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W nastrój wprowadza nas klasa 1c powrót lat 60-70. Bigbeatowo! Bo gospodarze zadbali o to, abyśmy mogli zapoznać się z muzyką tamtego okresu,
na przerwach szkolny radiowęzeł puszczał
różne znane przeboje. Tradycyjnie sprzedawano ciasto, szarlotka bardzo pyszna…
W środę odbył się konkurs na przebranie
w stylu lat 60-70; niestety, popisały się tylko trzy osoby. Klasa zorganizowała także
”Idola”. Podsumowaniem rządów 1c była
zabawna scenka odegrana na korytarzu
podczas długiej przerwy.
Po
muzycznym
tygodniu
przenieśliśmy się w świat fartuchów, lekarzy.
Szkołą niepodzielnie zawładnęła klasa
1a. „Biało wszędzie,...co to będzie?”. Oj,
było! Punkt sanitarny, pomiar ciśnienia
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Felietony Świąteczne

Cośmy zrobili ze Świętami
Felieton Świąteczny

u miłych „pań pielęgniarek”, pokaz udzielania pierwszej pomocy. Na przerwach
można było skosztować pysznego jedzenia: wyśmienite sałatki, kaloryczne gofry z bitą śmietaną oraz inne cudowne
wypieki. Klasa swój tydzień podsumowała
na zebraniu trójek klasowych, gdzie podziękowano wszystkim za udział w konkursach i zabawach zorganizowanych
przez „gospodarza”.
Z realnego świata medycyny do świata bajek, baśni, krasnoludków, wróżek zabiera
nas 1d. Klasa przypominała nam czasy
beztroskiego dzieciństwa muzyką z najbardziej znanych bajek Przez cały tydzień
każdy z uczniów naszej szkoły miał okazję
zrobić sobie zdjęcie z przeuroczą, różowa
karetą.. W piątek odbył się konkurs na
Kopciuszka. Wszystkie panny zachowywały się jak prawdziwe księżniczki, ale nie
czekały do północy, by zgubić kryształowy
pantofelek. I znów ciasto- to już szkolna
tradycja, że gospodarze dbają o nasze podniebienia i żołądki.
Życie jak w kinie dzięki klasie Ib! Przenosiliśmy się kolejno do rzeczywistości wykreowanej przez filmy animowane, nieme,
taneczne, komedie, horrory. Humaniści
zafundowali nam szereg konkursów, m.in.
pantomimę, zabawne dyktando, wielką
pardubicką, opowiadanie dowcipów. Poza
tym- pokaz taneczny i warsztaty taneczne, prowadzone przez Asię Szymańską.
Podczas dnia pod hasłem horrory czynny
był dom wróżb. Nie obyło się także bez
codziennej sprzedaży różnych pyszności.
I jak tu w I LO trzymać linię?
I na tym teraz kończymy i czekamy na ciąg
dalszy zmagań klas.
Adrianna Czubak

Patron medialny

Zupełnie nowe IMPREZY w Euphorii dla bydgoskich licealistów. Atrakcje, konkursy, niespodzianki, wrażenia.
Walentynki 17.02.2008 godzina 19:00
Wkrótce Grupa Operacyjna
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Twórczość naszych uczniów
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Komiks
Na wesoło
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Parę słów...
Po długiej ‘niedyspozycji zdrowotnej’ wróciłam na stanowisko i zostałam mile zaskoczona. Redakcja bowiem świetnie się
spisała i złożyła drugi, kolorowy numer
„ellyty”. Szczególnie dziękuję naszej
Sekretarz za to, że tak się napracowała.
Przy pierwszym wydaniu byliśmy zaniepokojeni, jak odbierzecie gazetę. Wiem, że
dużo uczniów było ‘przeciw’. Usłyszałam
kilka krytycznych uwag na temat nazwy
i składu gazety. Wielu ludziom nie podobało
się, że w redakcji są sami pierwszoklasiści.
Nie wróżono nam zbyt dobrze. Mieliśmy
wrażenie, iż nawet niektórzy nauczyciele
w duchu mówili sobie, że nam się nie uda.
Wydamy jeden numer i się na tym skończy.
Dlatego tak miło jest mi pisać tego ‘przed
– wstępniaka’. Gazeta została pozytywnie
odebrana, tym samym udowodniliśmy coś
sobie. Pokazaliśmy, że potrafimy. Natomiast ci, którzy w nas nie wierzyli, dostali
prztyczka w nos :).
W imieniu całej Redakcji chcę Wam życzyć
Wesołych Świąt, pachnącej choinki, spokoju oraz odświeżenia umysłów przed II semestrem. Mam nadzieję, że będzie Wam miło
oglądać ten kolorowy numer, a artykuły
zmuszą Was do refleksji. Z niecierpliwością
czekamy na opinie, propozycje, ewentualną krytykę ;]. Wszystko na adres mailowy:
ellyta.redakcja@gmail.com.
Sara Ciesielska
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Aktualności

Drogi Czytelniku !!!
Życzymy Ci żebyś zapamiętał
Zapach świeżej choinki ( lub sztucznej)
Smak barszczu z uszkami (nawet tego z paczki)
Wzory namalowane przez Mróz (oby nie zbił przy tym szyby)
Uśmiechy rodziny(oby niedomalowane)
Dźwięk kolęd śpiewanych przez kolędników (nawet tych z taśmy)
A kiedy pierwsza gwiazdka zaświeci na niebie
Niech spełnią się twoje marzenia ( nawet te kosmiczne )
Żebyś zgubił zbędne kilogramy ( jeśli to konieczne )
Najszczerzej jak potrafimy mówimy
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.
Życzy
Redakcja ,,Ellyty”

Wstępniaczek ;)

Jak sami wiecie, to już drugi numer naszej szkolnej gazety! Mamy wielką nadzieję, że
poprzedni zdobył wasze uznanie, jednak nasza redakcja cały czas dąży do tego, by każdy kolejny był lepszy od poprzedniego. Aby udoskonalić czasopismo, postanowiliśmy zebrać kilka waszych opinii i na nich oprzeć kolejny numer. Okazało się, że gazeta została
odebrana pozytywnie zarówno przez uczniów, jak i przez nauczycieli, choć wytknęliście
nam kilka błędów, które zredukowaliśmy.
W tym numerze zdecydowanie postawiliśmy na dialog. Ukazało się wiele wywiadów,
w tym z naszym dyrektorem- p. Jarosławem Durszewiczem, absolwentką naszej szkoły
i prezenterką Telewizji Bydgoskiej- p. Małgorzatą Rogatty, a także z p. Cezarym Fanslauem, którego możemy poznać z „Drugiej strony lustra”. Jak w poprzednim numerze, dla
stałych czytelników ukaże się dalsza część opowiadania niezawodnej Agnieszki Ryskiej
oraz kompendium wiedzy dla maturzystów w rozmowie z panią pedagog. Jak zawsze,
dowiecie się o szkolnych nowinkach, a przede wszystkim poznacie „Tygodnie klasowe”
od kuchni. Ne zabraknie także stałych powiedzonek nauczycieli, sportu, świątecznego
felietonu, a także niezastąpionych „Rad Florci”. Ciekawostką i nowością będzie dział
z twórczością naszych uczniów (chętnych zapraszamy do zgłaszania swoich prac).
Jak zatem widzicie, drugi numer „Ellyty” zapowiada się nadzwyczaj ciekawie i taki też
jest!!!
Przekonajcie się o tym sami, bo naprawdę warto!!!!!! ;))
Sylwia Nadolna

Bezcenne
oczekiwanie.
Dnia 26 listopada kilku przedstawicieli z klasy Ib wybrało się do Domu
Dziecka. Było to z pewnością dla nas
bardzo trudne, ale zarazem ciekawe
doświadczenie. Przekraczając progi stołówki, a zarazem
sali gościnnej,
zdawaliśmy
sobie sprawę,
iż nie są to
zwykłe dzieci,
jakie spotykamy w przedszkolach czy w
szkole. Mimo
tak
drobnej postury,
mają ogromny bagaż doświadczeń,
które
często
niekorzystnie
wpłynęły na
ich psychikę
i dalszy rozwój. Nie można jednak stwierdzić, że są to dzieci nieszczęśliwe. Pozwoliliśmy sobie zadać im parę pytań: Jak
obchodzą święta Bożego Narodzenia? Odpowiedzi z reguły udzielano z wielkim zapałem i chęcią:

- duża choinka wspólnie ubierana
przez mieszkańców
- uroczysta kolacja
- śpiewanie kolęd
- wystawianie teatrzyków
- wizyta Św. Mikołaja
- prezenty dla każdego
Zatem obchodzą święta jak wszyscy.
Podobne
tradycje,
skojarzenia,
marzenia. Jednak jest pewnien szczegół zauważalny gołym okiem – dzieci
te z niecierpliwością OCZEKUJĄ. Przez
cały okres przygotowań, nie mogą się
doczekać tak radosnej chwili, kiedy każdy z nich zobaczy pierwszą
gwiazdkę, zasiądzie do kolacji, wspólnie
zaśpiewa kolędę i podzieli się opłatkiem.
Nie wspomnę o dzieciach, które oczekują własnych rodziców, odwiedzających je tylko
raz
na
rok
właśnie
w okresie Bożego Narodzenia.
W swoim artykule pragnę
zachęcić Was wszystkich do
rozważań, jak wiele pozytywnych emocji mogą wywołać
Święta. Chciałabym również
zachęcić Was do odwiedzania
dzieci w Domach Dziecka. One
z radością przyjmują nasze
wizyty i pragną nas poznać.

Norwid byłby
zadowolony…
Nie ma co ukrywać, poezja Cypriana
Kamila Norwida, mimo że piękna, nie
należy
do
najłatwiejszych.
Rzadko
w związku z tym o jej walorach i samym
autorze wypowiedzieć potrafi się gimnazjalista. I właśnie dlatego, w celu
przybliżenia i rozpowszechnienia twórczości polskiego poety wśród uczniów
szkół
ponadpodstawowych,
samorząd
I Liceum Ogólnokształcącego zorganizował
konkurs artystyczny „Bliżej Norwida”.
23 listopada w gmachu szkoły
dostrzec można było podenerwowanych
recytatorów oraz wykonawców poezji śpiewanej, zainspirowanych utworami patrona
I LO. III edycja konkursu to rekordowa
ilość zgłoszeń, toteż przesłuchania, ocenianie przez trzyosobowe jury, okazały się niezwykle zróżnicowane i interesujące. Jako,
że konkurs odbywał się w czterech kategoriach, komisja odczytała werdykt, przedstawiając również autorów najciekawszych
prac literackich oraz plastycznych.
Młodzi miłośnicy twórczości Norwida popisali się swoimi umiejętnościami
nie tylko w bibliotece szkolnej, ale także podczas gali finałowej w klubie Eljazz.
7.12.br. laureatów uhonorowano zasłużonymi nagrodami. Po raz kolejny zaprezentowali oni wówczas przygotowane
specjalnie na konkurs interpretacje dzieł
polskiego twórcy. Dzięki pomocy mediów
(Express Bydgoski, Radio Gra, Radio Eska)
informacje o koncercie dotarły do szerszego grona, w związku z czym, z poezją patrona I LO zetknęli się uczestnicy, jak i licznie
przybyła publiczność.
Organizacja oraz udział
w tego typu imprezach
sprawia, że uznawana przez wielu za szarą Bydgoszcz, nabiera
kulturalnego kolorytu,
a sam Norwid, któremu
poświęcono całą uroczystość, byłby na pewno zadowolony.
Dominika Matuszak

Joanna Szymańska
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Zespół ROAN w
naszej sqool!!!

