsce spod pióra CD
Projektu przygodówka point ‘n click pt. “Ace
Ventura”. Gra ukazała się w tym samym
roku, co poprzedniczka i tak jak ona
otrzymała pełny dubbing z profesjonalnymi
aktorami głosowymi (np. Zbigniewem
Borkiem). Następny, w 1999 roku ukazał się,
bardzo znany, “Baldur’s Gate”, znana i
bardzo dobra gra RPG, która także otrzymała
pełnoprawną polską lokalizację. I to nie byle
jaką w obsadzie znaleźć możemy takich
profesjonalnych
aktorów,
jak
Piotr
Frączewski, Wiktor Zborowski, czy Marian
Opania. Ta produkcja jest uważana za skok w
drodze polskiej branży growej i dubbingowej.
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