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Prof. Aleksandra Malińska vel „Uśmiech na 6”,
znana również jako „Słodziak”

Prof. Rafał Walther vel „Fashion”

Listopad 2007

B
E
L
F
E
R
I
A
D
A

Prof. Danuta Kopińska-Kołowacik vel „Nauczyciel
z pasją”

Prof. Ewa Papużyńska vel „Komandos”, vel „Mikrofon roku, czyli wiedza, którą słychać” znana
również jako „pani Generał”
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Prof. Cezary Fanslau „Zagubiony w czasie
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Prof. Joanna Tucholska „Żyleta”
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Ks. Adam Sierzchuła „Pasterz
niewinnych owieczek”
Prof. Izabela Jasińska „Szwajcarski zegarek”
Prof. Daniel Kona „Sportsmen”
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Aktualności

Nowi
samorządowcy

Październik 2007 roku okazał się miesią-

cem wyborów, nie tylko tych parlamentarnych, ale także szkolnych. W tym właśnie
czasie uczniowie 1 Liceum Ogólnokształcącego oddali swoje głosy na przewodniczącego Samorządu Szkolnego, reprezentanta szkoły w Młodzieżowej Radzie
Miasta Bydgoszczy oraz Rzecznika Praw
Ucznia. Około sześćdziesięcioprocentowy udział w wyborach pozwolił wyłonić
zwycięzców. Absolutnie bezkonkurencyjni
okazali się: Ewa Stachera z klasy 2d, Ty-

moteusz Paprocki, także z klasy 2d oraz
Przemysław Rajmann, klasa 2b.
-„Szczerze mówiąc, myślałam o tym, aby
postawić samorząd szkolny nieco bliżej
społeczności uczniowskiej niż dotychczas”- informuje Ewa Stachera, nowa
przewodnicząca liceum. Pełnienie tej, jakże odpowiedzialnej funkcji jest właściwie
kontynuacją jej samorządowych działań,
jako zastępcy głównodowodzącego ogólniaka.

T

ymoteusz Paprocki, przedstawiciel „Jedynki” w Młodzieżowej Radzie, cieszy się
z kolei, że „młodzi ludzie będą mieli prawo do decyzji w sprawach miasta”. Z całych sił postara się zdobyć możliwie duże

środki finansowe na cele edukacyjne
dla wszystkich jednostek oświatowych,
szczególnie dbając o 1 LO.

W

razie jakichkolwiek problemów dotyczących praw ucznia, pomocną radą służy
od tej pory Przemysław Rajmann. Drugoklasista, jak sam twierdzi, „poradzi sobie
z kulturalną, szczerą i konkretną rozmową, która rozwiąże wszelkie kłopotliwe
kwestie.”

M

iejmy nadzieję, że rządy nowo wybranych władz, zarówno tych na najwyższym
szczeblu, jak i naszych szkolnych, przebiegać będą bez najmniejszych zakłóceń,
a ich działania ocenione zostaną jako
spektakularne sukcesy.
Dominika Matuszak
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”Parle italiano?”, czyli jak chór
„PRIMO” podbijał Włochy.
Wywiad

Felieton listopadowy
Ręka na pulsie

Co sądzisz o szkolnym radiowęźle?
Jedynka w oczach pierwszaków.

Po godzinach

Kulturalna Bydgoszcz
„Katyń” - w poszukiwaniu prawdy

Daję sobie radę
Wywiad z Ewa Stacherą przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego
Jak oceniasz pracę samorządu w zeszłym roku
szkolnym?
-Choć samorząd był zdecydowanie mniejszy, to przy
wytężonej pracy udało nam
się zrealizować wszystkie
postawione sobie cele. Jest
to zasługa solidnych, pracowitych i odpowiedzialnych
ludzi, dzięki którym praca
w tak małym gronie była
nie tylko efektywna, ale
i ciekawa.
Co chciałabyś zmienić za swojej kadencji?
- Myślałam o tym, by Samorząd wyciągnął
rękę do społeczności uczniowskiej naszego LO, by nie była to jedynie grupka osób
organizujących tylko ramowe imprezy.
Około 65% wyborców zagłosowało
na Ciebie. Jak skomentujesz taki wynik? Co skłoniło głosujących do zaznaczenia ‘x’ przy Twoim nazwisku?
- W dużym stopniu wpłynął na to fakt, że
byłam jedyną kandydatką. Ci, którzy na
mnie głosowali, uznali, ze nadaję się na
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to stanowisko. Cieszy mnie to, że uczniowie nie zrobili sobie żartów z tego, że nie
mam kontrkandydata i nie sprawdzili co
się stanie, jeśli nie otrzymam ponad 50%
wymaganego poparcia.
Czy jesteś osobą kreatywną?
-Po co rozmawiać o tym,
co się zamierza zrobić, jeśli
można już zacząć działać.
Na pewno zrobię wszystko,
by nie zawieźć.
Czy praca w Samorządzie nie zajmuje Ci zbyt
wiele czasu? Jak udaje
Ci się pogodzić naukę z
obowiązkami przewodniczącej?
- Praktycznie każdą wolną
chwilę spędzam na różnych zajęciach związanych
z pracą samorządu. Trudno mi cokolwiek
powiedzieć o godzeniu obowiązków szkolnych z pełnioną funkcją, gdyż przewodnicząca jestem dopiero tydzień. Póki co,
daję sobie radę.
Jak myślisz dlaczego poza Tobą, nie
było chętnych do kandydowania na
przewodniczącego SU?
- W samorządzie podjęliśmy wspólnie decyzję o wystawieniu mojej kandydatury.
Trudno, żeby spoza samorządu zgłosił się
ktokolwiek do pełnienia funkcji zwierzchnika tej organizacji.

Kącik maturzysty

Jak zdać maturę?
A jeśli nie dostaniesz się na studia

Dobrze wyglądać, zdrowo żyć
Odchudzanie, czyli cała prawda
„Powiedz Florci” - zapowiedź
Czy warto być lubianym?

Ellytarna kobieta

Kobieta, w dodatku blondynka

„Za bramą” - Anna Ryska część 1.
Druga strona lustra
Sport w szkole
Na wesoło
Dlaczego wzięłaś udział w wyborach
na przewodnicząca SU? Czy lubisz
kierować ludźmi?
- Działania w Samorządzie Uczniowskim
opierają się na współpracy, dlatego zapędy przywódcze nie są tu aż tak istotne.
Bardziej chodziło mi o to, że widziałam
siebie jako osobę, która złączy w spójną
całość działania SU, kontynuując dzieło
poprzedników wzbogacając tym samym
to, co już jest- o świeże pomysły.
Co jesteś w stanie obiecać już dziś
uczniom 1LO? Czy chcesz cos przekazać swoim wyborcom?
Mogę obiecać, że samorząd 1 LO nadal
będzie postrzegany jako najlepszy samorząd w Bydgoszczy i jako jeden z najlepszych w kraju.
Katarzyna Wegenke
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Witam
Czytelników!

Dziękujemy,
Profesorze…

Przedstawiam Wam pierwszy numer naszej gazety. Znajdziecie w nim bardzo
dużo aktualności, opisy ostatnich wydarzeń z życia szkoły. Powstała także rubryka
o modzie i urodzie, w której przeczytacie,
co myślimy o odchudzaniu, czy trendach
królujących na wybiegu.

Dla

niektórych to jedynie
kolejny wolny
od nauki dzień,
dla innych jedno z ważniejszych
świąt
w roku. Od
1982 roku 14
października
nierozerwalnie
kojarzy
się
z Dniem Edukacji
Narodowej. Z tej
właśnie okazji samorząd 1 Liceum Ogólnokształcącego, jak co roku, przygotował
akcję zwaną „Belferiadą”. Ze względu na
warunki techniczne obchody Dnia Nauczyciela obyły się bez uroczystego apelu, niemniej jednak wrażeń dla samych
pedagogów nie zabrakło. Wraz z najlepszymi życzeniami ogłoszone zostały wyniki plebiscytu przeprowadzonego wcześniej wśród uczniów „Jedynki”. Nagrodę
w dość zabawnych kategoriach otrzymali:

Prof. Ewa Papużyńska

„Komandos”, „Mikrofon roku,
czyli wiedza, którą słychać”

Prof. Danuta Kopińska-Kołowacik
„Nauczyciel z pasją”

Prof. Aleksandra Malińska

„Uśmiech na 6”, „Słodziak”

Prof. Joanna Tucholska
„Żyleta”

Prof. Izabela Jasińska

„Szwajcarski zegarek”

Prof. Cezary Fanslau

„Zagubiony w czasie
i przestrzeni”

Prof. Rafał Walther
„Fashion”

Prof. Daniel Kona

„Sportsmen”

Ks. Adam Sierzchuła

„Pasterz niewinnych owieczek”

Laureatom

serdecznie
gratulujemy,
a całemu Gronu Pedagogicznemu pragniemy jeszcze raz złożyć wyrazy głębokiego
uznania za szeroko rozumianą tolerancję.
Dziękujemy za wskazanie nam odpowiedniej drogi, umożliwienie poszerzania horyzontów. Życzymy również satysfakcji
z osiągnięć tak cudownych uczniów

Dominika Matuszak

Na pewno zastanawia Was, skąd nazwa.

Mieliśmy mnóstwo pomysłów, zarówno
poważnych, jak i tych dowcipnych, kontrowersyjnych. Nie byliśmy pewni, którą
wybrać, więc przeprowadziliśmy ankietę.
Bezsprzecznie wygrała “ellyta”. Mamy nadzieję, że nazwa się przyjmie i ostatecznie
wszyscy ją zaakceptują. Liczymy na wsparcie:). Jeśli któreś z Was chciałoby pomóc
w redagowaniu gazetki i ma jakieś oryginalne pomysły, może zgłosić się z tym do mnie
lub do Prof.A.Kłopotek.
redaktor naczelna
Sara Ciesielska

Gotowy do pracy

Rozmowa z Przemkiem Rajmannem Rzecznikiem Praw Ucznia
Twoja
dalsza
obecność w Samorządzie Uczniowskim
nie
jest
żadną nowością.
Dlaczego jednak
w tym roku zgłosiłeś swoją kandydaturę
na
Rzecznika
Praw
Ucznia?
Nie lubię ludzi, którzy nic nie robią.
Sam staram się nie
stać
bezczynnie
z założonymi rękami, trzeba pracować, a nie czekać aż
ktoś zrobi to za nas.
Czym zajmuje się Rzecznik Praw
Ucznia? Czy jesteś w jakiś sposób
przygotowany do objęcia tego stanowiska?
Jestem przygotowany - pozyskałem potrzebne materiały, zapoznałem się z naszymi prawami i obowiązkami. Do moich
zadań należy pomoc uczniom, których
prawa zostały naruszone. Będę starał się
rozmawiać z nauczycielami, z którymi
uczniowie mają problemy, którzy łamią
nasze prawa.
Jak sądzisz, które sprawy będą do
Ciebie trafiały? Z jakimi problemami
należy się do Ciebie zgłaszać?
Najwięcej problemów będzie ze sprawdzianami. Nauczyciele często nie wpisują
ich do dzienników, co wiąże się z nieporozumieniami. To jeden z głównych problemów, jaki mają uczniowie w tej szkole.
Zagłosowało na Ciebie więcej uczniów
niż na przewodniczącą SU, czy też
na przedstawiciela do Młodzieżowej
Rady Miasta. Jak sądzisz, czym kierowali się wyborcy?
Dobre pytanie…Myślę, że mam wielu znajomych i przyjaciół, którzy zachęcali in-

nych do głosowania na mnie.
Twoja kampania wyborcza nie była
zbyt widoczna w szkole, mimo to
otrzymałeś wiele głosów. Czy
Twoim
zdaniem
łatwo jest zostać
rozpoznawalnym
wśród
pozostałych uczniów?
To nie jest łatwe.
Trzeba mieć w sobie
cos, co przyciągnie
wyborców.
Poza
tym uczniowie potrzebują kogoś, kto
będzie bronił ich
prawa, a głosując
na NIE, nie mieliby
nikogo, kto mógłby
ich obronić przed
nauczycielami.
Uczniowie 1LO wiedzą o Tobie bardzo
mało. Może to być dla nich dyskomfort, gdyż pewnie nie raz będą chcieli
się do Ciebie zwrócić z jakąś prośbą.
Powiedz cos o sobie, aby uprościć im
zadanie.
Rajmann to chłopak z 2b: przystojny, zielone oczy, kulturalny, zabawny, śmieszny…Jednak wolałbym, żeby każdy sam
mnie poznał i wtedy ocenił.
Czy uczniowie mogą już dziś na Ciebie liczyć?
Oczywiście. Jestem gotowy do pracy od
dnia wyborów.
Czy chcesz cos przekazać swoim wyborcom?
Chciałem
podziękować
wszystkim,
którzy
na
mnie
głosowali
i ogólnie wszystkim, którzy brali udział
w wyborach, mimo że było po jednym
kandydacie na każde stanowisko. Cieszę
się, że miałem tak duże poparcie.
Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna Wegenke
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Z życia klas …