12 grudnia (środa) o godzinie 12:00
w naszej szkolnej sali gimnastycznej odbył
się koncert znanego, rockowego zespołu
ROAN. Powstał on w 1996r. przy współpracy trzech chłopaków, którzy z biegiem
lat stworzyli zgrany i udany team. Muzycy
wydali niedawno czwartą już płytę i odbyli
wiele podróży zagranicznych, m.in. bardzo
ważne i znaczące do Szanghaju. Ten koncert był jednak koncertem wyjątkowym.
Artyści nie tylko przekazywali swoją twórczość, ale także rozpowszechniali akcję
przeciwko używkom pod hasłem „Narkotyki na śmietniki”. Muzycy zaczęli bardzo
energicznie, dzięki czemu szybko nawiązali
doskonały kontakt z publicznością. Odbyły
się także dwa konkursy: jeden na najwyższy skok, a drugi to quiz zespołu. Nagrodami były płyty, bransoletki rozpowszechniające walkę z narkotykami oraz kostka
gitarzysty. W przerwach między piosenkami wygłaszano referat odnośnie używek
i nałogów wśród młodzieży. Zarówno koncert jak i jego przesłanie zostały przyjęte
bardzo pozytywnie, dlatego też mamy nadzieje na kolejne takie akcje.
Sylwia Nadolna

KAZIMIERZ RINK
W JEDYNCE!!!
Ostatnimi czasy wiele dzieje się w naszej
szkole. 13 grudnia (czwartek) o godzinie
12:00 w bibliotece odbyło się spotkanie z
poetą, publicystą i dziennikarzem radiowym,
wspaniałym
człowiekiemKazimierzem
Rinkiem. Dowiedzieliśmy
się wielu ciekawych anegdot
dotyczących jego życia,
pracy, a także
twórczości, poznaliśmy kilka
jego
wierszy,
ale również dostaliśmy wiele, ważnych i
przydatnych
wskazówek na przyszłość, dotyczących
tak trudnego zawodu, jakim niewątpliwie jest dziennikarstwo. Pisarz jest zachwycony naszym miastem, ale także, tu
ciekawostka - naszym szkolnym patronem,
Cyprianem Kamilem Norwidem, o którym
tak wiele nam opowiadał. Pan Kazimierz
ukazał nam także swoją drogę do sukcesu i przedstawił początki swojej kariery
dziennikarskiej, a także rozległe zainteresowanie sztuką piękną, malarstwem czy
muzyką klasyczną. Poeta w sposób łatwy,
przyjemny i jakże bliski ukazał nam realia
życia dziennikarza i tym samym zachęcił
nas do pracy nad sobą i swoim kunsztem.
Były to pewnego rodzaju warsztaty, które wiele wnosiły do naszego serca i wiele
z nich, mamy nadzieję, wykorzystamy odpowiednio w przyszłości.
Sylwia Nadolna
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Cośmy zrobili ze
Świętami?

A nawet jeśli wszystko z zewnątrz wygląda cudownie… czy wiemy właściwie, co
to wszystko znaczy? Po co to? I dla Kogo?
Sprzedajemy Chrystusa za mandarynki i kosztowne drobiazgi. Sprzedajemy Go
za święty spokój, za dni wolne od nauki,
za pstrokate lampki choinkowe, za sztuczny śnieg. Sprzedalibyśmy Go za znacznie
mniej. I chociaż są ,oczywiście, ludzie,
którzy naprawdę przeżywają Święta, to
nie wiadomo jak długo uda im się opierać
komercyjnej fali Bożego Narodzenia. Nic
dziwnego, że magia gdzieś uleciała. Zatraciliśmy się w tym wirze pieniądza, gubiąc
po drodze to, co najważniejsze.
Agnieszka Ryska

Witryny sklepowe oświetlone choinkowymi lampkami od początku grudnia.
W sklepach świąteczne ozdoby już nawet
w listopadzie. Reklamy w telewizji zapowiadają Święta jeszcze wcześniej. Z każdej
strony osacza nas Gwiazdka. Wydajemy
masę pieniędzy przed Bożym Narodzeniem.
Sprzedawcy dobrze o tym wiedzą, dlatego
zasypują nas swoimi produktami na długo
przed okresem świątecznym. Jak w tym
wszystkim nie stracić głowy?
Większości ludzi, niestety, ta sztuka
się nie udaje. Głównym celem Świąt staje
się kupno prezentów, które ostatecznie –
choć być może drogie – zwykle nietrafione
i kupione na ostatnią chwilę. Gdzie się podziała magia Świąt? Cośmy z nimi zrobili?
Kiedy
dzieci
przestają
wierzyć
w Świętego Mikołaja? Czy w ogóle jeszcze
wierzą? Czy rodzice mają w tej nieustannej
gonitwie za pieniądzem czas, by opowiedzieć im o starym człowieku z białą brodą
i w czerwonym kubraku, który saniami
ciągniętymi przez renifery rozwozi prezenty po całym świecie? Czy nie jest to tylko
symbol minionej epoki, w której liczyły się
wartości inne niż pieniądz?
Bezcześcimy Święta. Profanujemy po
kolei każdy z pięknych polskich zwyczajów. Jak wyglądają składane sobie życzenia podczas łamania się opłatkiem? Czy w
ogóle wiemy, co ten opłatek symbolizuje?
O czym rozmawiamy przy stole wigilijnym
albo przy spotkaniach rodzinnych? Czy
czujemy jakąkolwiek więź ze sobą? Ile po-

traw stawiamy na stole w wigilijny wieczór?
Czy czekamy na pierwszą gwiazdkę? Śpiewamy razem kolędy, czy tylko włączamy
radio? Jak spędzamy wolny czas? Oglądając razem telewizję?

„Felieton
świąteczny”
Jak trudną sprawą może być napisanie niebanalnego felietonu świątecznego,
który w swej treści ukaże ich istotę, a będzie się choć trochę różnił od reszty? Otóż
bardzo trudną, jednakże postaram się to
uczynić.
Sztandarowo, tekst powinien zaczynać się od kilku słów na temat tego, jak
bardzo skomercjalizowane stają się we
współczesnych czasach święta, a za każdym rogiem czyhają krwiożerczy sprzedawcy chcący wycisnąć z nas choćby i ostatni grosz, co może im się udać zważywszy
na to, że my, biedni klienci nieświadomie
popadamy w przedświąteczne szaleństwo. Koniec końców jesteśmy niewinni
i bezbronni i nie mamy szans w starciu
z bezduszną, kapitalistyczną machiną. No
dobrze, ale to już wiemy.
Dobry
felieton
świąteczny
nie
może się też obyć bez spontanicznego
ponarzekania na temat złych producentów telewizyjnych, którzy każą nam
oglądać po raz tysięczny Kevina, który został sam w domu oraz następnego
dnia, dokładniej 26 grudnia, wyjechał, a jakże - znowu sam, do Nowego
Jorku. Zacytuję tu nawet pewnego
forumowicza: „W życiu pewne są dwie rzeczy: śmierć i Kevin sam w domu co święta”.
Optymista powie, że media dbają o nasze
życie rodzinne-zanudzającymi na śmierć
powtórkami odciągają nas od telewizorów,
skłaniając ku rodzinie.
Nie napiszę także o tradycjach świątecznych na różnych kontynentach, poszczególnych krajach, czy wybranych
regionach. Porównania te bryluja w większości gazet, nie będę powielać ogólnego
schematu. Tu to, tam co innego. Święta
na plaży-święta w domu-święta w innym
kraju, z rodziną, czy bez rodziny, karp na
stole, czy ostrygi i homary, co podobne, co
się różni. Obyczaje czasem przedstawiane
są wręcz szablonowo, regularnie, jak tabela stratygraficzna. Czy próbują pokazać, co
nas dzieli, czy co nas łączy? Kwintesencją
świąt jest jedność. To także wiemy prawda?
A już na pewno nie wspomnę nawet o kolędach w każdym centrum
handlowym, gazecie, programie telewizyjnym, czy reklamie. Użyte w takim
kontekście tracą swoją wartość, znaczą
tyle, co najbardziej błaha piosenka. Mają

Ręka na pulsie
na celu zagrać na
uczuciach
ludzi,
nakłaniając ich przy
tym, tak zupełnie
przy
okazji,
do
kupna
czegokolwiek. Jednakże jest
to kolejną rzeczą,
o której wręcz doskonale wiemy, choć i
tak jesteśmy kukłami w tej machinie.
Chciałabym napisać o sprawie najważniejszej, kwintesencji świąt. Nie
otoczce, która choć paradoksalnie tworzy
atmosferę, to także ją niszczy, bo kieruje nasze myśli na zły tor. Na pewno Boże Narodzenie znaczy coś dla większości z nas. Coś innego niż bombki czy kolędy. Coś głębszego.
Odkryjmy to w te święta, w sobie, w innych, w tym, co najważniejsze. Święta są
pięknym okresem w roku, nie pozwólmy,
by zawładnęły nimi sprawy mało ważne.
Nie twierdzę jednak, że otoczka jest zła.
Powinniśmy tylko znaleźć złoty środek
między strefą materialną a tą nieuchwytną, duchową. Zastanówmy się, czym są dla
nas te święta, pozornie co roku takie same,
lecz odkrywane na nowo.
Tak więc stwierdzam, że niezmiernie
trudną rzeczą jest napisać na ten temat
coś niebanalnego. Może wszystko już zostało powiedziane? Może potrzebujemy
tego szablonu, aby się w tym wszystkim nie
pogubić, ale sens musimy odnaleźć sami?
Myślę, że tak właśnie z nami jest. Nie możemy mieć wszystkiego podanego na tacy.
Życzę wszystkim więc, może nieco minimalistycznie, ale żeby nie zapanował tu
przerost formy nad treścią...
Wesołych świąt.
I niech tak się stanie.
Monika Grudniak

My nie jesteśmy
agresywni,
my nie jesteśmy alkoholikami,
my nie jesteśmy ćpunami
– my tylko zabijamy nudę.
Nie tak dawno jeden z uczniów naszej szkoły został pobity przez grupkę
„znudzonych” chłopaków. Straż Miejska
spisuje nas często w parku, na skałkach,
bo „małolaty” palą. Inni spisywani są za
spożywanie (nie napiszę czego, ale łatwo
się domyślić). Włóczymy się bez sensu po
mieście,
sklepach,
klubach,
żeby
zabić wolny czas.
Kto jest temu winien? My? Nasi rodzice? Szkoła? Nauczyciele? Myślę, że
można by ogólnie powiedzieć - dorośli.
Od małego zabawy z tatą czy mamą zastępuje nam komputer, telewizor. Ile razy
słyszeliśmy jako pięciolatki: „Idź się pobaw,
a ja zaraz przyjdę” i czekaliśmy do późnego
wieczora aż tata przyjdzie i … i nie przychodził. Ile razy włączano nam bajkę, bo to
edukacyjna bajka - i mieli nas z głowy. Potem, jak byliśmy starsi, słyszeliśmy: „Masz
na kino i obejrzyj sobie jakiś film”. Rodzice dla „świętego spokoju” spełniają nasze
wszystkie zachcianki. A my prześcigamy się
w pomysłach, co tu nowego wyciągnąć
od starych. Tak po
prostu z nudów,

Wywiad z Dyrektorem
Zespołu Szkół Ogołnokształcących nr 1 - Jarosławem
Durszewiczem
Red.:
Gdzie zamierza Pan spędzić święta i czy bierze Pan czynny udział w świątecznych przygotowaniach?
Dyr.:
Jak co roku, będą to święta spędzone w domu, z rodziną. Oczywiście,
że aktywnie wykonuję obowiązki związane
z przygotowaniami, począwszy od przynoszenia ze strychu ozdób choinkowych,
a skończywszy na robieniu pierogów – to
moje typowe zajęcie.
Red.:
A jakie potrawy zagoszczą na wigilijnym stole?
Dyr.:
Tradycyjne dania, takie jak karp,
koniecznie barszcz i, rzecz jasna, pierogi. Za kapustą z grochem natomiast nie
przepadam. Jednak wspólnie z rodziną
staramy się przestrzegać zwyczajów, typu
sianko pod obrusem, dwanaście potraw,
choinka…
Red.:
...drzewko żywe, czy sztuczne?
Dyr.:
Dopóki mieszkaliśmy w Bydgoszczy choinka była sztuczna, natomiast po
przeprowadzce na wieś kupujemy żywe
drzewko. Nie wyobrażam sobie tego inaczej.
To ludowa choinka – bombek na niej raczej
brak, ale za to przystrajamy ją w ręcznie robione jeżyki, pajączki, łańcuchy… Na czubku
znajduje się świecąca gwiazda.
Red.:
A jak wygląda sprawa prezentów? Kiedy dokonuje Pan zakupów
i czy w ogóle sprawia to Panu przyjemność?
Wielu ludzi denerwuje długie chodzenie po
sklepach…
Dyr.:
Oczywiście, że lubię dawać prezenty najbliższym! Zakupy robię zawsze
na ostatnią chwilę i nie planuję wcześniej
co dokładnie kupię. Staram się za każdym
razem sprawić komuś niespodziankę. W
moim domu zwykle wszyscy sporządzali listy z życzeniami, jednak ja i tak chciałem
żeby zwrócić ich uwagę. Jak już wszystko mamy, zaczyna się szukanie innych
rozrywek: alkohol, papierosy, narkotyki. Amatorzy mocnych wrażeń zaczynają prowokować innych, sprawdzać swoją
wytrzymałość na ból tnąc się, czy przypalając. Ostatnio słyszałem o wyścigach
motorowych i samochodowych, tak zwana
„wojna nerwów”. Dwa rozpędzone pojazdy
naprzeciw siebie, który pierwszy zjedzie,
ten przegrywa, a jak nie zjedzie .... Głupie.
Gdy słucham opowiadań mojego dziadka, o tym, jak ze swoim ojcem jeździł na rowerze, jak robili procę i strzelali do butelek…
Jak razem z kolegami z podstawówki grali
w „palanta”, „klipę” (jak powiedział mój kolega „cokolwiek miałoby to znaczyć”, choć
ja już wiem) , czy w „nogę”… Żałuję, że
nie urodziłem się wcześniej, w czasach, gdy
dzieciaki potrafiły myśleć produktywnie,
wymyślać sobie zabawy i zabawki. Zastanawiam się, dokąd zmierzamy, my młodzi.
Widzę dzieciaki z podstawówki stojące pod
klatkami, plujące, piszące po ścianach, bez
sensu marnujące czas, niepotrafiące zrobić
nic, co by dało im jakąś rozrywkę (a przy
tym nie wyrządziło krzywdy innym) i zastanawiam się, czy będąc rodzicem, popełnię
te same błędy co ich i moi rodzice.
Nauczyciele też nie są lepsi. Dla

zaskoczyć innych pomysłami.
Red.:
Jaki prezent najlepiej utkwił Panu
w pamięci?
Dyr.:
Nie wiem dlaczego, ale najbardziej
chyba ucieszyły mnie nowe sanki, które
dostałem jako dziecko. Niemniej, każdy zaskakujący prezent sprawia mi radość.
Red.:
Czy wierzy Pan w Świętego
Mikołaja?
Dyr.:
Naturalnie. Gdy byłem małym
chłopcem, po kolacji wigilijnej ktoś nagle
dzwonił do drzwi. Kiedy je otwierałem,
zawsze stał za nimi duży worek z prezentami. Wyglądało to tak, jakby Święty Mikołaj podrzucił wór pod nasze drzwi i szybko
uciekał dalej, by obdarowywać sąsiadów.
Red.:
Czy lubi Pan zabawy na śniegu?
Dyr.:
Tak, choć ostatnimi czasy trudno nawet o kilka płatków śniegu. Musimy
się obyć bez niego, ale chyba każdy marzy
o białych świętach.
Lubię chodzić z dziećmi na górkę niedaleko domu, z której zjeżdżamy na workach
foliowych wypchanych słomą. To naprawdę fajna zabawa!
Red.:
Czego życzy Pan uczniom naszej
szkoły?
Dyr.:
Przede wszystkim wytrwałości,
odnoszenia sukcesów w wielu dziedzinach – Jedynka kształtuje ludzi sukcesu –
a także spokoju, wzajemnego zrozumienia, prawdziwej, życzliwej przyjaźni, która
tworzy klimat tej szkoły oraz miłego wypoczynku!
Red.: Dziękuję za rozmowę.
Wywiad: Klaudia Ziółkowska
„świętego spokoju” zrobią wiele, albo
i nic nie robią, poza obowiązkami.
A jeśli któryś z nauczycieli chce nas czymś
zainteresować i zachęcić do myślenia,
pracy i własnej inwencji, to inni rzucają
mu kłody pod nogi, obgadują. Kiedyś na
okienku włóczyłem się po szkole, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Zajrzałem do
pracowni informatyki. Była chyba lekcja.
Jak się później okazało, Pan Profesor też
w tym czasie miał okienko, a chłopacy, którzy z nim siedzieli przyszli, bo tak
jak ja nie wiedzieli, gdzie się „przechować”. Zaczęliśmy przychodzić regularnie.
Najpierw graliśmy w różne gry. Później
zaczęliśmy uczyć się obsługi programu
do projektowania. Nikt go o to nie prosił,
sam zaproponował. Zostałem przygarnięty
(zawsze – jeśli tylko można - jestem przygarniany), mogłem porozmawiać, zostałem
wysłuchany. Dziękuję.
Później usłyszałem, jak inny nauczyciel stwierdził o nim, że „głupi, bo kocha
robotę”. Obyśmy mieli więcej takich „głupich”.
Teraz, gdy moi młodsi koledzy w kazali się inicjatywą i odbudowali radiowęzeł
(przychodząc w soboty i ciężko pracując
– a niby, kto im kazał poświęcać swój wolny czas), słyszę, jak nauczyciele narzekają,
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bo jest im za głośno. A przecież wielu z nas
zostaje na długiej przerwie w szkole, tylko
dlatego, że jest muzyka, przy której można się zrelaksować, odciąć od rzeczywistości. A nauczyciele na korytarzu
są tylko przez 30 sekund. Potem
chowają się w pokoju nauczycielskim, tam
muzyki nie słychać.
Pewna Pani Profesor prowadzi zajęcia,
na których można się nauczyć, jak myśleć
kreatywnie, jak z niczego zrobić coś i jeszcze więcej. Wracając do domu wszedłem do
jednego ze sklepów na zakupy. W kolejce
do kasy usłyszałem znajome głosy. Nasi
belfrowie. Nie będę komentował tego, co
usłyszałem, bo przykro o tym mówić, ale
inicjatywa, która może nas czegoś nauczyć,
została odebrana jako podlizywanie się dyrekcji. Przykre.
Przykłady można by mnożyć, można by
napisać książkę o naszych pomysłach na
nudę. Ale mi „młodemu gniewnemu”, jak
nazywa mnie ojciec, wydaje się, że po prostu nikt nam nie pokazał, jak żyć, jak organizować sobie czas, jak zająć się sobą, jak
pracować nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Nikt nie dał nam godnego przykładu.
Zastanawiam się, czy gdyby nie to, że
nasi rodzice gnają przez życie walcząc
o pieniądze, że nie pamiętają o podstawowej rzeczy – „Zaopiekuj się swoim
dzieckiem”, że nie mają czasu, by porozmawiać
ze
swoimi,
już
prawie
dorosłymi, dziećmi… Że nasi nauczyciele są coraz bardziej bierni, bez pasji
(o której słyszałem od dziadka), bez
motywacji… Czy właśnie to nie powoduje,
że jesteśmy, jacy jesteśmy. Samotni.
Agresywni. Nienormalni. Że szukamy
akceptacji, rozrywki w grupach, którym
przychodzą do głowy coraz głupsze i coraz
niebezpieczniejsze pomysły. Że zaczynamy
zachowywać się gorzej niż zwierzęta. Że popadamy w nałogi.
Wydaje mi się, że znalazłem swój
sposób na nudę. Od paru lat pracuje
w
schronisku
dla
zwierząt.
Biorę
udział w różnych inicjatywach. Ale nie
zawdzięczam
tego
rodzicom
czy
nauczycielom. Tylko pewnemu starszemu panu, który jest moim serdecznym
przyjacielem i dziadkiem.
Warto słuchać starych ludzi, oni żyli
inaczej, mądrzej niż my i nasi rodzice. Oni
potrafią dać przykład.
Korky

Melodramat
czy
komedia?
Są wszędzie. Razem
ze swoimi nieodłącznymi
asymetrycznymi
grzywkami, wąskimi nogawkami
u spodni i gigantycznymi
tenisówkami. Tak precyzyjnie
kopiują oryginalność, że aż
oczy bolą. Kim są? Emo? Czy
rzeczywiście możemy szastać
tym określeniem na prawo
i lewo?
Nazwa ta ma swój początek już w latach 80.
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ubiegłego wieku (!). Użyto jej do określenia kolejnego nurtu w muzyce. Emotional hardcore - w skrócie emocore - który
w dwudziestym stuleciu stał się jednym
z odłamów hardcore punku, niczym nie
przypominał dzisiejszego komercyjnego
emo. Utwory charakteryzowały się przejściami od melodii szybkiej i energicznej
do spokojnej i delikatnej. Teksty przekazywały najgłębsze uczucia twórców, często
były też bardzo abstrakcyjne. Skąd "emotional"? Artyści grający emocore na scenie
zostawiali całych siebie, spontaniczność
i ładunek emocjonalny aż od nich buchały.
Początkowo emo miało być odpowiedzią
na agresywny styl życia amerykańskich
raperów – zdemoralizowanych przestępc
ów i narkomanów zapatrzonych w powierzchowność i stawiających na konsumpcjonizm. Schludne, obcisłe ubrania, staranny makijaż i precyzyjnie ułożone fryzury
wyraźnie kontrastowały z luźnym, ulicznym wizerunkiem gangsterów. Emo, mimo
ewidentnie zaznaczonej odrębności, było
swoistym połączeniem mrocznego wizerunku i głębokiej duchowości charakterystycznych dla gothic metalu oraz poczucia
braku sensu punkowców. Przedstawiciele
tego nurtu, nawiązując po części do zasad
straight edge’u, rezygnowali całkowicie
z alkoholu i tytoniu, wyzbywali się wszelkiej agresji, przechodzili na wegetarianizm.
Można by zaryzykować stwierdzenie, że
byli wyznawcami dziewiętnastowiecznej
filozofii romantycznej, a nawet – podążając
dalej tym tropem – werteryzmu. To przecież bohatera „Cierpień młodego Wertera”
cechowała wybujała wyobraźnia, widzenie
świata przez pryzmat marzeń i poczucie
bezcelowości życia.
Od 2000 roku zaczął się trwający do
dzisiaj proces kreowania nowego znaczenia
emo, które nie ma absolutnie nic wspólnego
z
korzeniami
z
lat
80. Wystarczyło parę
zabiegów
masmediów,
żeby zalała nas lawina
taniej komercji ubranej
w mroczny płaszczyk.
Komercji, która jest obrazą emocoru. Próbując
zaspokoić
oczekiwania
młodych ludzi, zaczęto
szukać nowego brzmienia. Nie może być za
mocne, bo przecież nie
wszyscy je zniosą, ani

zbyt delikatne, bo przecież ubierając się
w czarne ciuchy, trzeba słuchać czegoś
z gitarą i perkusją w tle. Wynikiem owych
poszukiwań okazał się zwykły pop rock
z nieco bardziej dołującymi tekstami.
Obowiązkowo firmowe, obcisłe do granic
możliwości czarne spodnie, pasiate koszulki, slip ony lub trampki na nogach, grzywki
zasłaniające trzy czwarte twarzy, opaski
na nadgarstkach, nienaganny, mroczny
makijaż – oto, co współcześnie stanowi
o byciu emo. I natykając się na nich na ulicy,
zaczynasz mieć wątpliwości, czy widzisz kilka odrębnych osób, czy może grupę klonów.
Jakie to żenujące, że zaznaczanie własnej tożsamości i indywidualizmu wyszło
z mody. Jakie to smutne, że zgadzamy się,
by powierzchowność wystarczała, aby przeważała nad poglądami, wnętrzem. To chyba
główne źródło kontrowersji rodzących się
wokół tego stale rozwijającego się ruchu.
Co więcej, emo młodzież to częstokroć tzw.
dzieciaki z dobrych domów, którym nie
brak niczego: pieniędzy, dachu nad głową,
rodzinnego ciepła. Wobec przepychu, który
jest dla nich codziennością, znajdują bardzo błahe powody do smutku i cierpienia,
które uciszają, samookaleczając się lub
zatapiają we łzach.
EMO W WASZYCH OCZACH:
•
Maria: Sądzę, że dzisiejsza moda
na emo to jedynie uleganie najnowszym
trendom. Bycie emo jest raczej cechą
charakteru, a nie stylem ubierania się.
W końcu, kto powiedział, że ciemny makijaż
oczu, ciemne włosy i ubiór mają stanowić
o tym, że ktoś ma zawsze depresję i nikt go
nie rozumie? Uważam, że robienie na siłę
z siebie kogoś, kim się nie jest, świadczy
o pewnym zacofaniu i braku własnej indywidualności.
•
Didi: Moda emo - największe nieporozumienie XXI wieku. Młodzież uważa
się za niezrozumianą przez społeczeństwo
i poprzez utrwalanie się w poczuciu beznadziei, podcinanie żył, dziwny wygląd
i ubiór ukazują światu swoje smutki. Moim
zdaniem młodzi ludzie powinni zająć się
ważniejszymi sprawami niż utwierdzanie
się w przekonaniu, że jest się pomyłką tego
świata.
•
Owca: Emo? Śmieszna subkultura. Drażni tym, że inność pokazuje się
przez ubiór, że dzieciaki, które chcą być
przyjęte do środowiska, przechodzą szybką
metamorfozę – kupują sobie bluzki w czaszki, paski z ćwiekami, malują paznokcie na
czarno – i to jest akceptowane. Szczerze?
Emo uważam za lekki wybryk natury.
•
Aśka: Nie przeszkadza mi. Ale
jak już chłopcy zaczynają nosić biodrówki
i spędzają przed lustrem więcej czasu niż
dziewczyny, to coś tu się nie zgadza.
Fretka i Mała Kobza