W

dniach 9-11 października br. nasze
pierwszaki z klasy 1b i 1c „integrowały
się” na wycieczce w ośrodku wypoczynkowym w Gozdawie, niedaleko Mogilna.
Niezastąpionymi opiekunkami okazały
się nasze wychowawczynie: pani Ali-

Ślubowanie klas
pierwszych, czyli
żegnaj kici kici.

cja Kłopotek oraz Izabela Pogodzińska
z pomocą Pani Elżbiety Szymańskiej - nauczycielki języka francuskiego. Uczniowie
bawili się doskonale
w czasie przejażdżek
na koniach, wycieczkach po okolicy bryczką, a także wspólnej rywalizacji w hali
sportowej. Nie zabrało również ogniska
ze śpiewaniem
dla
wszystkich i dyskoteki. Klasy rywalizowały ze sobą także pod
względem intelektualnym. Odbyły się liczne
konkursy na prace manualne, opowiadania twórcze, piosenki własnego autorstwa,
a także skecze i parodie. Zabawa należała do nadzwyczaj udanych i chyba każdy
wrócił do domu i do szkoły w znakomi-

tym humorze. Klasy poznały się lepiej,
odpoczywając przy tym od codziennych,
szkolnych rozterek. Także nasze
wspaniałe Panieopiekunki
były
z nas (mamy
przynajmniej
taką
nadzieję)
zadowolone
i same chętnie
odpoczywały
w naszym towarzystwie. Mamy
dlatego też skrytą prośbę o dalsze takie wyjazdy i liczymy, że
każdy kolejny będzie jeszcze lepszy od
poprzedniego!
Sylwia Nadolna

“Parle italiano?”,
czyli jak Chór
“Primo” podbijał
Włochy.

do łożeczka, bo chcemy się wyspać przed
poniedziałkowym konkursem.

P

iątkowy ranek. Z przyjemnego
letargu wyrywa mnie niezwykle głośny
(jak mi się przynajmniej wtedy wydawało) dźwięk budzika. Patrzę na zegarek -

Dnia 18 października br. nastąpiła dłu-

go wyczekiwana przez wszystkich pierwszoklasistów chwila. Zostali oni oficjalnie przyjęci do braci uczniowskiej. Z tej
okazji ich starsi koledzy pod opieką prof.
Jarosława Acalskiego przygotowali krótki
spektakl przedstawiający życie i twórczość
5:00. Z niezwykłym trudem staję na równe nogi, lecz na samą myśl o wyjeździe
humor mi się poprawia. Mimo wczesnej
pory, pełna entuzjazmu pędzę z torbą,
rozmiarami dorównującą małej pralce,
na autobus. W autokarze, po załatwieniu
ostatnich formalności, układam się do
snu, bo wiem, jak długa podróż nas czeka.

C

patrona naszej szkoły. Na scenie prezentowane były fragmenty jego najsłynniejszych utworów takich jak: „Moja piosnka
I”, „Moja piosnka II”, czy też „ Fortepian
Chopina”. Po gromkich owacjach przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Aleksandra
Hoffa. Następnie wszyscy uczniowie klas
pierwszych złożyli ślubowanie i odebrali
świadectwa przynależności do I Liceum
Ogólnokształcącego. „Era Kotów” minęła,
a okres ochronny odszedł w zapomnienie.
Nauka ruszyła pełną parą!
Justyna Hoppe
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To ten dzień! Wstajemy rano
i oto nadchodzi nasze pierwsze włoskie
śniadanie. Widząc szwedzki stół zastawiony rogalikami, ośmioma rodzajami
dżemów i tacami pełnymi owoców, nabieramy apetytu. Niektóre z rozepchanymi
z przejedzenia żołądkami, inne po bardziej skromnym posiłku, lecz wszystkie
szczęśliwe i pełne zapału ruszamy na tzw.
próbę generalną. Następnie idziemy pod
kościół, w którym odbywa się konkurs.
Widać na twarzach uczestników lekkie
poddenerwowanie przed występem. Śpiewamy, klaszczemy, żartujemy. Chcemy
w ten sposób rozładować emocje. Można dostrzec, że pani Monika (dyrygent)
koncentruje się i przygotowuje do chwili,
która zbliża się wielkimi krokami. Teraz
my. Każda dostaje szczęśliwego “kopniaka” i rusza kolejno do wnętrza kościoła.
Wyczytują nas. Ustawiamy się pod ołtarzem. Bierzemy parę głębokich wdechów
na uspokojenie. Organizatorka z wielkim
trudem czyta nazwiska autorów polskich
opracowań utworów, które mamy zaśpiewać. To na szczęście powoduje rozładowanie napięcia, które już przecież sięga
zenitu. Nastaje głucha cisza. Dostajemy
sygnał od dyrygenta... Kilka minut i po
wszystkim. Nie jesteśmy pewne, jak nam
poszło. Jeden z jurorów się do nas znacząco uśmiecha, jakby chciał nam powiedzieć, że nie mamy się czym stresować,
bo było dobrze. Siadamy w ławkach i słuchamy następnych chórów. Po jakimś czasie, udajemy sie do hotelu. W autokarze
dowiadujemy się, że tego dnia czeka nas
wycieczka do, owianej
legendą Romea i Julii,
Werony.

zuję
ból
kręgosłupa
i ścierpniętych kończyn. Otwieram oczy
i widzę coś niezwykłego. Skaliste szczyty Alp. Jak na gwałt
wszyscy rzucają się
z aparatami do okien,
żeby uwiecznić ten
widok i zachować na
pamiątkę. Z tamtego
miejsca jest już niedaleka droga do Riva
del Garda, w którym mamy mieszkać
Riva del Garda
przez najbliższe pięć
dni. W niedzielę próba i wcześnie

Jesteśmy na
miejscu.
Najpierw
zwiedzamy zamek, za
którego murami rozciąga się panorama
niezwykle
urokliwego miasta. Następnie
udajemy się na głowny plac i dostajemy
“czas wolny” na zwiedzanie, robienie zdjęć,
ewentualny zakup pamiątek.

Aktualności
Nie może obyć się bez włoskich lodów.
Niestety, Arenę zastajemy remontowaną,
więc ograniczamy się do fotografowania
zewnętrznych murów, tak by nie objąć
na zdjęciu fragmentów rusztowania. Całą
grupą udajemy się pod balkon Julii, a po
dłuższej chwili z powrotem do autokaru.
Tego dnia czeka nas jeszcze jedno wystąpienie. Przeprowadzamy kolejną próbę
i wyruszamy do kościoła, w którym odbywał się konkurs. Publiczność jest oczarowana naszą “Bogurodzicą”. Po koncercie pozostaje nam tylko wrócić do pokoi
i wyspać się przed kolejnym dniem pełnym wrażeń, mianowicie: wycieczką do
romantycznej Wenecji.

Ś

niadanie o wczesnej porze,
aby zaoszczędzić czasu, bo do Wenecji
długa droga. Jesteśmy na miejscu. Udajemy się na dość kosztowny tramwaj
wodny i podekscytowani płyniemy na Plac Św.
Marka. Okazuje się, że
Wenecja
rzeczywiście
jest miastem gondoli, starych budynków
i przystojnych Włochów.
Po
paru
godzinach
w tym wyjątkowym
miejscu musimy wracać
do Riva.

Ś

roda.
Dzisiaj ogłoszenie wyników
konkursu.
Śniadanko
trochę później niż do-

Pl.

tychczas i kolejna podróż. Tym razem do
miasteczka Sirmione na wybrzeżu. Wysiadamy na miejscu i od razu pędzimy na
kamienistą plażę. Niektóre dziewczyny
decydują się na kąpiel stóp. Spędzamy
spokojne popołudnie fotografując widoki
i karmiąc łabędzie. Niestety, musimy wracać do hotelu. Jemy pyszną, 3-daniową
kolację i (znowu przejedzeni) zmierzamy
w kierunku budynku, w którym zaraz ma
się odbyć gala. Siadamy gdzies z boku
i dostrzegamy naprzeciwko naszych rodaków z Leszna. My kibicujemy im,
a oni nam. Zaczyna się uroczystość.
Mamy okazję zobaczyć wystąpienia najlepszych chórów z całego świata. Wrażenie robi chór żeński z Chin. Owacje na
stojąco dostaje grupa dziewcząt ze Szwecji z bardzo orginalnym repertuarem. Na
końcu na scenę wchodzą nasi faworyci
z kategorii Gospel/Jazz. Rozbawiają
swoimi
utworami
i tańcem całą
salę. Przyszedł
czas na wyniki.
Trochę
długo
to trwa, ale
wszystkie
jesteśmy ciekawe, jak nas
oceniło
jury.
Słyszymy głos:
“Chór
Primo
Bydgoszcz
Sw Marka

Silver”. Co za radość! Oklaski, piski, na
dodatek chór z Leszna macha do nas
z drugiego końca sali i skanduje. Jesteśmy zadowolone z takiego wyniku.
Pani Monika dziękuje nam za wkład pracy i zdobyte miejsce. Radosne wracamy
do hotelu, śpiewamy na ulicy. Przed pójściem spać wręczamy pani dyrygent prezent i robimy zdjęcie pamiątkowe.

O

statni dzień. Pakujemy się
do autokaru. Cieszymy się, że wracamy
do domu, ale z drugiej strony - szkoda
wyjeżdżać z takiego pięknego miejsca.
Siedzimy w fotelach, pijemy herbatki. Za
oknem ośnieżone szczyty. Prawie nikt nie
rozmawia. Wszystkie jesteśmy zmęczone. Każda z nas wspomina 25 stopni C
i palmy rosnące przy ulicy. Próby rozmów
z Włochami, którzy nie znają angielskiego. Wszystkie marzymy o tym, żeby tu
wrócić.
Sara Ciesielska

FELIETON
LISTOPADOWY
„Jak żyć?”

Kiedy odszedł, w oknach zapłonęły świece, w całym kraju zabrzmiały
dzwony, nad miastami zawisła chmura żalu i rozpaczy, a deszcz zamieniał
się w łzy.
„Poddajcie się dopiero miłej wesołości,
Gdyż zamiast niebezpieczeństw pokój śród was gości;
Spędźcie z czoła te chmury, ten smutek grobowy,
A niech waszą twarz uśmiech przyozdobi nowy.”
(Śmierć Agrypiny)

Nikt nie mógł pogodzić się z Jego śmiercią. Był wzorem dla

wielu, ulubieńcem młodzieży, bohaterem dorosłych, a dla mnie
po prostu Kimś, bez kogo świat nie jest normalny.