Wywiad

Wywiad

z absolwentką naszej
szkoły, prezenterką
Telewizji Bydgoskiej,
Panią
Małgorzatą Rogatty

zenterką. Nie mam zamiaru jednak od tego
odchodzić, to wciąż gdzieś tam we mnie
jest, pozostaje na zawsze.

kogoś takiego nie spotkałam. Mile oczywiście wspominam całą moja klasę i wszystkich znajomych.

Czy już w dzieciństwie marzyła Pani o
działaniu w mediach, tutaj w telewizji?

Co sądzi Pani o dzisiejszej „Jedynce”?

-Jako nastolatka - oglądając telewizję- marzyłam, by kiedyś znaleźć się
po drugiej stronie, np. tak jak znane wtedy prezenterki pokroju pani Loskiej. Zawsze mówiłam: „To fajna
i łatwa praca. Fajna robota”. Dziś wiem, że
to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Wtedy, choć marzyłam o pięknych
strojach,
wspaniałych
fryzurach
i dopasowanych makijażach,
nie
myślałam poważnie. Tak jak wielu
ludzi, fascynowała mnie praca w telewizji, ale nie wiązałam z nią mojej
przyszłości.
Jak za Pani czasów wyglądało 1 LO?

Na wstępie chciałybyśmy w imieniu
całej
redakcji
serdecznie
podziękować za wywiad, a pierwsze nasze
pytanie dotyczy Pani pracy. Jak mogłaby Pani opisać ją w kilku zdaniach?
Jak wygląda jeden dzień Pani pracy?
-W tej chwili jestem zarówno reporterem,
prezenterką, jak i wydawcą. Zajmuję się
realizacją materiałów informacyjnych,
prowadzę „Zbliżenia”. W latach 90 r.
realizowałam program miejski, jednak
później zdecydowałam się na informację, gdyż to interesuje mnie najbardziej.
Bardzo ciekawe jest to, że tak naprawdę
każdego dnia robię coś innego. Jest to praca bardzo różnorodna, dlatego wykonuje
ją z wielką pasją. Jako wydawca z kolei
jestem odpowiedzialna za ostateczny
kształt dziennika i za to, co się w nim ukaże.
Niestety, często musimy odrzucić wiele
materiału, gdyż program trwa tylko
20 minut. W zasadzie, jak już wspomniałam, każdy dzień w telewizji wygląda
inaczej, w zależności od tego, co muszę
zrobić. Jako wydawca pracę zaczynam
ok. 8:00; zbieram materiały już poprzedniego dnia, po czym składam program.
To zmienia się jednak diametralnie, bo
wciąż pojawiają się nowe, świeższe informacje. Przed godzina 18:00 sytuacja staje się
bardzo napięta, program nabiera ostatecznego kształtu i w całym budynku panuje
wielki chaos. Mój dzień w telewizji
kończy się zatem po godzinie 22:00.
Z
kolei
jako
prezenterka
pracuję
tylko do południa nad informacjami, po
południu zaś tylko je przedstawiam. Dziś
niezwykle rzadko zajmuję się reporterką ,
przede wszystkim jestem wydawcą i pre-

- I LO kojarzy mi się przede wszystkim
z ciężką pracą. Byłam na biolchemie,
uczyła mnie Pani Prof. Łoś- bardzo
wymagająca, dlatego zawsze uczestniczyłam w wielu olimpiadach biologicznych. Zawsze myślałam o medycynie, która tak naprawdę tkwi we
mnie do tej pory. Jeśli zdarzyło się,
że czasem byłam nieprzygotowana do
lekcji, wcale nie liczyła się ta dwója w dzienniku, ale zawód zadany
wychowawczyni. Pani prof. zawsze
znalazła coś, czego nie wiedzieliśmy
i czasem było bardzo ciężko, za co
dziś bardzo serdecznie jej dziękuję. Przedmioty humanistyczne nie sprawiały mi
problemów, biologię po prostu lubiłam, ale
chemia i fizyka były moją „kulą u nogi”.
Na matematykę z Panią Łepek też zawsze
chodziłam z ciężkim sercem i prosiłam,
by znowu nie iść do tablicy, gdyż wiele od
nas wymagano. Uczyłam się dużo, jednak
istniały przedmioty, które sprawiały mi
ogromna przyjemność: polski, angielski,
biologia, historia. Nie jest się przecie geniuszem ze wszystkiego, dlatego był to dla
mnie czas naprawdę intensywnej pracy.
Równocześnie wiele lat tańczyłam także
w zespole „Gest” i tak naprawdę wiele czasu poświęcałam właśnie temu. Nie miałam
czasu na zabawy i imprezy z klasą, mile
jednak wspominam wszystkich i uważam
ich za wspaniałe osoby.
.
Co wspomina Pani najmilej z lat spędzonych w liceum?
- Miałam wielu wspaniałych profesorów: panie Łoś czy Kaźmierczak,
doskonałego dyrektora Szparę,
niezwykle dbającego o uczniów
i opinię szkoły. Najmilej jednak wspominam moją wychowawczynię Panią Prof. Hoffę, która mimo iż była bardzo
młodym nauczycielem, to zawsze przygotowanym do każdej
lekcji. My byliśmy jej pierwszą
klasą i chyba właśnie dlatego
darzyła nas tak ogromną sympatią.. Potrafiła o nas walczyć,
o każdego z nas, i pomagać
w każdej sytuacji. Wszyscy
uwielbiali wycieczki i spotkania z nią, gdyż była to tak oddana klasie osoba, że nigdy więcej

- Dzisiejsza „Jedynka” na pewno pięknieje.
Pan dyrektor Durszewicz wyraźnie stara
się zadbać o wizerunek i odbudowę budynku, co widać. Jest to szkoła powszechnie propagowana, bardzo zauważalna.
Wciąż powstają nowe klasy. Nawiązuje się
współpracę z innymi krajami Europy. Nie
wiem natomiast, co dzieje się, jeśli chodzi
o poziom merytoryczny, więc nie chcę tu
głosić nieprawdziwych informacji i czegokolwiek osądzać. Uważam jednak, z całą
pewnością, że szkołą ta zasługuje na wysoki poziom, prestiż i znaczenie nie tylko
w Bydgoszczy.
Czy w okresie, kiedy Pani chodziła do naszej szkoły także tworzona
była gazeta? A może działała Pani
w Samorządzie Szkolnym?
- Za moich czasów nie funkcjonowała gazeta, jednak ludzie wykazywali się
aktywnością. Organizowano wiele imprez,
spotkań poetyckich, dyskotek, zabaw, spotkań z aktorami - i to z najwyższej półki.
Bywałam w Samorządzie Klasowym, nie
w szkolnym, jednak zawsze byłam osobą
zaangażowaną, co łatwo sprawdzić można
w kronikach. Nasza klasa bardzo
często także organizowała przedstawienia teatralne. Jak zatem widać, nie tylko
się uczyliśmy, ale organizowaliśmy życie
całej szkoły.
Co najbardziej pociąga Panią w swojej
pracy?
- Bardzo wciąga mnie, że jestem w centrum
informacji. O wszystkim, co najważniejsze,
dowiaduję się pierwsza. Cieszę się, że ktoś
potrafi docenić to, co robię i stwierdzi, że
nie tylko ładnie wyglądałam, ale przede
wszystkim dobrze przedstawiłam informacje i odpowiednio przeczytałam tekst.
Ktoś mówi: „Jesteś naprawdę dobrą dziennikarką i prezenterką”, jednak zawsze
należy pamiętać , że tylko krótki moment i należy zmieniać się wraz z rozwojem dziennikarstwa. To ciągła praca- z jednej strony
dążysz do jak najlepszych wyników,
udowadniając sobie na co jeszcze cię stać.
Z drugiej , widząc swój rozwój, czujemy
się usatysfakcjonowani, przechodzimy
z etapu do etapu. Uwielbiam pracę wydawcy, którą obecnie wykonuję, jednak wiem,
że dobrym wydawcą będę dopiero za kilka
lat, gdy nabiorę więcej doświadczenia.
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Wywiad
Jak i gdzie rozpoczynała Pani swoją
przygodę z telewizją?
- Mój początek przygody z telewizją był bardzo dziwny. Kończyłam wtedy studia pedagogiczne w Bydgoszczy. To był rok 1994
i telewizja bydgoska otwierała swój program miejski, dlatego też poszukiwano
dziennikarzy, operatorów, scenografów…
Zupełnie przypadkowo się o tym dowiedziałam i chciałam namówić do tej pracy
mojego męża, który zajmował się fotografią. Jednak to on nakłonił mnie do pracy dziennikarskiej. Wtedy nie byłam tym

zupełnie zainteresowana. Poszłam jednak na konkurs, który składał się z kiku
etapów. Pierwszy to test psychologiczny
z bardzo dziwnymi pytaniami, który już na
początku mnie zirytował. Po tym, ja go napisałam i zobaczyłam tłum chętnych do
pracy ludzi, chciałam zrezygnować. Okazało się jednak, że przeszłam dalej. Drugi etap
odbył się już w studiu, gdzie trzeba było się
zaprezentować i odpowiadać na pytania komisji. Przeszłam i ten etap- i właśnie wtedy
zaczęłam zastanawiać się, co dalej ze
mną będzie, jeśli przejdę i to. Ta rozmowa kwalifikacyjna polegała na wyciąganiu
informacji o człowieku oraz sprawdzaniu
jego odporności na stres. Doprowadzono
mnie wedy do pasji, gdy zaczęto drążyć temat mojej pracy magisterskiej o osobach
niepełnosprawnych. Strasznie się wtedy
zdenerwowałam, jednak zachowywałam
pozory spokoju do końca. Wychodząc,
obiecałam sobie, że więcej tu nie wrócę,
choćby błagali mnie na kolanach. Oczywiście, gdy następnego dnia dostałam telefon,
że mam się zgłosić przybiegłam do studia
jak na skrzydełkach. Od wtedy zaczął się
okres ciężkiej pracy i pamiętam, że przez
kilka pierwszych lat nie wierzyłam, że w
ogóle nadaje się do tego. Z czasem oswoiłam się ze wszystkim, a dziennikarstwo
dawało mi coraz więcej szczęścia, radości
i satysfakcji.
Czy ma Pani jakieś plany związane ze
swoim zawodem?
- Jasne, że tak! Bycie wydawcą daje mi
dużo satysfakcji, gdyż stanowisko to w
hierarchii dziennikarskiej stoi wysoko.
Niemniej nie mogę powiedzieć, że jest to
minimum moich marzeń, a tylko pewien
etap, do którego wielu dziennikarzy dąży .
Praca ta wciąż mnie rozwija , dlatego być
może za jakiś czas będę chciała np. zrobić
swój program lub zajmę się publicystyką.
Jednak do wszystkiego trzeba dorosnąć.
Musi upłynąć swój czas, nie można i nie
należy wrzucać człowieka na zbyt
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„głębokie
wody”
bez
jakiegokolwiek
doświadczenia. Bardzo chciałabym pogodzić także życiową pasję z rodziną,
która jest dla mnie najważniejsza.
To rzecz naprawdę trudna - i dlatego moim
marzeniem na najbliższą przyszłość jest
spędzenie świat i sylwestra z rodziną, w
domu, a nie w pracy. Oprócz zawodu trzeba mieć własne, osobiste życie, czas dla
najbliższych, którego tak bardzo wciąż
brakuje.
Co uważa Pani za najtrudniejsze
w swojej pracy? I czy miała Pani
kiedykolwiek problemy z publicznymi wystąpieniami? Czy dręczyła
Panią trema lub uczucie strachu przed
kamerą?
- Oczywiście, że tak! Mało jest osób, które od pierwszych chwil w telewizji stają
się „urodzonymi dziećmi kamery”. Dzięki
stresowi uczymy się walczyć z nim już od
początku. Każde nowe wyzwanie budzi do
teraz we mnie stres, emocje, tremę, gdyż
obawiam się, czy na pewno wszystko będzie
tak, jak być powinno. To jest rzecz naturalna. Nowości powodują zdenerwowanie, ale
i większą mobilizację, dodają skrzydeł.
Na pewno były sytuacje, kiedy się
denerwowałam, jednak po pewnym czasie
nauczyłam się nad tym panować. Jako wydawca martwię się do teraz o każdy nowy
dzień- by nie było żadnych wpadek, by reportaż okazał sie sukcesem, żeby wszystko
udało się wykonać wg planu.
Czy ma Pani jakąś niezwykłą przygodę
związaną z pracą w telewizji?
- To zawsze najtrudniejsze pytanie, gdyż
takich przygód jest codziennie tysiące. Takim typowym lapsusem językowym był kiedyś dziennik 16:45, który zaczęłam „Małgorzata FLASH Rogatty”.:)) (Śmiech). Kolejną
była zapowiedź Jarosława Lewandowskiego przed rozpoczęciem „Zbliżeń” prowadzonych przeze mnie. Wtedy nie zostało
mi nic innego, jak tylko powiedzieć: „A jednak Małgorzata Rogatty, witam państwa”.
Szczególnie pamiętam jednak wpadkę podczas reportażu o jelicie grubym. Zapytałam
wtedy pacjenta, czy miał już podobne przypadki w rodzinie, na co on odpowiada, że
jego siostra zmarła, choć nie na raka jelita
grubego. I wtedy ja wybuchnęłam: „No, na
szczęście!”. Próbowałam wtedy szybko się
tłumaczyć. Moi koledzy operatorzy zaczęli
się śmiać, pacjent nie wiedział, jak ma się
zachować, a ja już do końca programu go
przepraszałam.
Czy mogłaby Pani udzielić nam kilku
wskazówek, jako młodym, początkującym redaktorom?
- Przede wszystkim każdy dziennikarz musi
mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Kiedy
traficie do redakcji, pamiętajcie zawsze, że
wydawca oczekuje od młodego człowieka,
by przyszedł do niego przygotowany, pewny
tego, co chce robić, a nie tylko czeka na
to, co mu zaproponuje. Chodzi o to, by ludzie młodzi umieli zauważyć, co dzieje się
wokół nich i by wyszli w świat ze swoja
inwencją. Jeśli robi się dany temat, nie
może nas zwieść pewność siebie czy rutyna, gdyż każdą informację należy potwierdzić w kilku źródłach. Nigdy nie można być

pewnym, że to, co robimy jest maksimum
naszych możliwości, gdyż ciągle trzeba
rozwijać się i robić więcej i więcej, ponad
program. Należy mieć pewność, że nasze
informację są prawdziwe i nie krzywdzą
ludzi. W pracy dziennikarskiej trzeba mówić i pokazywać to, co jest złe, ale nigdy
nie można skrzywdzić drugiego człowieka
bez uzasadnienia, bo to naprawdę bardzo
łatwe w tym zawodzie. Na dziennikarzu spoczywa ogromna odpowiedzialność za słowa
i nigdy nie należy o tym zapominać. Ani
wtedy, gdy masz 20 lat, ani wtedy, gdy masz
40 lat, ani tym bardziej - 60. Będąc dziennikarzem, należy mieć silny charakter,
pewność siebie, ambicje, chęć poznania
świata i ludzi. Należy przed wszystkim
umieć dostrzegać to, co się dzieje dookoła
i być po prostu człowiekiem, być sobą…
Imię: Małgorzata
Nazwisko: Rogatty
Znak zodiaku: Ryby
Smak: słodki
Kolor: kolory ciepłe tj. złoty, brzoskwiniowy, wszelkiego rodzaju czerwienie
Kwiat: wszystkie ;)
Zapach: świąteczny, świeżo upieczonego
ciasta
Muzyka: Sting, George Michael
Film: różnorodne
Książka: nie mam swojej ulubionej, do której kilkakrotnie wracam, po prostu lubię
dobrą lekturę
Nie cierpię…: kłamstwa, zarozumialstwa,
chamstwa, zawiści, niekompetencji
Zawsze znajdę czas na…: dzieci i rodzinę
Boję się…: ciężkiej choroby w rodzinie
Marzę by …: się rozwijać, podróżować, znaleźć więcej czasu dla rodziny
Chciałabym…: by ludzie oglądali „Zbliżenia” i byli zadowoleni
Wada: niecierpliwość, impulsywność, gadatliwość
Zaleta: empatia, zrozumienie, otwartość na
ludzi, pracowitość
Zainteresowania: praca, dzieci, dom i tak
w kółko ;)
Serdecznie dziękujemy za rozmowę i udzielone informacje. Życzymy także w imieniu
całej redakcji wielu sukcesów, zarówno w
życiu zawodowym, jak i osobistym!!!
Wywiad przeprowadziły:
Sylwia Nadolna
Marta Wnuk
Zdjęcia:
Justyna Hoppe

Kącik maturzysty

Stres przed egzaminem – jak sobie
z nim radzić?

Po godzinach
u osób przygotowanych jest większy niż
u osób nieprzygotowanych. Osoba, która się przygotowywała, zna swoje braki,
wie, czego nie zdążyła jeszcze opanować.
Natomiast osoba kompletnie nieprzygotowana nie zna poziomu swojej wiedzy bądź
niewiedzy. Tak wiec ten sam stres inaczej
postrzegany jest osobę, która jest dobrze
przygotowana, a inaczej przez tę, która nie
uczyła się w ogóle bądź niewiele.

Jak radzić sobie ze stresem?

Drodzy Maturzyści! Po raz kolejny zamieszczamy artykuł mający pomóc wam
w przygotowaniu się do tak ważnego egzaminu, jaki stoi przed Wami - matury.
W dzisiejszym wydaniu przedstawiamy
charakterystykę uczucia towarzyszącego
każdemu z nas, a mianowicie STRESU. Jakie są jego objawy i jak sobie z nimi radzić?
O pomoc poprosiliśmy naszą panią pedagog - Beatę Gołębiowską.

Co to jest stres?
Stres jest takim pojęciem, które na
co dzień kojarzy się ludziom negatywnie,
jednak ma on na nas także pozytywny
wpływ. Pewien poziom stresu działa na nas
wręcz mobilizująco. Strach przed niepowodzeniem powoduje, ze uczymy się więcej
w obawie, że ktoś zagnie nas na czymś,
czego nie wiemy. Normalny stres, który towarzyszy nam na co dzień, jest pozytywny.
Natomiast stres przedłużający się i życie
w nieustannym napięciu może doprowadzić do stanów lękowych, fobii, a nawet
depresji.

Jakie są jego najczęstsze objawy?

Istnieje długoterminowe zwalczanie
stresu i pomoc chwilowa, tuż przed egzaminem.
Jeżeli ktoś prowadzi staranne notatki, podkreśla w nich ważne i potrzebna informacje, często do nich zagląda i systematycznie się uczy, ma pewną strategię. Zupełnie
inaczej niż osoba, która raz na jakiś czas
zajrzy do zeszytu lub przeczyta fragment
z podręcznika. Właściwe gospodarowanie
czasem i wyznaczanie sobie priorytetów
prowadzi do tego, że stres można zmniejszyć poprzez dobre zorganizowanie sobie
pracy... i to jest naprawdę ważne!
Natomiast przed samym egzaminem bardzo pomocne są ćwiczenia oddechowe. One
zawsze wzbudzają wśród młodzieży salwy
śmiechu. Nie każdy jest na tyle odważny,
aby wykonać te ćwiczenia przed wszystkimi i to chwilę przed egzaminem. Otóż, chodzi o to aby wygodnie usiąść, oprzeć plecy
i spokojnie oddychać. Wciągać powietrze
nosem i powoli wydychać ustami. Może
towarzyszyć temu charakterystyczny syk (i
tu nastąpiła demonstracja tych jakże ważnych ćwiczeń oddechowych).
Drugą metodą radzenia sobie ze stresem jest przeprowadzanie relaksacji. Relaksacja jest to w skrócie forma pozytywnego oddziaływania na podświadomość.
Myślenie o rzeczach miłych, pozytywnych.
Jeżeli mamy do czynienia ze stresem
przedmaturalnym to warto wyobrażać sobie, co jakiś czas moment samego egzaminu. Odświętnie ubrani, doskonale przygotowani wchodzimy do sali, gdzie czeka na
nas konkretny profesor. Prowadzenie regularnej relaksacji połączonej z ćwiczeniami
oddechowymi pozwala nam uzyskać pozytywne nastawnie, które jest bardzo ważne i
pomocne w walce ze stresem.

Czy całkowicie można uciec przed
stresem?

Jesteśmy różnymi ludźmi, organizm
każdego nas reaguje inaczej, więc mamy różne objawy. Możemy je podzielić na fizyczne
i psychiczne. Objawy psychiczne to pocenie
się, bóle głowy, bóle brzucha, nerwowość
ruchów, różnego rodzaju tiki nerwowe,
kołatanie serca, problemy z oddechem.
Natomiast psychiczne to skłonność do
nadinterpretacji,
mylnych
wyobrażeń,
które tworzą się gdzieś w naszej głowie.
Objawy psychiczne są ściśle związane
i wręcz wypływają z objawów fizycznych.

Zdecydowanie nie. Przed stresem nie
można uciec tak, jak nie możemy uciec
przed odpowiedzialnością. Jesteśmy na
niego skazani, ale w bardzo pozytywnym
znaczeniu. Niech stres będzie dla nas motywacją, siłą napędową. Trzeba się z nim
pogodzić. Musimy traktować go jak element
naszego życia, który zawsze będzie nam towarzyszyć, ale nigdy nam nie zaszkodzi.
Stres jest swego rodzaju darem od losu.

Dlaczego stres tak bardzo przeszkadza w nauce i koncentracji na
egzaminie maturalnym?

Pani pedagog dziękujemy za poświęcony
nam czas i udzielenie rozmowy. Nie ukrywamy, że liczymy na dalszą owocną współpracę.