W

ystarczyła jedna osoba, aby muzułmanin zatańczył
z katolikiem, młodzież postrzegana była jako ważne ogniwo
społeczeństwa, a Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa podali
sobie ręce. Karol Wojtyła zawsze był człowiekiem pogodnego
usposobienia, czego nigdy nie ukrywał. Zadziwiał Jego sposób
rozmowy z młodymi ludźmi. Wszyscy, bez względu na wiarę
i wiek widzą w Nim autorytet, człowieka godnego podziwu, którego każdy powinien szanować i na swój sposób naśladować.
Dziś, oddając się bolesnym wspomnieniom z dnia 2 kwietnia
2005 roku, często zapominamy o niesamowitym charakterze
Ojca Świętego. Choć zabrzmi to nieco kontrowersyjnie, to powinniśmy cieszyć się, że wielki człowiek, jakim był polski papież, ma nas wszystkich pod swoją opieką.

Jeden z uczniów zapytany, co poczuł, gdy dowiedział

się o odejściu Jana Pawła II, powiedział: „mimo smutku i swego
rodzaju pustki odczułem również ulgę, że skończyły się Jego
cierpienia fizyczne”.

O

czywiście, jak większość ludzi, ja także płakałam,
ale była to jedynie pierwsza reakcja. Teraz uważam, iż przeogromne dobro mieszczące się w jednym słabym, starym ciele
nagle eksplodowało i ogarnęło cały świat
Nie dotyczy to, rzecz jasna, każdego przypadku śmierci. Bliscy
osoby, którą w młodym wieku zabiła choroba nie pozwalając jej
poznać życia, mają całkowicie uzasadnione pretensje do Boga.
Lecz odejście Karola Wojtyły nastąpiło według naturalnej kolejności, gdyż, jak wiadomo, ciało nie jest wieczne.

M

imo że zgon Jana Pawła II był bolesnym ciosem,
powinniśmy pogodzić się z tym faktem i spojrzeć na wszystko
z innej strony. Musimy pamiętać: śmierć to tylko jedna z bram,
którą trzeba przejść, aby osiągnąć życie wieczne.
Ojcze Święty, Ty wciąż jesteś z nami.

Klaudia Ziółkowska
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Aktualności

Wywiad

z inicjatorką naszej nowej gazety szkolnej, Panią
prof. Alicją Kłopotek, a zarazem nauczycielką języka
polskiego w I LO
Jest Pani, można by
rzec, mentorem naszej
gazety szkolnej. Jakie
są Pani oczekiwania
wobec niej?
O: Chciałabym, żeby była to gazeta naszej, szkolnej społeczności. Nie moja, nie
nauczycieli, ale właśnie przede wszystkim
młodzieży.
Skąd pomysł na reaktywację szkolnej gazety?
O: Od dawna myślałam o reaktywacji.
W tym roku postanowiłam to zrealizować,
gdyż jestem wychowawczynią klasy humanistycznej i znalazło się w niej wiele
kreatywnych osób, które lubią pisać i doskonale sobie z tym radzą. Oczywiście,
nie tylko moja klasa tworzy gazetę. Mimo
wszystko, jednak głównym bodźcem była
grupa ludzi, po której widać było chęci
i zaangażowanie. A jeśli młodzież chce
pracować, ma zapał i siły na tego typu
przedsięwzięcia, ja tym bardziej.
Jak widzi Pani pracę nad tym czasopismem i współpracę z młodymi redaktorami - uczniami?
O: Zawsze na początku jest trudno.
Trzeba poznać swoje zainteresowania,
zdolności, a przede wszystkim trzeba
zdecydować, o czym chce się pisać
i w czym się jest naprawdę dobrym.
To doskonałe badanie siebie i swoich
umiejętności. Chciałabym również, by
tworzenie gazety było związane także
z miniwarsztatami dziennikarskimi.
Czy mogłaby Pani zdradzić jakieś plany, marzenia czy oczekiwania wobec
tego przedsięwzięcia?

wreszcie
teraz
opiekując
się
szkolną
gazetą,
będę się w tym
realizować.
W jaki sposób
osiągnęła Pani
sukces,
jakim
niewątpliwie
jest praca w telewizji?
O: Sukces …? Cieszę się, że pracuje w telewizji, ale o sukcesie trudno tu mówić. Praca w telewizji
to dla mnie ogromna satysfakcja. Spotkania z ludźmi, szukanie tematów, praca
w terenie … moim zdaniem, jednak słowo
„sukces” to zbyt duże słowo.
Jakie miałaby Pani wskazówki dla
wszystkich, których pasjonuje dziennikarstwo i chcieliby spróbować swoich sił w mediach?
O: Dociekliwość, dostrzeganie szczegółów, otwarcie na drugiego człowieka, no
i przede wszystkim - ciekawość świata.
Jeżeli ktoś w tym zawodzie jej nie posiada
lub nie odczuwa, nie osiągnie wiele.
Jako długoletni nauczyciel tej szkoły,
wie Pani doskonale, jakimi prawami
rządzi się życie licealne. Czy zatem
mogłaby Pani zdradzić kilka wskazówek dla tegorocznych pierwszaków?
O: To jest bardzo trudne pytanie i odpowiem na nie tradycyjnie i patetycznie:
Pomyślcie sobie, że tak naprawdę uczycie
się dla siebie, a nie dla nauczycieli, czy
rodziców. Najpierw należy świetnie zdać
maturę, później dostać się na wybrane
studia, a potem zdobyć wymarzony zawód. I myślę, że jeśli będziecie myśleć
takimi kategoriami, to i życie w liceum
będzie dla was łatwiejsze.
Czy ma Pani jakieś przygody związane ze swoim zawodem, zarówno
tym nauczycielskim, jak i dziennikarskim.

O: Plan najważniejszy- przetrwanie gazety. Nie chcę, by pojawiła się kilkakrotnie,
po czym zniknęła bez śladu. Moim marzeniem jest, by stała się ona jednym
z głównych organów prasowych szkoły.
Czy od zawsze chciała Pani być nauczycielem? Co skłoniło Panią do takiej decyzji?
O: Od zawsze łączyłam dwa zawody.
Zaraz po studiach zostałam na uczelni,
gdzie wykładałam teorię literatury, poetykę, analizę utworów literackich, a jednocześnie zaczynałam pracę w telewizji.
Nigdy nie potrafiłabym zrezygnować z jakiejkolwiek z nich, gdyż zawsze łączyłam
te drogi i zawsze też myślałam zarówno
o nauczaniu, jak i o dziennikarstwie.
Czy w dzieciństwie marzyła Pani
o pracy dziennikarskiej?
O: Myślałam o dziennikarstwie, lecz nigdy telewizyjnym, ale prasowym. Zawsze
chciałam pisać, pisać, pisać, więc może
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ze mnie do dziś sytuacja … Prowadząc
na żywo 45 minutowy program, nagle
poczułam, że w moim kierunku zakrada
się pszczoła. Po chwili ukąsiła mnie ...
na wizji, a ja dalej - w grymasie bólu zmuszona byłam wytrzymać jeszcze pół
godziny. To tyle jeśli chodzi o pracę prezenterską. Jeśli wziąć pod uwagę pracę
w terenie, którą lubię najbardziej... Kiedyś
przyjechałam do najstarszego studenta
w Polsce, o którym mówią wszystkie media z chęcią stworzenia pewnego rodzaju panegiryku na jego cześć. Na miejscu
okazało się jednak, że reportaż robię
o człowieku, który uważa się za starożytnego potomka rodu Wenedów, a w jego
domu wszędzie otaczają mnie pudełka
z napisami: „włosy”, „oczy”, „nogi”,
„zęby” …
Czy lubi Pani swoje pracę? Zarówno,
tę w szkole, jak i w telewizji. Która
z nich odpowiada Pani bardziej?
O: Obie kocham ;) Tak samo. Praca
dziennikarska jest dla mnie przygodą,
ale praca z młodzieżą, podobnie, daje mi
bardzo, bardzo dużo satysfakcji i wiem,
że nie zamieniłabym tego na nic innego.

Imię: Alicja
Nazwisko: Kłopotek
Znak zodiaku: Bliźnięta
Smak: obiadów mojej mamy
Kolor: żółty
Kwiat: niezapominajka
Zapach: ziół na zboczach sycylijskiej Taorminy
Muzyka: wciąż mi towarzyszy,
a w samochodzie - zawsze
Film: „Wszystko o mojej matce”
P. Almodowara
Książka: wciąż „Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa
Nie cierpię …: budyniu, śledzi, …
ostatnich dni listopada
Zawsze znajdę czas…: dla mojego syna
Boję się …: żeby nic złego nie stało się moim bliskim
Marzę o …: dalekich podróżach
Chciałabym …: kiedyś zamieszkać
w górach
Wada: niekiedy - brak wiary
w siebie
Zaleta:
ciekawość
świata
i ludzi, empatia
Zainteresowania: Czechy- język,
miejsca, ludzie; podróże (najlepiej
z plecakiem); oczywiście literatura

Serdecznie dziękujemy za rozmowę
i udzielone informacje. Życzymy także
w imieniu całej redakcji wielu sukcesów,
a także liczymy na miłą współpracę na
kolejne lata!
O: W szkole przygodą może być każda lekcja, a przynajmniej większość :).
W telewizji zaś bardzo dużo miałam różnych przygód, a do głowy przychodzi mi
jednak tylko jedna, niezapomniana prze-

Sylwia Nadolna
Joanna Szymańska

Ręka na pulsie

SONDA

Co sądzisz o szkolnym RADIOWĘŹLE? Czy zmieniłbyś
w nim coś?
Patryk 2e: Chciałbym, żeby muzyka była bardziej żywa i puszczana
na każdej przerwie, bo tego na razie
brakuje. Poza tym można by poszerzyć program, np. podawać każdego
dna niepytane numerki…

Ala i Paulina 2b: Fajnie,
gdyby muzykę było słychać
na każdej przerwie. Liczymy
na dobre piosenki, dowcipne
komentarze i np. bieżące ogłoszenia.

Weronika 2b: Lubię uczyć się w hałasie, dlatego popieram Radiowęzeł wraz
z muzą. Szkoda tylko, ze niestety muzyka włączana na przerwach jest zagłuszana przez szum- wytwór uczniów. Dlatego proponowałabym poprawić jakość
dźwięku.

Łukasz 1h: Podoba mi się, że istnieje Radiowęzeł. Jednak byłoby lepiej, gdyby było słychać
w nim muzykę i to, co jest w nim mówione - głośniki nie spełniają dobrze swojej funkcji. Muzyka,
którą czasem słychać, odpowiada mi, lecz mogłaby być puszczana częściej.

Rafał 1d: Radiowęzeł to dobry pomysł. Podoba
mi się muzyka, którą słychać na przerwach. Jednak przydałyby się nowe głośniki.

Magda i Ada 2b: Radiowęzeł mógłby się
spisać trochę lepiej.
Brakuje nam w nim
R’N’B, które chętnie
byśmy usłyszały.