Jeżeli ktoś jest naprawdę przygotowany, mówimy o zupełnie innym rodzaju stresu, niż jeśli ktoś kompletnie się nie uczył.
O dziwo, zazwyczaj stres występujący

Rozmawiały:
Marta Perczyńska
i Joanna Szymańska

Ellyza przedstawia
Jeżeli nudzisz się oglądając TV, a gry
komputerowe wydają Ci się nudne i śmiesznie dziecinne zapraszam do mojego świata
– świata książek. Tu wszystko się zdarzyć
może. Ty i Twoja wyobraźnia jesteście
najważniejsi. Co miesiąc zaprowadzę Cię
w nieznane kraje. Dziś zapraszam Cię do
fascynującego świata morderstw, kłamstw
i obłudy. Więc za mną, Drogi Czytelniku!
Zacznijmy
od tego, co
warto,
czyli
,,Anioły i demony”
Zapewne
nie wiesz, że
Dan Brown znany głównie za sprawą
kontrowersyjnej ksiązki pt.: ,,Kod
Leonarda da
Vinci” - napisał
wcześniej
powieść ,,Anioły
i
demony”. Jest ona o lata świetlne lepsza od
„Kodu”. Logika przeplata się tu z fikcją
i fantastyką. Główny bohater - Robert
Langdon i piękna Vittoria Vetra przemierzają Watykan w poszukiwaniu antymaterii
(to pojęcie wytłumaczy Ci prof. Fanslau).
Czy uda im się rozwikłać skomplikowaną i frapującą intrygę? Tego dowiesz się,
idąc wraz z bohaterami po niezliczonych
uliczkach, katakumbach, podziemiach
i kościołach Rzymu. Zanurzysz się w świat
tajemniczego bractwa iluminatów.
Powieść jest sprawnie napisana, czyta
się ją z zapartym tchem. Zagadki piętrzące
się na każdej stronie wciągają Cię niczym
ruchome piaski? To co tu jeszcze robisz?!
Biegiem do biblioteki, drogi Czytelniku!
Teraz to, czego nie warto, czyli ,,Cyfrowa twierdza”
O Danie Brownie mówią supergwiazda na scenie książkowej ostatnich lat.
W tym przypadku to spadająca gwiazda bez
blasku. Autor naprawdę świetnej powieści
(patrz: recenzja powyżej), zanim wzbił się na
wyżyny pisarstwa, popełnił powieść ,,Cyfrowa twierdza”. Jest tu wszystko, co powinna mieć kiepska książka. Tandetna fabuła:
piękna matematyczka tropi złych ludzi,
aby uratować ukochanego. Mdłe, jednowymiarowe postacie, które są albo drugą
Matką Teresą albo diabłem wcielonym.
Słabe opisy. Pisarz usilnie próbuje nadrobić to fachową terminologią, z którą
sobie nie radzi. Bzdura goni bzdurę. Tylko
wydawca polskiej edycji jest zadowolony.
Nieźle zarobił na tym gniocie. Zadziałała
magia nazwiska. Mam nadzieję, że jeszcze
nie jest za późno. Niech Twoja ręka, Drogi
Czytelniku, nie sięga po tę książkę.
Eliza Nowosad
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Po godzinach

Kulturalna
Bydgoszcz

„Pani Motyl
w Operze
Nova”
Kiedy w 1904 roku Giacomo Puccini wystawił w La
Scali swoje kolejne dzieło,
okazało się ono kompletna
katastrofą.
Niepochlebne
opinie skierowane w stronę
autora, wbrew nieżyczliwym
planom zazdrośników, jeszcze bardziej zmotywowały go
do działania. I tak po wielu poprawkach,
skróceniu całości zaprezentowana po raz
drugi „Madama Butterfly” podbiła serca
publiczności. Warto dodać, że za honorarium Puccini kupił sobie elegancką łódź,
którą nazwał japońskim imieniem bohaterki - Cio-Cio-San.
Cio-Cio-San widzom bydgoskiej Opery
Nova, po listopadowej premierze, kojarzy
się jednak nie z jachtem włoskiego kompozytora, lecz z genialnie odegraną pierwszoplanową rolą kobiecą. Nic zresztą
dziwnego. Kikuko Teshima, kreująca
Panią Motyl to japońska sopranistka,
która dała popis swoich umiejętności
wokalnych, jak i aktorskich. Doskonale technicznie wyśpiewała niełatwe arie,
szczególnie w akcie II, oddając przy tym
w pełni emocje towarzyszące pierwszy raz
zakochanej młodziutkiej gejszy. Pełen
wachlarz uczuć, od płomiennej miłości
poprzez ufność, naiwność, uzupełniła
głęboka rozpacz. Typową kanwę melodramatu z międzynarodowym tłem Puccini
wykorzystał, aby jeszcze raz ukazać, co
znaczy miłość, wierność w XX wieku.
Dzięki Kikuko Teshima postać Butterfly biła niezwykłą autentycznością,
naturalnością, co zapewne było o wiele trudniejszym do osiągnięcia efektem w wykonaniu europejskich solistek.
Choć opera przez wielu uznawana
bywa za typowy „wyciskacz łez”, w konwencji wyreżyserowanej przez Holenderkę
Marianne Belgröf wyszła obronną ręką.
Tkliwy melodramat ujął za serce idealnie skomponowaną muzyką Pucciniego
i tak też zaaranżowaną przez Macieja
Figasa w czwartej w historii Opery Nova
odsłonie „Madama Butterfly”. Widz miał
wrażenie, rzadko spotykanej wśród tego
typu inscenizacji, bliskości z artystami.
Odczucie to potęgowało zachowanie równowagi wszelkich planów dźwiękowych,
budzących podziw rozmachem scen zbiorowych i odpowiednio dostosowanych
partii solistów.
Owa harmonia, sceniczny ład wiązały się również z wyważoną scenografią
Niemca Andrey von Schlippe, która, jak
się okazało, początkowo sprawiała wiele
trudności technicznych bydgoskiej ekipie. Ascetyczne środki inscenizacyjne
wydobywało znakomicie prowadzone przez
Bogumiła Palewicza światło. Wprawdzie
w scenie harakiri popełnianego przez Panią
Motyl nie mogło równać się ono z obrazami wyczarowanymi przy samobójstwie Julii
w spektaklu „Romeo in love” Carmen Moto,
mimo to na wyróżnienie zasługuje sposób
oświetlenia przesuwających się po scenie w pionie i poziomie delikatnych ścian
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z widokiem na morze. Zwracającym uwagę
motywem stało się wykorzystanie szerokiej gamy barwnej, z której każdy odcień
symbolizował poszczególne uczucie. Biel
mówiła o absolutnej niewinności, czerwień
zapowiadała śmierć, ale jednocześnie
miłość, zieleni towarzyszyła nadzieja,
szarość uwidaczniała smutek i tęsknotę.
Gra kolorami ukazywała swoistą rytualność, pozwalała widzowi zbudować swój
własny, indywidualny obraz każdej postaci.
Zastosowanie tego typu rozwiązań scenograficzno-inscenizacyjnych sprawiło, że
japońszczyzna opery straciła na znaczeniu.
Oczywiście, pozostały elementy typowe dla
kraju bohaterki, jak choćby rzucane na
scenie kwiaty białej wiśni, jednak „Madame
Butterfly” zyskała wiele na uniwersalizmie,
ponadczasowości. W żadnym momencie
widz nie miał wrażenia „Cepelii”. Uwypuklił się dramat Pani Motyl, a konwencja
nawiązywała momentami do antycznej
tragedii. Tkliwy melodramat zamienił się
w pięknie opowiedzianą muzyką, śpiewem
i gestem historię nieszczęśliwej miłości.
Rewelacyjnym wokalem w premierowej odsłonie popisała się nie tylko Kikuko
Teshima, ale również Pavlo Tolstoy (tenor),
jako Pinkerton, porucznik marynarki amerykańskiej, mąż Madame.
Kolejny sukces na swoim koncie odnotować może odtwórca roli konsula Sharpless, Leszek Skrla (baryton). Solista Opery
Bałtyckiej w Gdańsku od pierwszych taktów, po ostatnią arię pokazał absolutną
klasę i pewność swego śpiewu.
Marcin Naruszewicz, bardzo dobry
tenor, jak również z zamiłowania trębacz,
stanął na wysokości zadania, kreując
postać Goro.
Odrobiny monotonii można by doszukać się w interpretacji roli pomocnicy Pani
Motyl-Suzy. Dorota Sobczak (mezzosopran)
nie podbiła serc odbiorców, pomimo nienagannie wyśpiewanej partii.
Opera Nova po pozytywnie zakończonym turnee z „Madame Butterfly”
w krajach Beneluksu zaproponowała tę
inscenizację rodzimej publiczności. Miejmy
nadzieję, że bydgoscy widzowie okażą się
nie bardziej wybredni niż poprzedni i docenią poziom zrealizowanej opery, zauważą
umiejętność współpracy artystów w iście
międzynarodowym zespole. W porównaniu
do premiery sprzed roku (Manru), z równie
ascetyczną scenografią, „Madame Butterfly” pod każdym względem stanowi przecież
prawdziwe arcydzieło.
Dominika Matuszak

Grudzień, już niedługo Święta! Każdy z nas żyje już magią tego niezwykłego
czasu. A co ciekawego możemy zobaczyć
w kinie, filharmonii, teatrze? Zapraszam
do przeglądu wiadomości kulturalnych na
świąteczny grudzień.
W Multikinie od 7 grudnia możemy zobaczyć trzy nowe filmy. „Magiczna kostka”
film animowany, o smokach z mitologii.
Zmęczyły się gonitwą za ludźmi, zgromadziły się na Smoczym Wzgórzu. Tam, łączą swe siły i energie… Co z tego wyszło?
Zapraszam na seans. :) „Smaki miłości”,
melodramat z pięknym przesłaniem. Film
przedstawia historie pięciu osób, ich miłości, szalonej, złej i trwałej. Film przygodowy
„Złoty kompas”, adaptacja powieści Philipa
Pullmana, pierwszej części trylogii “Mroczne materie”. Baśniowa przygoda, która jest
umiejscowiona w alternatywnym świecie…
Od 28 grudnia na ekranach film „Rozważni
i romantyczni. Klub miłośników Jane Austen.”. Film opowiada o grupie ludzi , którzy
dyskutują o twórczości angielskiej pisarki.
Przez ten czas osoby znajdą swoje miłości,
a w związkach pojawią się kryzysy. W Adrii
możemy w tym miesiącu oglądać „Sztuczki”,
„Pora umierać”, „Nightwatching” europejski film z udziałem polskich aktorów, oraz
„I ty możesz zostać bohaterem”. Polecam!
W kinoteatrze prócz seansów filmowych,
spektakle Baja Pomorskiego, oraz występy
polskich kabaretów. Czego chcieć więcej
w mroźne grudniowe dni?
Teraz coś dla nocnych marków.
14 grudnia w Multikinie „Noc kina”. Start
o 23:00, a w repertuarze filmy: sensacyjne,
komedie, horrory, obyczajowe, kino europejskie i coś świątecznego ;) Bilety po 5 zł
i 10 zł. Szczegóły na stronie i w samym
Multikinie.
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź koniecznie stronę internetową Multikina
i Adrii.
Teraz coś dla miłośników teatru. Poznałam repertuar na grudzień! Przedstawia się on następująco… Od 6 grudnia na
deskach rodzimego teatru oglądać możemy
spektakl pt. „Pchła Szachrajka”, (sztuka
wystawiana: 7-13, 15,16, 18,19 i 20 grudnia) – polecać chyba nie muszę, każdy z nas
pamięta tą lekturę! Prócz tego, „Drugie zabicie psa” (14-16, oraz od 29-31 grudnia),
„Nordost”- sztuka o terroryzmie widzianym
oczami kobiet (tylko 27,28 i 29 grudnia!).
Informacje i rezerwacje pod numerem tel.
052-321-05-30.
A grudzień w Filharmonii Pomorskiej? Proszę bardzo - oto repertuar!
19 grudnia 2007 - godz. 19 koncert „Na
Boże Narodzenie”, 20 grudnia 2007 - godz.
11 Widowisko muzyczne –„Narodziła nam
się dobroć”, 20 grudnia 2007 - godz. 19
koncert „Tradycyjne polskie kolędy”. A
w sylwestra, czyli 30 i 31 grudnia 2007 niedziela/poniedziałek, godz. 17 i 20 –
koncerty sylwestrowe. Bilety jeszcze do
kupienia w kasach filharmonii.
No i to chyba wszystko! Wesołych
i kulturalnych świąt, oraz szczęśliwego
nadchodzącego roku! Jeśli chcecie wiedzieć więcej, polecam stronę infobygoszcz.
pl i wszystkich instytucji!
Katarzyna Kolet