Sondę przeprowadziła
Katarzyna Wegenke

Sonda i kolaż: Daria Obarska
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Ręka na pulsie

Ta demokracja to
piękny stan
„Ta demokracja to piękny stan
Bo w niej się każdy czuje jak pan
Bo w niej się każdy czuje jak gość
Póki go hołotą nie nazwie ktoś
A wolność słowa też piękna rzecz
I możesz krzyczeć, co zechcesz lecz
Lecz jest poza tym dobro i zło
Prokurator wytłumaczy ci to.”
(Lady Pank)

Przedwyborczy szał nietrudno zauważyć,

a i każdy z nas, czując potrzebę przynależności opowiada się po stronie ulubionej partii. Dokonuje się więc nowy podział społeczeństwa. Miłościwie panująca
nam władza podsyca ten ogień, bije na
alarm, abyśmy w swoistej selekcji uczestniczyli, podnosząc przy tym jakże ważną
frekwencję. W końcu diagostycy prognozują, że te wybory będą najważniejsze
od 1989 roku. Polityka stała się częścią
nas samych, niepostrzeżenie wdarła się
do naszych domów, sprawiając, że przy
obiedzie czujemy się iście jak na sali sejmowej, w dniu sądu ostatecznego, kiedy
ważą się losy państwa. Są także osobnicy,
którzy uważają, że z pustego i Salomon
nie naleje, jednak zgromieni wzrokiem
postaci z billboardów, czyhających za
każdym rogiem, potulnie idą do urn, głosując z wysoce indywidualnym owczym
pędem. Po informacjach dochodzących
z każdej nadającej stacji telewizyjnej byłam wręcz pewna, że w tej kwestii już nic
mnie nie zdziwi. Jednakże niedługo miało

KULTURALNA
BYDGOSZCZ
Listopadowa plucha nie sprzyja spacerom,
ale Bydgoszcz oferuje także inne ciekawe
sposoby spędzania wolnego czasu.

Ciekawie miesiąc zapowiada się w byd-

goskich kinach. W Multikinie najnowsze
filmy: „Nie ma takiego numeru” dramat
w reżyserii Bartosza Brzeskota, „Halloween” horror Robiego Zombie, „Dziewczyna moich koszmarów”- komedia romantyczna z Benem Stillerem w roli głównej,
„Sztuczki” komedia w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego. Oczywiście, „Adolf H.
– Ja wam pokażę” długo wyczekiwana
komedia, wreszcie na ekranach polskich
kin! Prócz nowości filmowych, możemy
obejrzeć resztę obrazów emitowanych
w bydgoskim Multikinie już od października! W Adrii „Zakochany Molier”, „Grindhouse 2”, „7 dzień” oraz dobrze nam znany
film „Katyń”.
Zamiast siedzieć w ciemnych salach kinowych możemy się wybrać do teatru.
Tuż po zakończeniu Festiwalu Reportażu
„Camera Obscura” repertuar jest bardzo
interesujący.

I

naczej listopad zapowiada się w Filharmonii Pomorskiej. Tam od 4 XI trwa VII
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im. I. J. Paderewskiego. W kasach można jeszcze kupić bilety na koncerty lau-
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się okazać, jak bardzo się myliłam. Kiedyś, pewnego pięknego dnia szłam sobie,
jak zawsze w tym miejscu cichą i pustą
ulicą, nie licząc oczywiście wspomnianych
wcześniej miłych panów z pięknych plakatów, spoglądających majestatycznie
i z ojcowską czułością na naród, który
gotów był wziąć pod swe skrzydła. Na
jednym z nich ,w miejscu, gdzie powinna
znajdować się napawająca przechodniów
optymizmem twarz przyszłego posła lub
senatora, była biała kartka, niewielkich
rozmiarów, można rzec, że niepozorna.
Zaciekawiona, wnikliwie przyjrzałam się
widniejącym na niej oto tym słowom:
„Jeśli nie widać różnicy...Bojkotuj wybory.” Zwabiona ciekawością własną, powróciwszy do domu, weszłam na podaną
tam stronę internetową. Plakat okazał się
być autorstwa zrzeszenia nazywającego
się Federacją Anarchistów, którzy jak na
zwolenników bezrządu przystało, nawoływali do stanowczego „olania” wyborów,
ba!, podali nawet 10 powodów, dla których nie warto tego robić. Napisane są
one mgliście, autorzy operują oklepanymi
frazesami, typowymi dla takich ugrupowań „krzaczków”, rodzących się znikąd.
W tekście nie można odszukać ani sensu, ani tym bardziej realnych powodów.
Zakazują pójścia na wybory, nie oferując
nam nic w zamian. Nie zagłosuje i co dalej? Władza i tak będzie, jesteśmy istotami stworzonymi do życia w społeczeństwie, więc pasterz musi być. Marzenia
o demokracji parlamentarnej ziściły się,
jesteśmy wolni, mamy to, co nam do społecznej egzystencji potrzebne. Anarchizm
kojarzony jest z prymitywną zasadą „bliskość mojego nosa ogranicza wolność
Twojej pięści”, budzi prześmiewcze skoreatów. Prócz tego 11 XI/niedziela godz.
19 „Koncert na Święto Niepodległości”,
20 XI/wtorek godz. 19 „8 Pór Roku”, oraz
25 XI/ niedziela godz. 19 „Recital fortepianowy w 100. rocznicę śmierci Griega
i 50. rocznicę śmierci Sibeliusa”. Gorąco
polecam!

A w Operze Nova… Na 17 listopada pla-

nowana jest bydgoska premiera “Madame
Butterfly”..Dzieło G.Pucciniego powróci po
26 latach przerwy i będzie to jego czwarta realizacja w historii bydgoskiej sceny
operowej!
Filmowo - muzycznego listopada życzę!
Katarzyna Kolet

“Katyń” - W poszukiwaniu prawdy
Andrzej Wajda zadedykował ten film swoim rodzicom, ale przede wszystkim ojcu,
który był jedną z wielu katyńskich ofiar…

P

rodukcja opowiada o polskich oficerach, którzy zginęli z rąk NKWD podczas
masowych mordów w lasach katyńskich
oraz o ich rodzinach, czekających każdego dnia na powrót synów, mężów, braci
czy ojców….

W

arto wspomnieć również o wielu przesłaniach reżysera - kierowanych zwłaszcza do młodzieży. Jednym z nich jest
uświadomienie nam, młodemu pokoleniu,
ilu ludzi straciło życie, tylko po to, albo

jarzenia, ale i lekki postrach, lecz tak jak
47 lat temu, kiedy rozwijał się jej współczesny odłam, nie ma nam nic do zaoferowania. Okrutną prawdą jest, że lepsze
takie rządy, wybrane bądź co bądź przez
elektorat, nie zawsze zdający sobie sprawę z tego, co czyni, niż władza narzucona
lub - co gorsza - bezrząd. Paradoksalnie
cieszmy się w nieszczęściu, pokażmy, że
umiemy nie tylko narzekać. Wybierzmy
się w ten święty, niedzielny poranek do
urn i oddajmy możliwie najbardziej przemyślany głos, bo jak deklaruje popularny
spot – „Twój głos nigdy nie jest jeden”,
wtedy ze spokojnym sumieniem powróćmy do dalekiej od tego politycznego zgiełku codzienności, bo nie od dziś wiadomo,
że lepszy kiepski pasterz niż żaden.
Post Scriptum

Powodzenia.

Wybory odbyły się, szacowny elektorat

polski wykazał się nadzwyczajnym patriotyzmem, przejawiającym się we frekwencji przekraczającej 53%. PO zdobyła
41,51 proc. głosów, PiS - 32,11 proc. LiD
- 13,15 proc., a PSL - 8,91 proc.
Progu wyborczego nie przekroczyły Samoobrona (1,53 proc.), LPR (1,30 proc.),
Polska Partia Pracy (0,99 proc.) i Partia
Kobiet (0,28 proc.).

W

Senacie Platforma zdobyła 60 mandatów, PiS 39. Jedno miejsce przypadło
kandydatowi niezależnemu Włodzimierzowi Cimoszewiczowi.
Brawo rodacy!
Monika Grudniak

Po godzinach
aż po to, byśmy mogli teraz żyć w wolnej
Polsce. Reżyser pragnął zobrazować nam,
jak tragiczne były losy żołnierzy, ich rodzin i wielu innych osób żyjących w tamtych czasach…

Ostatnie minuty filmu – rozstrzeliwanie

oficerów polskich przez Sowietów - to
bardzo wzruszający i przytłaczający obraz. Do kina warto wybrać się było choćby dla tej jednej kluczowej sceny. Wielu
z nas dopiero po obejrzeniu tego filmu
zdało sobie sprawę z okrucieństwa Rosjan
wobec Polaków.

Scenariusz oparty na podstawie książki

Andrzeja Mularczyka „Post Mortem” napisany został - przy pomocy Władysława
Pasikowskiego i Przemysława Nowakowskiego - przez samego reżysera. Muzykę
przygotował wybitny muzyk – Krzysztof
Penderecki. Wiedział on dokładnie, jak
stworzyć idealny nastrój, oddać uczucia
i emocje zawarte w tej produkcji. Do kina
wiele osób przyciągnęła dobra, świetnie
dobrana obsada. W role głównych bohaterów wcielili się m.in. Jan Englert, Danuta
Stenka, Andrzej Chyra, Artur Żmijewski,
Maja Ostaszewska, Paweł Małaszyński,
Magdalena Cielecka. Wszyscy włożyli
w swoje role wiele pracy, wysiłku,
a przede wszystkim serca. Można więc
zaryzykować stwierdzenie, że gwiazdorska obsada jest atutem w tej produkcji…
Film skazany na sukces? Zdecydowanie tak.
Marta Perczyńska

Kącik maturzysty

JAK ZDAĆ
MATURĘ?
Drodzy maturzyści!! Dział ten przeznaczony jest tylko dla Was. Pojawi się
w każdym numerze naszej gazetki. Będziemy zamieszczać w nim wszystkie potrzebne informacje i wskazówki dotyczące
egzaminu maturalnego. Nauczyciele, którzy jednocześnie są
egzaminatorami
OKE, zgodzili
się
na udzielenie wywiadów,
bogatych
w
interesujące
porady.
W pierwszym numerze zamieściliśmy wywiad z
prof. Danutą Kopińską-Kołowacik.
Bardzo dziękujemy Pani za ciekawy i pouczający artykuł.
Czy potrafi Pani przytoczyć kilka
wskazówek dotyczących przygotowania się do matury, w jaki sposób
maturzyści powinni przygotowywać
się do tak ważnego egzaminu?
Nowa formuła egzaminu maturalnego,
która funkcjonuje już od kilku lat i wcale nie jest już taką nowością wymaga od
uczniów dużej dyscypliny i dojrzałości.
Aby właściwie przygotować się do tego
egzaminu, trzeba pracować już od pierwszej klasy, niezależnie od tego, czy potraficie określić przedmiot, z którego będziecie zdawać egzamin, czy też nie. Zdarza
się, że uczniowie jeszcze w trzeciej klasie
mają wątpliwości, jaki przedmiot wybrać,
ale zakładam, że uczniowie liceum mają
przynajmniej świadomość tego, że taki
egzamin będą zdawać, więc niezależnie
od przedmiotu muszą wytworzyć pewne
nawyki: systematyczna praca, twórcze
podejście do problemów, a więc koniec
z wszelkiego rodzaju brykami i ściągami
niewiadomego “autoramentu”. Czytajcie,
ale dobre książki, szukajcie wiadomości,
rozwiązujcie samodzielnie testy, a przez
całą edukację szkolną przygotowujcie solidne notatki. Większość maturzystów narzeka, że zabiera im to w trzeciej klasie
mnóstwo czasu.
Maturzyści z historii muszą zdawać
sobie sprawę z tego, że w ramach zajęć w szkole nie zawsze uda się zrealizować cały materiał na poziomie
rozszerzonym, ponieważ najzwyczajniej w świecie brakuje na to czasu,
ten problem dotyczy nie tylko historii. Uczniowie muszą więc przez cały
czas rozwijać swoje zainteresowania
i pracować również samodzielnie, a my
nauczyciele stajemy się wtedy dla Was
pewnego rodzaju doradcami, wskazując pewne kierunki pracy i samodzielnych poszukiwań. Poza tym sądzę, że
takie podejście do nauczania i uczenia się
staje się pewnego rodzaju intelektualną
przygodą, a któż z nas nie lubi przygód!
Oczywiście poza tym nauczyciele muszą
kontrolować Wasze postępy w nauce,

stąd testy, sprawdziany i prace klasowe,
które Wy często odbieracie jako “dopust
boży “, tymczasem ich wyniki powinny
być dla nas wszystkich ważną informacją
o tym, co wiecie i umiecie, a nad czym
musicie jeszcze popracować - PAMIĘTAJCIE O TYM!
Jak uczyć się historii, aby ją na trwałe opanować - potrzebne są trzy rzeczy
parafrazując słynnego premiera Wielkiej
Brytanii (mała zagadka dla maturzystów): CZYTANIE, CZYTANIE i jeszcze raz
CZYTANIE.
Poza tym pamiętajcie, że również
w szkole powtarzam to często, myślenie
ma kolosalną przyszłość. I jeszcze mały
dodatek- trzeba mieć tak zwany szkielet
z historii, czyli wiedzę dotyczącą faktów
i wydarzeń, aby nimi swobodnie operować. Niestety, to nie wystarczy, ponieważ
aby dobrze przygotować się do egzaminu
z historii, musicie wykorzystywać wiedzę
i umiejętności z innych przedmiotów: języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie,
wiedzy o kulturze, geografii, a nawet
matematyki - bo ten przedmiot uczy logicznego myślenia, które jest historykowi
niezwykle potrzebne. Podsumowując pamiętajcie o tym, aby:
• CZYTAĆ PODRĘCZNIKI I LITERATURĘ,
NIE POMIJAJĄC ILUSTRACJI!!!
• POWTARZAĆ MATERIAŁ
• MYŚLEĆ
• SYSTEMATYCZNIE PRACOWAĆ
• BYĆ SAMODZIEL YM W ODKRYWANIU
ŚWIATA
• WYKORZYSTYWAĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW
• PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE JĘZYK POLSKI
TO NASZ OJCZYSTY JĘZYK I NALEŻY GO
• SZANOWAĆ (NIE ZRZUCAJC CAŁEJ
WINY NA WASZYCH WĄTPLIWYCH
SPRZYMIERZEŃCOW, CZYLI: DYSGRAFIĘ, DYSORTOGRAFIĘ i CO TAM JESZCZE
CHCECIE.
Pamiętajcie również o tym, że jest to
ważny egzamin w Waszym życiu, ale wcale nie najtrudniejszy,
Jak sobie radzić ze stresem?
Myślę, że warto sobie wyobrazić moment
tuż przed egzaminem, panuje podniosła
atmosfera, wszyscy są odświętnie ubrani,
wokół gwar, ostatnie wyjaśnienia, żarty
a Ty MATURZSTO zająłeś już wyznaczone
dla Ciebie miejsce, i w tym momencie pojawia się refleksja: mogę uczciwie powiedzieć, że zrobiłem wszystko, na co było
Mnie stać, aby dobrze przygotować się do
tego egzaminu, właściwie wykorzystałem
dany mi czas i nie mam sobie nic do zarzucenia.
Powiecie,
że to utopia,
ale
może warto
spróbować, bo
choć jest
to trudne
zadanie
jednak
daje gwar a n c j ę
spokojnej
pracy, nauki i życia bez większych stresów, poza oczywiście mobilizującym stresem.
Najczęściej występujące tematy na
maturze?

Niestety, czas tzw. pewniaków związanych z tzw. tematami rocznicowymi raczej odszedł do lamusa. Takich tematów
już nie ma.
Ważne zagadnienia z dziedziny historii.
Można przeanalizować zadania z ostatnich matur i wówczas okazuje się, że najwięcej zadań jest z okresu nowożytnego,
ale procent ten nie jest stały, więc i tak
musicie opanować cały materiał z historii
i pamiętać o tym, że wiedzę musicie zastosować w różnych sytuacjach.
Czy tegoroczni maturzyści dadzą sobie radę z maturą?
Mogę odpowiedzieć tylko, że zrobię
wszystko, co w mojej mocy, aby byli dobrze przygotowani do tego egzaminu,
i tylko od nich będzie zależało, czy wykorzystają tę szansę.
Choć mogę zapewnić, że postaram się ich
do tego odpowiednio zmotywować...
Wszystkim tegorocznym MATURZYSTOM
życzę połamania piór na egzaminie,
A nadchodzący miesiąc będzie dla Was
bardzo ważny, bo w listopadzie odbędą
się próbne matury, potraktujcie je, jako
generalną próbę przed właściwym egzaminem.
POWODZENIA!!!
rozmawiała Joanna Szymańska

A JEŚLI NIE DOSTANIESZ SIĘ NA
STUDIA
Po zakończeniu nauki możesz zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 147 jako
osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku

Możesz ubiegać się o:
- Staż u pracodawcy

- Szkolenie
- Środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
- Stypendium na kontynuowanie
nauki

Staż to sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego.
Jeżeli osoba bezrobotna nie ukończyła
25 lat może zostać skierowana przez
urząd, w którym jest zarejestrowana,
do odbycia stażu. Staż może trwać od
3 do 12 miesięcy. W trakcie stażu stażysta otrzymuje z urzędu pracy stypendium
w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. O
skierowanie na staż można zwrócić się do
urzędu pracy, lub samodzielnie znaleźć
pracodawcę, który będzie chciał przyjąć
na staż właśnie Ciebie.
Wtedy to pracodawca zwróci się do urzędu o skierowanie Ciebie do odbycia stażu.
Szkolenie to szansa na podniesienie
kwalifikacji.
Jeśli jesteś zainteresowany podnoszeniem swoich kwalifikacji, a szczególnie
gdy nie masz kwalifikacji zawodowych,
musisz uzupełnić swoje kwalifikacje, brak
Ci umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, zwróć się do urzędu pracy o
skierowanie na odpowiednie szkolenie.
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W trakcie trwania szkolenia osoby bezrobotne do 25 roku życia otrzymują z urzędu
pracy stypendium w wysokości 40% zasiłku dla bezrobotnych.
Środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej to możliwość zostania przedsiębiorcą, którego dochody
w dużym stopniu zależą od Ciebie.
Osoba bezrobotna może liczyć na wsparcie finansowe w formie bezpłatnej dotacji
na podjęcie działalności gospodarczej do
kwoty 11 tys. zł. Warunkiem jest ukończenie szkolenia w zakresie ABC Biznesu
(organizowanego i w całości finansowanego przez urząd pracy), przedstawienie
planu przedsięwzięcia i propozycję zabezpieczenia zwrotu w przypadku niewywiązania się z umowy.
Stypendium na kontynuowanie nauki
pozwoli ci podnieść Twoje wykształcenie.
Jeżeli osoba bezrobotna nie ukończyła 25 roku życia i nie posiada kwalifikacji zawodowych oraz w ciągu 6 miesięcy
od dnia rejestracji w urzędzie podejmie
dalszą naukę (w przypadku absolwenta
LO) w szkole wyższej w systemie stu-

Odchudzanie, czyli
cała prawda
Ostatnimi

czasy wiele
młodych dziewczyn zaczyna mówić o zgubieniu
kilku zbędnych kilogramów. Wszystko jest ok
do czasu, gdy zwykłe
ćwiczenia, czy ograniczenie słodyczy przeradzają
się w prawdziwą głodówkę. Dziewczyny, często
nieświadome swoich czynów, maltretują swoje
ciało nie jedząc prawie
nic przez cały dzień. To
bardzo niezdrowe i jakże
zgubne dla tak młodych,
dopiero rozwijających się
organizmów. Tego typu
katusze, zwłaszcza w tym
wieku, prowadzą do anoreksji czy bulimii, które
niejednokrotnie
mają
skutki śmiertelne …

Często

takie eksperymenty z niejedzeniem
kończą się tym, że po
długiej głodówce powracamy do wcześniejszych
nawyków i znowu zaczyna się wieczorne
podjadanie, nadmiar słodyczy oraz szybkie jedzenie na mieście typu „fast food”.
To właśnie niszczy całą naszą pracę nad
sylwetką i przyczynia się do powstania
tzw. efektu „jo-jo”, czyli powrotu masy
ciała, jaką mieliśmy wcześniej, a nawte
wagi większej. Nie jest to miłe, ale tak
właśnie może się skończyć nasza nieostrożna walka z tłuszczykiem.

Choć

temat nie jest łatwy, należy go
podjąć i pomóc dziewczętom w naszym
wieku. To prawda, że niejednokrotnie
każda z nas myślała, jak lepiej wyglą-
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diów niestacjonarnych, może otrzymać
stypendium w wysokości 50% zasiłku dla
bezrobotnych przez 12 miesięcy. Takie
stypendium jest uzależnione od dochodu
na osobę w rodzinie.
Ponad to osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy może otrzymać zwrot
kosztów:
- przejazdu z miejsca zamieszkania do
szkolenia, stażu
- zakwaterowania w trakcie odbywania
szkolenia, stażu poza miejscem zamieszkania
Urząd Pracy oferuje usługi z zakresu:
- poradnictwo zawodowe i informację zawodową
- doradztwo zawodowe
- pośrednictwo pracy
- usługi EURES
- organizacja szkoleń
Doradcy zawodowi świadczą pomocą
w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu
zawodowego, uczą umiejętności poszukiwania i uzyskania zatrudnienia.
dać, by podobać się sobie i innym. Każdy
z nas jest indywidualnością, która inaczej
się odżywia, ma odmienną przeminę materii, a także w inny sposób spala tkankę
tłuszczową. Są osoby, które w ogóle nie
ograniczają jedzenia, a całą
swoją dietę opierają na regularnych, intensywnych
ćwiczeniach. Jest to bardzo
dobry sposób i z pewnością dużo bezpieczniejszy
niż wielodniowe głodówki, choć wymaga od nas
znacznego samozaparcia
i silnej woli, by wytrzymać
te wyrzeczenia.

Z

atem, jeśli już któraś
z dziewczyn chce zgubić
uciążliwy „brzuszek”, zaleca się po prostu większą
ilość ćwiczeń i ruchu, przy
mniejszej ilości jedzenia
i ograniczaniu słodyczy.
To najprostszy i najbezpieczniejszy sposób dla
nastolatek. Naprawdę nie
warto niszczyć swojego
życia nadmiernie się odchudzając, czy też uzależniając się od szkodliwych
tabletek.

J

est
to
apel
dla
wszystkich
młodych
dziewczyn, które nie lubią swojej figury
i chcą pozbyć się zbędnego ciałka.
Jeśli macie więcej podobnych problemów,
czy też dręczą was jakieś pytania dotyczące tego problemu, napiszcie do nas!
W sali 49 znajduje się skrzynka, do której
możecie wrzucać kartki z pytaniami czy
innymi problemami. Podziel się z nami
myślami, które cię dręczą! Z chęcią pomożemy!

Sylwia Nadolna

Pośrednicy pracy udostępniają oferty
pracy.
Usługi Eures świadczą pomocą w zakresie ofert pracy za granicą, sprawdzania
wiarygodności pracodawcy.
Organizacja szkoleń to nic innego jak
możliwość zdobycia nowych kwalifikacji
po ukończeniu kursu.
W miesiącu październiku Powiatowy Urząd
Pracy w Bydgoszczy przyjmuje zapisy na
szkolenia takie jak nowoczesny handlowiec z minimum sanitarnym, magazynier
z obsługą komputera i wózków podnośnikowych, sekretarka-asystentka ze znajomością języka angielskiego, sprzedawca,
prawo jazdy kategorii C,C+E, księgowość
komputerowa, asystent w zakresie poszukiwania funduszy unijnych, bukieciarstwo i pielęgnacja roślin, operator
wózków podnośnikowych, pracownik ds.
Kadrowo-płacowych, lutowacz, spawacz,
brukarz, malarz, ochroniarz do licencji
I stopnia, asystent ds eksportu i wiele innych.
Stan prawny na dzień 22.10.2007 r.