Dobrze wyglądać, zdrowo żyć

Mama przyjaciółką
- czy to jest
możliwe?
Według mnie między matką a córką nie
mogą istnieć równorzędne relacje, dlatego
nie jest możliwa przyjaźń między nimi. Dla
mnie przyjaciele to osoby, które mają takie
same prawa i obowiązki wobec siebie. Są to
najczęściej nasi rówieśnicy, którym zawsze
możemy o wszystkim powiedzieć, liczyć na
zrozumienie i pocieszenie. Często przyjaciółki również rywalizują ze sobą, porównują
się, jest to normalny i zdrowy objaw
u nastolatek. Jednak, gdy matka zaczyna
upodabniać się w każdym calu do swojej nastoletniej córki, nie jest to dobre dla żadnej
ze stron. Taka odmłodzona mama, która postrzega świat, ubiera się, zachowuje
i wysławia jak jej kilkunastoletnie dziecko zaczyna być po prostu konkurencją.
Wkracza na prywatny grunt córki, zaczyna
przebywać w gronie jej znajomych i niejako wypycha ją z niego. Osiąga odwrotny
cel od zamierzonego - zamiast wzmacniać
i polepszać swoją relację z pociechą, zraża
ją do siebie zagarniając jej prywatne sfery.
Mama nastolatki ma przed sobą niezwykle
trudne zadanie, musi bowiem poświęcać
dziecku odpowiednio dużo czasu, tak by
ich dotychczasowa relacja się nie pogorszyła, mieć pewną kontrolę nad córką, ale
również dać jej odrobinę swobody, zaufać
i pozwolić samej decydować w niektórych
sytuacjach. Jeśli mama w takim momencie
znowu zaczęłaby zachowywać się jak
nastolatka, wiele spraw by się skomplikowało. Córka nie czułaby oparcia i autorytetu, który jest tak ważny w tym niezwykle burzliwym okresie dorastania. Rodzic
powinien być przewodnikiem dziecka,
pokazywać pewne drogi, doradzać, a nie
stwarzać nowe zagrożeń. Matka jest bogatsza o cały bagaż doświadczeń życiowych,
które powinna umiejętnie przekazać córce.
Jest to bardzo ważne, ale i trudne zadanie,
które uczy zarówno matkę jak i córkę.
Oczywiście, istnieją strefy, w których
matka i dziecko mogą być koleżankami.
Są to jednak obszary bardziej przyziemne
i banalne. Wspólne zakupy, tematy i zainteresowania pomagają scalać rodzinę.
Należy jednak pamiętać, że mama nie może
zastąpić nam towarzystwa rówieśników.
Są pewne sprawy, o których trudno mówić
mamie, myślę, że my - nastolatki również
nie chcemy znać wszystkich tajemnic naszych matek.
Relacja matka - córka nie jest relacją
równoległą. Matka jest (a przynajmniej powinna być) dla nas kimś więcej niż koleżanką. Powinna być naszą przewodniczką,
opiekunką i autorytetem. Mama nie może
konkurować z córka, nie może jej się zbyt
wylewnie zwierzać ze swojego intymnego
życia. Nie powinna również obarczać córki
swoimi lękami, ponieważ mogą one przejść
na córkę i naruszyć jej bezpieczeństwo.
Jeśli matka chce pozostać matką, w okresie
dorastania powinna dać córce wsparcie
emocjonalne. Inaczej istnieje możliwość, że
role się odwrócą i kilkunastoletnie dziecko
będzie zmuszone szybko dorosnąć, aby
zapewnić matce opiekę, której ona nie
doświadczyła.
Odpowiednie stosunki matki i córki

są bardzo ważne w kształtowaniu się osobowości młodej kobiety, to właśnie od
naszych matek uczymy się jak w przyszłości
być dobrą opiekunką naszych dzieci. Dlatego doceńmy to, co robią dla nas nasze
mamy, mimo, iż czasem się na nie denerwujemy i mamy odmienne zdania na różne tematy. Mamy wkładają wielki wysiłek
w wychowanie swoich dzieci, postarajmy
się nie zmarnować ich pracy i nie rozczarowywać ich naszym zachowaniem.
Dla mnie mama jest kimś więcej niż
przyjaciółką jest moim drogowskazem,
swoim przykładem pokazuje mi jak mam
żyć, aby być dobrym człowiekiem. Myślę,
że tego nie nauczyłabym się od moich
przyjaciół - rówieśników. Jednak są mi oni
potrzebni, bo przecież mamie nie można
powiedzieć tego wszystkiego, o czym się
mówi rówieśnikom.
Anna Krukowska

POWIEDZ
FLORCI:
Powoli zaczynają dopływać do naszej redakcji listy z różnorodnymi pytaniami
i problemami licealistów. Cały czas gorąco zachęcam do pisania nam o waszych
sprawach. Gwarantuję, że wszystkie listy
zostaną przeczytane. W miarę moich możliwości postaram się dawać wam jak najlepsze rady. Dlatego nie bójcie się pisać
o tym, co wam doskwiera. Przypominam,
że maile możecie wysyłać na dwa adresy
e-mailowe: florentynka@buziaczek.pl lub
ellyta.redakcja@gmail.com z dopiskiem
„Powiedz Florci”. Zapraszam do pisania
i poruszania ważnych tematów.
Zamieszczam pierwszy list odważnej czytelniczki:
Droga Florciu,
Nie wiem, jak to się stało, ale zakochałam
się w chłopaku mojej najlepszej przyjaciółki. Nigdy nie czułam czegoś takiego do nikogo. Nie wiem, co robić!
Zdezorientowana
Droga Zdezorientowana,
Wydaje mi się, że nie powinnaś robić nic,
jeśli chcesz zachować tę przyjaźń. Jakikolwiek ruch będziesz mogła wykonać jedynie
wtedy, gdy ze sobą zerwą. Oczywiście, nie
od razu po rozstaniu, bo Twoja przyjaciółka może Ci tego nie wybaczyć. Musisz odczekać odpowiedni czas i gdy będziesz już
pewna, że zupełnie o nim zapomniała, możesz zacząć działać. Jednak radzę Ci, żebyś uprzedziła przyjaciółkę o swoich zamiarach. Nie
dziw się, gdy i tak się na Ciebie
wścieknie. Przyjaciółki nie umawiają się z drugimi połówkami
swoich przyjaciół. Nawet, jeśli
są to byłe drugie połówki…
Florentyna

Czym jest dla nas
przyjaźń?
Przyjaźń… Czym jest przyjaźń? Wielu z nas
na co dzień używa tego określenia. Jedni
są ostrożni, inni wręcz go nadużywają.
W słowniku czytamy, że słowo przyjaźń
oznacza bezinteresowne działanie na rzecz
innej osoby,a według psychologii ewolucyjnej przyjaźń to przykład altruizmu
odwzajemnionego (a więc wiąże się
z oczekiwaniem rewanżu ze strony przyjaciela).
Ja przyjaźń widze zupełnie inaczej! To wielkie słowo. Kiedy są święta, a my nie mamy
z kim podzielić się opłatkiem, komu złożyć
życzeń...- jakże to smutne… W takiej sytuacji prawdziwy przyjaciel zawsze pomoże!
Przygarnie nas do siebie, zaprosi do swojego ogniska domowego. Gdy ktoś z nas
ciężko zachoruje, na kogo wtedy liczymy?
Oczywiście, na przyjaciół. Bo prawdziwa
przyjaźń jest wtedy, gdy wiele oczekujemy
od drugiej osoby, ale nigdy... nie żądamy.
Podczas choroby zawsze miło jest, gdy odwiedzają Cię bliscy, miło jest wiedzieć, że
ktoś o Tobie myśli, poświęca dla Ciebie
swój czas!
Przyjaźń jest tak ważnym uczuciem, że powstają o niej przysłowia, jak chociażby:
„Prawdziwych przyjaciół poznaje się
w biedzie’’,
„Nawet cień przyjaciela wystarczy, by uczynić człowieka szczęśliwym’’ ,
„Pocieszając przyjaciela nie mów nic, bo
słowami i tak nic nie zdziałasz. Dziel z nim
smutek w ciszy. Swoją obecnością wyrażasz
wszystko co chciałbyś mu powiedzieć’’.
Szczególnie to ostatnie stwierdzenie bardzo mnie poruszyło. Jest takie prawdziwe.
Trudno o mądrzejsze słowa.
Chciałbym również przypomnieć, kim jest
przyjaciel.
Przyjaciel to:
- człowiek, który wie o Tobie wszystko i nie
przystaje Cię lubić
- ktoś, przed kim można głośno myśleć
- ten, który przychodzi, gdy inni odchodzą
- ktoś, kto potrafi zagrać Ci melodię Twego
życia w chwili, gdy zapominasz jej nut
Szczęśliwy, kto zaznał przyjaźni. Kto ma
przyjaciela, ma za co dziękować życiu, bo
nigdy nie zazna samotności;-) Szczęśliwy,
kto może się
nazwać przyjacielem.
Sebastian
Rogowski
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Dobre Rady
Udzielanie dobrych rad i analizowanie uczuć innych osób ma same zalety

i tylko jedną wadę: czasami zmusza do
poznania uczuć własnych.
Siedzę nad mnóstwem zabazgranych
kartek papieru i próbuję pojąć jakieś nudne
prawo zachowania pędu. Praca klasowa
z fizyki już za kilka tygodni, a ja mam
potworne zaległości. Po raz kolejny dzisiejszego wieczoru sięgam po kubek z chłodną
już kawą, gdy do mojego pokoju wchodzi
Kaśka. Ona zawsze przychodzi wtedy, kiedy powinna, nawet, jeśli przychodzi nie
w porę. Kasia zna już drogę do mojego
pokoju, więc od pewnego czasu przebywa
ją sama. Razem z moja mamą doszły do
wniosku, że po co mnie fatygować, skoro
Kaśka tak często u nas bywa. Zastanawiam
się, po co ona w ogóle dzwoni do drzwi…
przecież sama może je sobie otworzyć.
Kasia ma 17 lat i chodzi do szkoły muzycznej - i to jest najnudniejsza informacja
o jej życiu. Poza tym cała jest jak z książek
o szalonych, niepokornych nastolatkach.
Pojechała kiedyś na wagary do Szczecina,
zakochała się w swoim czterdziestoletnim nauczycielu matematyki i je kanapki
z przecierem pomidorowym.
Nie sposób za nią nie przepadać.
Za Kaśką zawsze wlecze się jakiś chłopak, raz na długo, raz na krótko, nigdy zaś
na stałe. Tym razem był to Marcin, uczeń 3
klasy liceum, po uszy zakochany w chemii,
no i oczywiście w Kaśce. Marcin, ten sam
wciąż do pół roku. Kiedyś widziałam ich
razem. Podczas gdy Kaśka tuliła się do jego
kraciastej koszuli, ja myślałam o tym, ze
nigdy bym się z nim nie umówiła - i to nie
tylko ze względu na te jego krzaczaste brwi.
No, ale na tym polega właśnie cud miłości.
Teraz Kasia oświadczyła, ze coś się w tym
związku rwie.
- Sama nie wiem, jak to jest – powiedziała. – Kiedyś bardzo mi się podobała ta
jego inność. Teraz każdy boi się zbytnio
wyróżniać. Ale nie Marcin. Może to i dobrze, ale Diana mówiła mi, że on jest po
prostu zwyczajnym dziwakiem.
Diana to jedna z tych zbzikowanych
przyjaciółeczek. Większość swojego wolnego czasu poświęca na analizowanie cudzego życia.
- Albo ta chemia – ciągnęła tymczasem
Kaśka. –Fajnie, że ma jakąś pasję, ale czy
to z czasem nie stanie się ważniejsze ode
mnie?
Tez bym się nad tym zastanawiała,
gdyby Marcin podarował Kasi na urodziny jakiś zbiór chemicznych zagadek lub
mini laboratorium, ale on kupił jej przecież
cudowne perfumy.
- Rozumiesz? – dokończyła wreszcie Kasia. – Jak on zacznie studiować, to
nie będzie miał dla mnie czasu. Sama nie
wiem.
Ja tez nie wiedziałam. Ale przeczuwałam
tu jakiś cichy spisek. Takie tezy wysuwać
mogła tylko jej przyjaciółka Edyta, trochę
feministka, trochę ciocia dobra rada.
Świat byłby prostszy, gdyby nie osoby,
które zawsze i wszędzie udzielają innym
tzw. dobrych rad. Po co one to robią? Jak
twierdzi Kaśka- z troski.
- One się boją – powiedziałam dopuszczona wreszcie do głosu. – Boją się, że
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zamiast do kina z nimi pójdziesz z Marcinem, że nie będziesz miała dla nich czasu.
Nowy facet to największe zagrożenie dla
zazdrosnych przyjaciółek.
Kaśka pokiwała ze zrozumieniem głową i zmieniła temat. Pogadałyśmy trochę
o szkole, trochę poplotkowałyśmy, no
i oczywiście (niby nieumyślnie), Kaśka
wkroczyła na swój ulubiony temat. Mianowicie swoje życie uczuciowe.
- Ale uważasz, że on jest Ok.? – spytała jeszcze i w tej chwili pomyślałam, że
jeśli powiem, że jest Ok., skończą się nocne pogaduszki w piżamach, długie rozmowy przez telefon i wypady n zakupy. Zakochana Kaśka zamiast wpadać do mnie
przesiadywać będzie u niego i pomagać mu
w doświadczeniach. Tak, dużo fajniej by
było, gdyby znów czuła sie nieszczęśliwa.
Miałabym dla niej tyle cudownych pocieszeń.
- Jest Ok. – odparłam, bo co było
robić, skoro już wcześniej powiedziałam, że
ludzie udzielają takich rad, które dla nich
samych byłyby najlepsze i wygodne. Ech,
po co się wyrywałam.
No i zniknęła. Na 4 miesiące. Zapisała się na koło chemiczne i teraz razem
przeprowadzają doświadczenia, a dla mnie
miała minutkę w biegu.
- Super jest – rzuciła.
Pracę klasową tymczasem zaliczyłam
na marną 3+ i strasznie się za Kaśką stęskniłam.
Przeglądając niedawno Księgę Aforyzmów natrafiłam na zdanie: „Szczęściarz
jest jak księgowy. Nudny, nie pogadasz
i nigdy nie ma czasu”.
Marta Perczyńska