Dobrze wyglądać, zdrowo żyć

CZY WARTO BYĆ
LUBIANYM?
P

onad miesiąc temu rozpoczął się rok
szkolny. Niektórzy cieszą się z tego powodu, inni zaś niespecjalnie. Jednak
jak wiadomo szkoła to nie tylko nauka
i obowiązki. Właśnie w tym miejscu spędzamy większość naszego czasu, dlatego
warto zadbać o właściwe relacje z innymi uczniami. Jeśli będziemy przebywać
w towarzystwie ludzi, którzy nas lubią,
szanują i doceniają, chwile spędzone
w tym nudnym z natury budynku mogą
stać się niezapomniane. W tym roku
szkolnym warto zawrzeć nowe znajomości. Otworzyć się na ludzi i być może
zrobić coś na co wcześniej nie mieliśmy
odwagi. Niektórzy z was, w tym także ja,
dopiero co rozpoczęli naukę w I Liceum
Ogólnokształcącym. Wydaje mi się, że
jest to najlepszy czas na znalezienie bratniej duszy. Nie bójcie się poznawać nowe
osoby. Bądźcie otwarci na nowe znajomości. Warto przełamać swoje lęki - i zaczepić nieznaną osobę na korytarzu. Może to
właśnie ona będzie w przyszłości waszym
najlepszym przyjacielem? Jeśli macie trudności w relacjach międzyludzkich, spróbujcie najpierw zapytać o jakąś błahostkę.
To pozwoli wam przełamać pierwsze lody.
Często od zupełnie prozaicznych pytań
rozpoczyna się fascynująca rozmowa. Jak
pewnie wiecie, każdy lubi być chwalony
i doceniany, dlatego właśnie warto powiedzieć komuś coś miłego. Ludzie od razu
zaczynają postrzegać nas inaczej. Jesteśmy odbierani jako mili i przyjacielscy.
A przecież nietrudno zauważyć, że ktoś
dobrze wygląda - i mu o tym powiedzieć.
Postarajcie się jednak nie udawać kogoś,
kim nie jesteście, bo nigdy nie wychodzi
z takiego zachowania nic dobrego. Co
z tego, że będziemy grać osoby przebojowe i szalone, skoro tak naprawdę jesteśmy cisi i spokojni? To wcale nie oznacza,
ze jesteśmy gorsi. Tylko po prostu inni.

Dobrze wyglądać, zdrowo żyć
Ludzie powinni to docenić i uszanować.
A co zrobicie, jak już znudzi się wam udawanie kodoś innego? Wtedy dopiero narobicie sobie problemów i dużo trudniej
będzie się wam z kimś zaprzyjaźnić! Chyba nikt z was nie chce być uznany za osobę fałszywą i dwulicową. Dlatego unikajcie takiego zachowania. Na pewno warto
mieć grono zaufanych znajomych, na
których zawsze można liczyć. Postarajcie
się znaleźć takie osoby. Czasem wymaga
to zaangażowania i wysiłku, ale na pewno się opłaca. Sprawcie, by lata spędzone
w liceum upłynęły wam w miłej atmosferze. Takiej, którą z radością będziecie
wspominać po latach. Nie stójcie już dłużej na uboczu! Zacznijcie poznawać nowych ludzi i dobrze się bawić.

J

eśli chcesz sprawdzić, czy jesteś nielubiany w towarzystwie rozwiąż nasz test
i zastanów się nad swoim zachowaniem.
Może czas je zmienić? A może wszystko
z tobą w porządku i nie masz się czym
przejmować? Na każde pytanie odpowiedz TAK lub NIE.
1.Czy chwalisz się czasem swymi niezwykle wpływowymi znajomymi i ciągle zapełnionym terminarzem?
2. Czy wciąż udzielasz innym życzliwych
dobrych rad i wyświadczasz uprzejmości,
o które nikt cię nie prosi?
3. Czy często postanawiasz, że dotrzymasz obietnicy i w końcu zadzwonisz do
starych przyjaciół- i odsuwasz to w nieskończoność?
4. Czy udajesz, że nie słyszysz wołania
o pomoc znajomych, bo nie masz głowy,
by zajmować się nieszczęściami innych?
5. Czy często w ostatniej chwili odwołu-

jesz spotkanie, bo nagle ci odeszła na to
ochota albo masz coś lepszego do roboty?
6. Czy próbujesz skierować każdą rozmowę na swój ulubiony temat, za pomocą
takich i podobnych zwrotów: “Co do mnie
to...”, “Właśnie przyszło mi do głowy” czy
“Co to ja chciałem wam jeszcze opowiedzieć”?
7. Czy dajesz się chętnie zapraszać, ale
nie znajdujesz- z braku czasu czy innych
powodów- okazji, aby się zrewanżować?
8. Czy w dyskusjach opowiadasz się za
silniejszymi, aby się nie narazić osobom
wpływowym- nawet jeśli właściwie myślisz zupełnie co innego?
9. Czy na przyjęciach zawsze starasz się
znaleźć w centrum zainteresowania, wygłaszasz wielkie mowy i nie dajesz innym
dojść do głosu?
10. Czy wiercisz dziury w brzuchu znajomym, aby dowiedzieć się- pod przysięgą
milczenia- nowinek, które potem przekazujesz dalej?
Czas na podsumowanie.
Przyznaj się z ręką na sercu: czy musiałeś odpowiedzieć twierdząco na pięć lub
więcej pytań? Jeśli tak - oznacza to, że
jesteś na najlepszej drodze do zniechęcenia do siebie wszystkich osób wokół.
Niebezpiecznie dobrze opanowałeś sztukę zrażania do siebie ludzi. Czas włączyć
hamulec i zacząć działać.

Anna Krukowska

UWAGA! UWAGA!
OD NASTĘPNEGO
NUMERU RUSZA
RUBRYKA
“POWIEDZ FLORCI”
C

zy czasem wydaje Ci się, że nikt Cię
nie rozumie? Nie masz komu powiedzieć
o swoich problemach i niepokojach?
Wstydzisz się mówić, a tak bardzo chciałbyś aby, ktoś Ci pomógł? Nie wiesz, co robić w trudnej sytuacji? Nie masz się komu
zwierzyć?

Jeśli

odpowiedziałeś twierdząco na któreś z wyżej zadanych pytań, oznacza to,
że jest to rubryka dla Ciebie. Otóż już od
następnego numeru naszej gazetki szkolnej właśnie w tym miejscu będą ukazywały się Wasze listy, do mnie. Możecie
poruszać tematy dotyczące zawiłych
i trudnych relacji międzyludzkich. Jeśli nie
wiesz co zrobić w jakiejś trudnej sytuacji,
napisz, a na pewno Ci pomogę. Każdy list
ma szanse opublikowania w naszej szkolnej gazecie. Oczywiście, gwarantujemy
poufność nazwisk i adresów e-mailowych.
Śmiało, nie bój się pisać o tym, co Ci doskwiera. Wspólnie na pewno uda nam się
wybrnąć z kłopotliwych sytuacji. :) Listy
przysyłajcie na adres: florentynka@buziaczek.pl lub ellyta.redakcja@gmail.com
z dopiskiem ”Powiedz Florci”
Cierpliwie czekająca na Wasze listy Florentyna

Ellytarna Kobieta

KOBIETA,
W DODATKU
BLONDYNKA

dbać o porządek.” A w tym samym czasie
jedynym zajęciem naszych braci jest granie w piłkę z kumplami lub wpatrywanie
się w jeden z dwóch dostępnych ekranów.
Gorzej, kiedy taki podział ról utrwala się
na dobre…

O

równouprawnieniu kobiet
mówi się nie od dziś. W społeczeństwie
jednak wciąż funkcjonuje wzorzec kobiety, która zajmuje się domem, pierze,
gotuje i wychowuje dzieci. Szczególnie
mężczyźni nie potrafią się przyzwyczaić,
że ich partnerki również chcą się rozwijać
zamiast powielać utrwalony przez wieki
stereotyp, którego wcale nie tak łatwo się
pozbyć.

K

olejny stereotyp i powód do
żartów – kobieta za kierownicą. Samochody zwykło się uważać za typowo męską dziedzinę. Tak samo jak elektronikę.
Podobno kobiety nie znają się również na
matematyce, a te kilka z nich, które związały z nią swoją przyszłość, na pewno nie
są normalne…

O

N

ie tak dawno temu, podczas
remontu zaczęliśmy składać meble. Była
to dość prosta praca, do której nie potrzeba nadzwyczajnej siły fizycznej. Jednak, z jakichś powodów, początkowo nie
wbijałam gwoździ, a parzyłam herbatę
i biegałam po wodę. Szybko jednak okazało się, że całkiem nieźle posługuję się
młotkiem i śrubokrętem. Praca szła nam
dużo sprawniej, bo przybyło rąk do pomocy.

Dyskryminacji

często można doświadczyć również w rodzeństwie.
Wiele z nas zapewne słyszało: „Jesteś
dziewczyną, to twój obowiązek. Powinnaś

wości. Problem zaczyna się wtedy, kiedy
kobieta otrzymuje mniejszą pensję tylko
ze względu na swoją płeć. Wtedy zaczyna się dyskryminacja. Może wynika to
z faktu, że mężczyźni nie lubią, gdy kobiety zarabiają więcej niż oni. Cierpi wtedy nie tylko ich duma, ale często również
związki.

R

zeczą wiadomą jest, że różnimy się od mężczyzn wieloma cechami,
nie tylko fizycznymi, ale również charakterem. Dlatego wykonujemy różne
prace, w miarę swoich własnych możli-

czywiście, wszystko zależy od
indywidualnych możliwości. Poszczególne
osoby najlepiej czują się w odpowiednich
zawodach. I tak: kobieta może być równie dobrze mechanikiem, co panią domu,
a mężczyzna informatykiem lub kucharzem (podobno mężczyźni są lepszymi
kucharzami, tak samo jak fryzjerami).
Stereotypy jednak bardzo ciężko wykorzenić. Dlatego też moi bracia składają
meble, a ja noszę wodę i parzę herbatę.
Bo nie tylko jestem kobietą, ale w dodatku – blondynką.

Agnieszka Ryska
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“Za bramą” - część 1
Od Redakcji: Prezentujemy pierwszy odcinek powieści Agnieszki Ryskiej. Wierzymy, że niedługo w księgarniach zobaczymy jej książki, a może kiedyś nazwisko
Agnieszki znajdzie się na liście lektur
obowiązkowych z języka polskiego.

Agnieszka Ryska
„ZA BRAMĄ”
PROLOG
- Czy miał pan kiedyś wrażenie, że przypadkowe spotkanie było sprawą przeznaczenia? Nie? Ja tak. O ile istnieje coś
takiego jak przeznaczenie… Nie wierzy
pan w przeznaczenie? A w co pan wierzy?
W Boga? To może zapytam inaczej… Czy
miał pan kiedyś wrażenie, że Bóg celowo postawił na pana drodze jakąś osobę? Ja? Oczywiście, że tak. Dlatego pytam… Pan nie? Ależ oczywiście, że wierzę
w wolną wolę. Ale to nie ma… Właśnie
do tego zmierzam, o ile pan ma czas
i ochotę mnie wysłuchać. Ma pan? Niewielu ludzi ma teraz czas, by słuchać,
a jeszcze mniej ma na to ochotę. Jest pan
pewien? To raczej dłuższa historia…

ROZDZIAŁ 1
Jabłko

M

ały, zagracony pokoik oświetlało jedynie nikłe światło lampki stojącej
na biurku pokrytym stosami papieru.
Siedząca przy nim średniego wzrostu,
zgrabna dziewczyna pochylała się nad
kolejnym tego dnia formularzem i wypełniała go w odpowiednich miejscach.
Odłożyła na moment długopis, przetarła
dłońmi zmęczone oczy, założyła długie do
łopatek ciemnoblond włosy za ucho i powróciła do pracy.
Chociaż było już późno, uparła się,
że to skończy. Jej ruchy stawały się coraz
bardziej mechaniczne, a boląca ręka coraz częściej dawała o sobie znać. Z ulgą
włożyła ostatni formularz w koszulkę,
a później do odpowiedniej teczki. Zdjęła
na moment okulary, odchyliła się na krześle i zamknęła oczy. Odetchnęła głęboko
parę razy, po czym wzięła się za porządkowanie biurka.
Zdjęła z wieszaka kurtkę, założyła ją
niedbale i ostatni raz omiotła spojrzeniem
całe pomieszczenie. Ustawione pod ścianą
drewniane szafy skrywały całą dotychczasową dokumentację i materiały szkoleniowe. Kolejny raz obiecała sobie, że zrobi
z tym wszystkim porządek. Połowa papierów – jeśli nie więcej – była już dawno
niepotrzebna. Nigdy jednak nie mogła się
zebrać, by je posegregować. Obok szaf
stały dwa duże kartony pełne produktów
na paczki świąteczne. Na parapecie stał
kaktus, do którego była bardzo przywiązana, a który jej koledzy ochrzcili zgodnie jej imieniem. Półki przytwierdzone do
ściany dźwigały kilka trofeów, które udało
im się zdobyć, a także prace dzieci, z którymi mieli zajęcia. Wiszący naprzeciwko
drzwi kalendarz przypominał wszystkim

12

o upływającym czasie. Nie dało się ukryć,
że mieli go coraz mniej. Na biurku – teraz już uporządkowanym – stała maskotka w kształcie kropli krwi, uśmiechająca
się do wszystkich wchodzących. Wyszła
z oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża,
zamykając na klucz drzwi swojego miejsca pracy. Odetchnęła głęboko rześkim
powietrzem pogodnej wiosennej nocy.
Po okresie względnego spokoju znów
nadszedł czas wzmożonej pracy. Urządzali kwesty, przyjmowali dary i biegali
od urzędu do urzędu, by potwierdzić listę
najbardziej potrzebujących. Czasami musieli się naprawdę postarać, by ktokolwiek
im pomógł. Okres przed Wielkanocą nie
sprzyjał tego typu akcjom. Ludzie myśleli
tylko o tym, by jak najszybciej urwać się
z pracy i nikt nie miał czasu czy ochoty
im pomagać.
Udało im się jakoś załatwić wszystkie formalności i mogli teraz spokojnie
oczekiwać świąt. Uśmiechnęła się z satysfakcją. Lubiła patrzeć na efekty swojej
pracy.
Spojrzała na usłane gwiazdami niebo i ruszyła wolnym krokiem w kierunku
domu. Po chwili wahania wybrała dłuższą,
okrężną drogę.
Miasto nocą zupełnie nie przypominało tego, którym było za dnia. Głównymi
ulicami przejechał czasami jakiś samochód, nie stojąc w korku jak w godzinach
szczytu. Niewielu ludzi, tak jak ona zdecydowało się na spacer po dwudziestej
trzeciej. Wielu nerwowo rozglądało się
dookoła, jakby z każdej strony wypatrywali zagrożenia. W centrum jednak
zwykle było całkiem spokojnie. Przede
wszystkim panowała wszechobecna cisza, którą Małgosia chłonęła całą sobą.
Ten spokój i brak pośpiechu oraz zwykłego zamieszania był dla niej odskocznią od
codzienności. Ukojeniem.
Kluczyła między budynkami, pochłonięta własnymi myślami. Lubiła swoją
pracę w wolontariacie. Po szkole spędzała prawie cały swój wolny czas w siedzibie zarządu. Znalazła tam też przyjaciół,
z którymi łączyła ją wspólna pasja – pomaganie innym. Polubiła również odrobinę zaniedbane pomieszczenie, które stanowiło ich miejsce pracy.
Nawet nie zauważyła, kiedy zboczyła z drogi. W tym rejonie miasta jeszcze
nigdy nie była. Stare, podupadłe kamienice, często z oknami zabitymi skrzyżowanymi deskami, zdawały się skrywać
potworne tajemnice, które z chęcią by
wyjawiły nieostrożnym wędrowcom. Wąska uliczka była słabo oświetlona, jednak
nawet w bladym świetle latarni bez trudu
można było dojrzeć przewrócone kosze
na śmieci, wygięte znaki drogowe i napisy na murach, które nie zachęcały do
zagłębiania się w tę dzielnicę.
Dziewczyna zorientowała się gdzie
jest dopiero po pewnym czasie, kiedy wylot uliczki pozostał daleko z tyłu, w ciemności nocy. Wzdrygnęła się i odruchowo
skuliła się w sobie. Postanowiła iść dalej,
tą samą ulicą.
Tu również panowała cisza, jednak
różniła się znacznie od tej, którą opuściła.
Ta była pełna złowrogich szeptów wiatru,
hałasującego w opuszczonych budynkach
i wściekłych pomruków walczących ze
sobą zwierząt. Nie czuła się bezpiecznie.
Wyciągnęła z torby jabłko. Jedzenie zwy-

kle pomagało jej się uspokoić. Tym razem
jednak nie mogła przełknąć ani kęsa.
- Dobre? – zadane nieśmiało pytanie
sprawiło, że podskoczyła i zakrztusiła się.
Silnie kaszląc, rozejrzała się w poszukiwaniu źródła głosu. To co zobaczyła przeszło jej oczekiwania.
W obskurnej bramie prowadzącej na
dość duże podwórze stała mała dziewczynka. Mogła mieć najwyżej dziesięć lat.
Jej długie, ciemne włosy opadały swobodnie na ramiona. Połatane, przybrudzone
spodnie zakrywały dziurawe buciki. Kurtka, którą miała nie była ocieplana, więc
mała trzęsła się z zimna. Z umorusanej
twarzy patrzyły wyczekująco na Gosię
duże, zielone oczy.
- Co tu robisz o tej porze? – spytała dziewczyna, kiedy już otrząsnęła się
z początkowego szoku. – Nie powinnaś
być już w łóżku?
Mała potrząsnęła główką i dalej patrzyła na Małgosię.
- Dobre? – ponowiła pytanie, jeszcze ciszej niż poprzednio.
Gosia spojrzała na nią, nie do końca
rozumiejąc o co chodzi dziewczynce. Dopiero po chwili spostrzegła, że mała kieruje wzrok nie na nią, a na jabłko, które
trzymała w dłoni.
- Jesteś głodna?
Dziewczynka przytaknęła ruchem
głowy i od razu spuściła z zawstydzeniem
wzrok. Gosia podeszła do niej i wręczyła
jej jabłko.
- Proszę. Ja i tak nie byłam głodna – powiedziała.
Mała popatrzyła na nią przez chwilę, a później przeniosła wzrok na owoc.
Ugryzła go nieśmiało, jakby nieufnie, jednak szybko głód wziął górę i jadła z coraz
większym apetytem.
Małgosia patrzyła na nią z nieokreślonym uczuciem. Było jej żal tego dziecka, a jednocześnie cieszyła się, że mogła
choć trochę pomóc. Poza tym, podobał
jej się sposób w jaki dziewczynka jadła.
Nie mogła oderwać od małej oczu, nawet
kiedy została już tylko ogryzka. Dziewczynka spojrzała na Gosię, a ona poczuła,
jakby ten dziecięcy wzrok przenikał ją na
wskroś.
- Julka! – męski głos odbił się echem od
nagich ścian budynków. – Julka, gdzie jesteś?
Dziewczynka drgnęła i obejrzała się.
Z ciemności wyłonił się wysoki i chudy
chłopak. Rzucił Gosi nieufne spojrzenie
i podszedł do małej.
- Julka, znowu zaczepiałaś nieznajomych?
Tyle razy ci mówiłem, że tak nie wolno.
- Byłam głodna – wyznała cichutko dziewczynka. – Pani dała mi jabłko, zobacz –
pokazała chłopakowi ogryzkę. – Było dobre…
Gosia poczuła, jakby coś utkwiło jej
w gardle. Ta mała dziewczynka rozbrajała
ją samym wyglądem. W dodatku, mówiła
o jabłku w taki sposób, że dziewczyna natychmiast pożałowała, że nagryzła owoc.
Chłopak ukucnął przy Julce, zdjął
kurtkę i narzucił ją na dziewczynkę. Była
na nią o wiele za duża, jednak dawała
trochę ciepła. Spojrzał na Gosię, a ona
poczuła, jak przechodzą ją dreszcze. Miał
głębokie i poważne spojrzenie.
- Dziękuję za jabłko – powiedział. –
I przepraszam za siostrę. Czasami nie wie
jak się zachować. – Skinęła tylko głową,

Druga strona lustra
bo nie wiedziała co powiedzieć. – Julka,
chodź już. Jutro musisz wcześnie wstać.
Już dawno powinnaś być w łóżku! – zwrócił się tym razem do dziewczynki.
- A opowiesz mi bajkę?
- Opowiem, ale chodź już!
Widać było, że chłopak czuł się nieswojo w towarzystwie obcej osoby, którą
Gosia niewątpliwie była. Co chwilę rzucał
jej ukradkowe spojrzenia, jakby one miały ją zmusić do odejścia. Ocknęła się, jak
gdyby z transu, i zrobiła krok w przód.
Szybko jednak przypomniała sobie, że nie
zna drogi.
- Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak trafić
stąd do centrum? – spytała.
Popatrzył na nią przeciągle. Poczuła
się dziwnie pod wpływem spojrzenia jego
piwnych oczu. Nie chciała przerywać kontaktu wzrokowego. Nigdy wcześniej nie
widziała takich oczu. W dumnym, głębokim spojrzeniu odzwierciedlały coś, czego
nie potrafiła odgadnąć. W końcu spuściła
wzrok.
- Prosto i pierwsza w prawo – powiedział
chłopak, a kiedy spojrzała w jego stronę,
dostrzegła tylko nieprzeniknioną ciemność nocy.

c.d.n.

DRUGA STRONA
LUSTRA

Mogłoby się wydawać, że po powrocie
do domu zajmują się wyłącznie ocenianiem naszych sprawdzianów i wszelkich
wypocin. Nauczyciele, okazuje się,
jednak potrafią znaleźć czas, aby
posłuchać
muzyki
lub
ewentualnie
skoczyć ze spadochronem. Co takiego
robią po opuszczeniu murów naszej
szkoły? Dziś pytanie to kierujemy
w stronę prof. Piotra Dobosiewicza,
nauczyciela technologii informacyjnej
i informatyki.
Cofnijmy się do czasów, kiedy
uczęszczał Pan do szkoły średniej. Czym wówczas interesował
się Pan szczególnie?
Naukę w ”jedynce” rozpocząłem z myślą o późniejszym studiowaniu medycyny, więc interesowałem się przede
wszystkim biologią i chemią. Dopiero w drugiej klasie zmieniłem swoje
upodobania i skupiłem się na informatyce oraz matematyce.
Jak kształtowało bądź zmieniało
się to na przestrzeni lat i jak wygląda teraz?
Od chwili, kiedy w liceum zarażono
mnie zamiłowaniem do informatyki, jest ona dla mnie najważniejszą
dziedziną wiedzy. Co prawda, nadal
interesują mnie inne nauki, ale raczej
w ramach poznawania świata i relaksu, a nie jako pasja zawodowa, czy własna.
Skąd wzięło się u Profesora zainteresowanie pisaniem wierszy?
Wszystko przez moją koleżankę ze studiów. Na pierwszym roku dziewczyna mojego kolegi, która była wtedy na filologii
polskiej, zaczęła dyskutować ze mną na
temat poezji. Rozmawialiśmy o swoich

ulubionych autorach i tematach wierszy.
Zapytała mnie wtedy, czy ja sam coś tworzę. Odpowiedziałem, że kiedyś próbowałem pisać, ale bez większego powodzenia.
Namówiła mnie, abym spróbował ponownie. Zaczęliśmy oboje w formie zabawy,
pisaliśmy wiersze, po czym wymienialiśmy się nimi, aby poczytać swoje utwory.
Z czasem powstawało ich coraz więcej,
cały czas jednak liczyłem się z opinią mojej koleżanki. Potrzebowałem obiektywnej oceny, aby wiedzieć, czy moje utwory
można pokazać publicznie, czy też nadają
się tylko do szuflady. Z czasem udało mi
się rozwinąć skrzydła. Kilka moich utworów znalazło się nawet w wytwórniach
muzycznych i podobno jakieś dwa zespoły wykorzystały je w tekstach piosenek.
W tej chwili, niestety, jest znacznie mniej
czasu na pisanie, najwięcej było go na
studiach, na przykład na okienkach.
Czy oprócz tworzenia własnych utworów czyta Pan dzieła innych?
Czytam, bardzo lubię Kazimierza Rinka,
który, notabene, jest wujkiem mojej żony.
Pisze on w sposób nietypowy, ponieważ
w jego twórczości występują nagłe, nieprzewidywalne zwroty akcji. Czytamy coś
o człowieku, a nagle mamy obraz tego,
co się dzieje za oknem. Ponadto cenię
sobie twórczość Przerwy-Tetmajera oraz
Norwida. Do tego ostatniego przekonały
mnie szkolne bibliotekarki. Któregoś dnia
chciałem coś poczytać i podpowiedziano
mi właśnie jego. Początkowo nie byłem
szczególnie przekonany do tego pomysłu,
ale z czasem zauważyłem w twórczości
Norwida coś niezwykłego, niepowtarzalnego.
Co jest dla Profesora inspiracją?
Wszystko, choć największą inspiracją są
kobiety, co zresztą chyba widać w moich
wierszach.
Próbowałem pisać także
o przyrodzie, niestety, nie byłem szczególnie
zachwycony
efektem końcowym.
Najbardziej
lubię
tworzyć o kobietach,
uczuciach.
Jak zachęciłby Pan
uczniów
naszej
szkoły do publikowania
własnych
utworów?
Jeżeli ktoś nie boi się
krytyki, to warto zaryzykować. Czasami
wydaje się nam, że
nasz utwór nadaje
się wyłącznie do szuflady, a tymczasem
inni mogą zobaczyć
w tym coś inspirującego i czerpać z tego
radość. Jest to także dobry sposób na
sprawdzenie samego siebie i przekonanie
się, czy aby nasze utwory nie są kopią
twórczości innych.
A co oprócz informatyki i poezji?
Do moich pasji należy na pewno taniec
towarzyski, który od roku trenuję w szkole tańca, choć tak naprawdę uprawiam
go chyba od zawsze. Obecnie jestem

w trakcie zaliczania kolejnego stopnia
kursu. Oprócz tego interesuję się sportami walki. Od ośmiu lat ćwiczę judo,
natomiast kickboxing od około szesnastu
lat. Lubię też gotować, przede wszystkim
dla innych.
Daria Obarska

ONA

Jak promień przenika moją codzienność
Wnika w głąb
Wypełnia ją i sprawia, że chcę żyć.
Wiem ta chwila jest ulotna,
Lecz warto na nią czekać.

ona

Z zamętu gwiazd się zjawiła
Przerwała ciszę i spokój
Zmąciła wód mych odmęty
Rzucając w głębię niepokój
Zmieniła bieg mojej rzeki
Nadała pluskom znaczenia
Od dzisiaj fale me niosą
Jej imię… moje marzenia.

***

Zanim znikniesz, powiedz słowo,
Że nie będziesz snem
Nie mów proszę, że odchodzisz
W zapomnienie.
Nim odejdziesz zostaw niebo
Bym nie musiał milczeć,
By nadzieja nie przestała
Trwać.

Wspomnienie

pamiętam płonącą planetę
plażę piasek pomiędzy palcami
przezroczyste krople płynące po
piersiach
pocałunek podarowany przez
porcelanową postać
purpurową przestrzeń
pozostała pustka

PRAWDA ŚWIATA

Otworzyłem serce i słuchałem spokojnie,
Chłonąłem słowa jak dziecko, nie
myślałem,
Prawdę, której nie rozumiałem umysł
Zmieniał w kłamstwo,
Słowa, które były harmonią plątały się
w sercu,
Granica między ziemią a niebem,
Piekłem, a rajem zacierała się
To co nazywali szkołą życia
Zabijało mnie
Po co odróżniać dobro i zło,
Wszystko okazało się jednym,
Serce musi dalej słuchać, a jedyną
Bronią jest ironia.

***

Dwa światy
Dwa życia
Dwa serca
Dwa słowa
Dwie dłonie złączone
Jednego szukają uczucia
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Spotr

SPORT W SZKOLE!!!

SPORT W BYDGOSZCZY!!!

Wszystkich miłośników sportu serdecznie zapraszamy do
udziału we wszelkiego rodzaju SKS-ach w naszym LO.

Nasze miasto jest niezwykle bogate w wszelkiego rodzaju imprezy sportowe. Oto terminarz najważniejszych i najciekawszych z nich:

Dla dziewcząt:
1) koszykówka - poniedziałek godz. 16:30-18:00
p. Beata Biesek
2) siatkówka - czwartek godz. 16:00-17:30
p. Irmina Szews

Zarówno dla dziewczyn, jak i dla chłopców mamy propozycję nie
do odrzucenia … W każdy wtorek o godz. 15:30 odbywają się
lekcje tańca towarzyskiego w izbie pamięci szkoły, prowadzone
przez p. Wiesława Schellera. Wszyscy, którzy chcieliby poznać
podstawowe kroki samby, cha-cha, walca czy rumby są mile
widziani. Chętnych serdecznie zapraszamy!

• W dniach 17-19 listopada w hali “Łuczniczka” zostanie rozegrany piąty turniej imienia Sławomira Wedera, tragicznie zmarłego siatkarza Chemika Bydgoszcz, który był jednym z architektów historycznego awansu klubu z ulicy Glinki do I ligi serii
B w 1993 roku. Jak poinformowała strona internetowa Delecty/
Chemika, oficjalna lista zespołów uczestniczących w zawodach
zostanie zaprezentowana na początku przyszłego miesiąca, po
tym, jak zaproszone zespoły potwierdzą swoje przybycie do
grodu nad Brdą. Na kilka tygodni przed inauguracją ekstraklasy
będzie okazja zobaczyć w Bydgoszczy siatkówkę na wysokim
poziomie.
• Nasze siatkarki zagrają najbliższe mecze w Bydgoszczy
w dniach 9-11 listopada z Chemikiem, Energą/Gedanią
i MMKS.
• 5 listopada bydgoscy siatkarze Delecty podejmą u siebie Jadar
Sport SA Radom,
• 3 listopada 2007r. bydgoscy koszykarze Astorii zmierzą się
z Rosasportem Radom, a 7 listopada z OSSM Sopot. Wszystkie
mecze odbędą się w hali Astorii o godz. 17:00
• 4 listopada o godz. 12:30 na stadionie przy ul. Słowiańskiej
4 – ligowy Zawisza Bydgoszcz podejmie Pogoń Mogilno, z kolei
11 listopada o godz. 12:30 odbędzie się ostatni mecz bydgoskiej
drużyny w tym sezonie w roli gospodarza z LTP Lubanie

Nasze nowinki sportowe na
listopad !!!

Koszykówka chłopcy:

Dla chłopców:
1) piłka nożna (bez treningów; reprezentacja - mecze na
stadionie „Gwiazdy”)
2) koszykówka - wtorek 17:00- 18:30
p. Daniel Kona
3) siatkówka - piątek godz. 16:00-17:30
p. Sylwia Kaniewska
Dla dziewczyn i chłopaków:
1) piłka ręczna - środa 16:30-18:00
p. Piotr Baldowski

Koszykówka dziewcząt:

11 listopada - mecz z Gastronomikiem w 8 LO
22 listopada - mecz z 8 LO w 8 LO
26 listopada - mecz z Ekonomikiem w Zespole Szkół
Ekonomicznych

Siatkówka dziewcząt:

7 listopada - mecz z Zespołem Szkół Gastronomicznych
w Ekonomiku
13 listopada - mecz z 3 LO w 2 LO
20 listopada - mecz z 2 LO w 2 LO
22 listopada - mecz z 5 LO w 2 LO
28 listopada - mecz z Zespołem Szkół Ekonomicznych
w Ekonomiku
30 listopada - mecz z 4 LO w Ekonomiku

7 listopada - mecz z Mechanikiem nr 2 w Zespole Szkół
Mechanicznych
14 listopada - mecz z 2 LO w Mechaniku
20 listopada - mecz z 8 LO w Zespole Szkół Drzewnych
27 listopada - mecz z 7 LO w Zespole Szkół Drzewnych

Siatkówka chłopcy:

5 listopada - mecz z 2 LO w Zespole Szkół
Samochodowych
6 listopada - mecz z Samochodówką w Zespole Szkół
Samochodowych
12 listopada - mecz z 6 LO w Zespole Szkół
Samochodowych
20 listopada - mecz z Elektrykiem w Ekonomiku
26 listopada - mecz z 5 LO w Samochodówce
29 listopada - mecz z 11 LO w Ekonomiku

przygotowała Sylwia Nadolna

Piosenka
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Komiks
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Na wesoło

Pfsor powiedział
Profesor
Ewa Papużyńska

Jak sama nazwa wskazuje, granat ma zawleczkę.
najpierw sie naucz mówić po polskemu,
dopiero sie odzywaj
Zabawa, jak zabawa to zabawa
to nie chodzi o to, aby się mądralinować
zatykamy kołkiem pochłaniacz
prof: „zabijać insekty mechanicznie, wiecie jak?”
klasa: „nie...”
prof: „laczkiem, dzieci, laczkiem!”
Eeeee moździeża używamy eeeee kedy
wiemy, że eeee przeciyywinik jest eeeee
za murkeeem
W zależności od: w jakiej są szkole
Speprzutowkski ... za dużo tych literek

prof: „Łukasz nie śmiej się!”
uczeń: „ Ale ja się nie śmieję”
prof: „Ja się nie pytam z czego się śmiejesz!”
Należy kontrolować praceee...eeee... czy
jest serce.
Nieprzytomnego należy przede wszystkim wspierać psychicznie
teraz nauczę was jak w 4 min przeprowadzić człowieka ze śmierci klinicznej do
biologicznej
jak sama nazwa wskazuje granat ma zasięg dziesięciu metrów
jak sama nazwa wskazuje, chlebak służy
do przechowywania granatów

Profesor
Mariusz Adamczak
Podnosimy a do kwadrata
Siróbokrend
łączymy w trójkowe pary

W Katowicach, a konkretnie w Chorzowie

Natasza jest wykwalifikowaną mażystką
tablicy

Najbardziej co o czym mówiła

para enkowa lub enka parowa

Została mi tak...- Dominik!

zbiór pusty to osoby z klasy pierwszej e
które zdadzą do drugiej klasy

Czy promieniowanie jest zdrowe to pojęcie względne
widzę, że macie problem

ooo kurde ... jest źle, a ja myślałem że
jest dobrze i się czepiałem tylko tak, dla
sportu

to co mówię proszę narysować
jak nie wiemy co robić, to robimy co nie
wiemy
jak nie wiemy co wstawić, wstawiamy 1
proszę roztworzyć okna
napiszcie to głośno, bo to ważne
To jest wielkie małe Q, w sensie, że to
jest wielkie, tylko napisane że małe
{1,1,1,1,1,2} „To taki wątek ocenowy”
Skreśl to skreślone
No to co, najpierw dziewczyny. Ania ile
masz zadań? (Ania: 4) No to teraz chłopcy. Monika?

Profesor
Krzysztof Połatyński

tak weź weź gumkę, gumka to bardzo potrzebna rzecz

Profesor
Alicia Kłopotek

Jagna była artystką ... zajmowała się jajkami

Profesor
Grażyna Bratkowska

... na przełomie pierwszego, drugiego
i trzeiego wieku ...
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