Twórczość własna
naszych uczniów

Jak wszyscy dobrze wiedzą, w naszym
liceum jest wiele talentów: zarówno tych
zauważonych, odkrytych i docenianych,
ale także i tych niepoznanych, rozwijających się, do tej pory nieujawnionych…
Doskonałym tego przykładem są nasze
gazetowe pisarki - Monika Grudniak (felietony) oraz Anna Ryska, zachwycająca nas
swoimi opowiadaniami. Dziś jednak chcielibyśmy zauważyć niezwykle pomysłowego
ucznia klasy I b, w którym odkryliśmy
wielki
talent
poetycki
podczas
jednej z lekcji języka polskiego …
Quo Vadis?
Dokądś zmierzał, Sienkiewiczu –
Do świetności, czy do kiczu?
Czyś w swej wielkiej przebiegłości,
Tworzył dla popularności?
Czy też Wielki Twórco, może
Zaznać chciałeś łaski Bożej.
Chrześcijaństwa Ty korzenie
Rozświetliłeś – wszak – szalenie.
Nawracałeś swoim słowem,
Azję! Ameryki obie!
Dałeś ryby znak Afryce,
Europie – żar Eunice.
Czemu, więc krytycy Francji
(tej ojczyzny elegancji!)
Miast Cię chwalić i wysławiać,
Źle o dziele jęli mawiać?
Nawet sam Anatole France,
Który winien dać Ci szansę.
Orzekł w piśmie swoim srodze:
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spomnienie tamtego wieczoru nie dawało Gosi spokoju przez kilka dni i nie pozwalało się
skupić ani na szkole, ani na pracy. Wciąż
stawała jej przed oczami umorusana
twarzyczka dziewczynki i czuła na sobie przeszywające spojrzenie jej brata.
- Gosia, stało się coś? – spytała w końcu
Ewelina, patrząc z troską na przyjaciółkę.
- Nie, dlaczego?
- Martwimy się o ciebie – dodała Marysia. – Jesteś ostatnio jakby w zupełnie
innym świecie.
Dziewczyna wzruszyła ramionami
i wyrzuciła z głowy obraz Julki, ubranej
w kurtkę brata i przytulającej się do niego.
Nie potrafiła jednak na stałe pozbyć się
z pamięci widoku tamtej uliczki. W końcu zdecydowała się ją odszukać i, w miarę
możliwości, pomóc rodzeństwu.
Próbowała
wielu
sposobów,
by
z powrotem znaleźć się przed starą, zardzewiałą bramą. W ciągu dnia jednak wszystko wyglądało zupełnie inaczej niż tamtej
nocy. Nie była nawet pewna, czy rozpoznałaby uliczkę, gdyby już w niej stanęła. Westchnęła i wróciła do siedziby PCK.
Tak jak się spodziewała, nikogo jeszcze nie było. Spojrzała na zegarek. Miała
przynajmniej pół godziny do czasu, gdy
zaczną przychodzić jej koledzy. Wyjęła z
szafki kubek i zaparzyła sobie herbatę. To
samo wspomnienie wciąż nie dawało jej
spokoju.
Wyciągnęła z szafy starą teczkę
z dokumentacją i zaczęła ją powoli przeglądać, co chwilę wyjmując z niej kartki
i bezceremonialnie rzucając na podłogę. Po
kilku minutach teczka została prawie całkowicie opróżniona, a pokaźna sterta śmieci wylądowała w koszu.
Marysia weszła do pomieszczenia, kiedy podłoga była prawie całkowicie pokryta
niepotrzebnymi kartkami papieru. Przystanęła niepewnie w progu i rzuciła niespokojne spojrzenie w kierunku siedzącej za
biurkiem dziewczyny, która właśnie opróżniała czwartą z kolei teczkę.
„To jest „klasyk”, o mój Boże?
Przecież same wypaczenia!
Łatwość przemian, podpalenia.”
Wtórowali mu Rzymianie,
Grzmiało ponoć w Watykanie!
Chciano piękną powieść Twoją,
Wpisać w komput „ZABRONIONO”.
Widzę Twoją twarz, Litwosie!
Dumasz o „Quo Vadis” losie.
Niech nie martwią Cię opinie –
Wszystko – każda jedna minie.
My zaś: ucznie, my – uczeni;
Sławą wieści Twej wiedzeni.
Nieraz jeszcze ze łzą w oku,
Markowi dotrzymując kroku.
Ligię wraz znajdziemy z Tobą
Urzeczeni księgi mową.
Wiktor Szpunar

“Za bramą” - część 2
- Gosia? – zagadnęła. – Czy ty się dobrze czujesz?
Małgosia drgnęła i spojrzała na koleżankę z wyrzutem.
- Przestraszyłaś mnie – powie-działa.
Marysia przysunęła sobie krzesło
i usiadła naprzeciwko przyjaciółki, która powróciła do przerwanego zajęcia.
Patrzyła w milczeniu jak dziewczyna przegląda kartki i rzuca je za siebie.
- No co? – Gosia nie wytrzymała spojrzenia koleżanki i znów przerwała pracę.
– Robię porządek. Ktoś to w końcu musi
zrobić, prawda?
- Jak dla mnie, to tu jest teraz jeszcze
większy bałagan niż przedtem. Gośka, co
się stało?
- Nic, co się miało stać?
- Ty mi powiedz…
Małgosia przez chwilę patrzyła na
dziewczynę, nie mając pojęcia co jej odpowiedzieć. Rzeczywiście, nie stało się
nic wielkiego, a ona sama nie potrafiła wytłumaczyć swojego zachowania.
W końcu wstała i zaczęła zbierać z podłogi
porozrzucane kartki. Marysia westchnęła, rozumiejąc, że nie uda jej się niczego dowiedzieć i pomogła Gosi. Szybko
uporały się z bałaganem i kiedy dołączyła do nich reszta grupy, wszystko było już
tak jak poprzedniego dnia, tylko kosz na
śmieci wypełniony był po brzegi kartkami
papieru.
- Robimy te paczki? – spytał Wojtek,
przerywając ciszę.
Skinęli głowami i z zapałem wzięli się
do pracy. Po chwili prowadzili ze sobą wesołą pogawędkę, w którą Gosia dała się
wciągnąć bez większych sprzeciwów. Kiedy gasiła światło i zamykała za sobą drzwi,
miała poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Uśmiechnęła się delikatnie i dogoniła przyjaciół, by razem z nimi wrócić do
domu i odpocząć przed „wielkim dniem”.
***
Gosia z ulgą powitała nadejście Wielkiego Czwartku. Wstała wcześniej, by
mieć absolutną pewność, że wszystko jest
dokładnie tak, jak być powinno. Wyszła
z domu, żegnając się krótko z mamą. Dzień
był piękny. Chłodne powietrze poranka
całkowicie ją rozbudziło i spędziło z jej oczu
resztki snu. Świecące prosto w oczy słońce sprawiło, że zaczęła myśleć o zakupie
okularów słonecznych, co już dawno miała
zrobić. Mijany po drodze park zapełnił się
ludźmi, którzy odłożyli świąteczne porządki, by cieszyć się z wiosny. Uśmiechnęła się
i pomaszerowała dalej, dobrze sobie znaną
drogą.
Sprawdziła jeszcze raz dokładnie
wszystkie paczki i listę potrzebujących.
Kiedy już się przekonała, że wszystko jest
w jak najlepszym porządku, usiadła zadowolona za biurkiem i cierpliwie czekała na
przyjście przyjaciół.
Podzielili się nazwiskami według
alfabetu, by było jak najprościej zarówno dla nich jak i dla przychodzących.
Gosia właśnie pochylała się, by sięgnąć
paczkę dla kolejnej rodziny, kiedy poczuła
na sobie czyjś wzrok. Odwróciła się gwałtownie i napotkała głębokie spojrzenie
piwnych oczu. Poczuła się dziwnie lekko
i nierealnie, jakby nagle odfrunęła do innego świata. Patrzył na nią przez krótką
chwilę, po czym podszedł do Eweliny i pokazał jej dowód tożsamości. Gosia miała

okazję przyjrzeć mu się bliżej.
Nie był aż tak wysoki na jakiego
początkowo
wyglądał,
jednak
jego
chudość optycznie zwiększała wzrost. Miał
nieco dłuższe, brązowe włosy, które wyglądały jak potargane przez wiatr. Jego
opalona, śniada cera pasowała do koloru
oczu chłopaka i ładnie z nimi współgrała.
Spojrzał na nią ukradkiem, a ona szybko
wróciła na ziemię i wręczyła paczkę patrzącej na nią z oczekiwaniem kobiecie.
Odwróciła się znowu, tym razem tylko
po to, by zobaczyć jak chłopak wychodzi
z pomieszczenia. W progu spojrzał jeszcze
raz na Gosię i jego usta wygięły się w coś
na kształt łagodnego uśmiechu. Dopiero po
chwili od jego zniknięcia, dziewczyna ocknęła się i powróciła do rozdawania darów.
- Ewela, jak idzie? – spytała, zaglądając przyjaciółce przez ramię.
- Ten chłopak… Bednarski… był ostatni z mojej listy. Pomóc ci?
- Nie, ja też mam koniec.
- W takim razie zróbmy wszystkim coś
do picia.
Kiedy pokoik opustoszał już z potrzebujących, wszyscy wypili herbatę, a Gosia
zaoferowała, że posprząta. Koledzy znali ją
na tyle dobrze, że nie protestowali.
Dziewczyna poczekała chwilę, by mieć
całkowitą pewność, że nikt jej nie zaskoczy
i wyciągnęła z szafy teczkę, w której znajdowały się dane wszystkich rodzin z listy.
Odszukała literę „B” i wyjęła kartkę opatrzoną nazwiskiem „Bednarscy”.
Spisała adres na małą karteczkę, odchyliła się na krześle i uśmiechnęła
z zadowoleniem. Zmyła szybko naczynia,
zamknęła drzwi i pobiegła wzdłuż głównej
ulicy.
Jej początkowy entuzjazm szybko
zmalał. Nazwa uliczki nic jej nie mówiła,
a napotkani ludzie nie potrafili wskazać
dziewczynie drogi. Już miała się poddać,
kiedy zobaczyła młodego Bednarskiego
wychodzącego ze sklepu spożywczego.
W związku z tym, jej plany uległy diametralnej zmianie. Podbiegła do chłopaka,
starając się opanować dziwne zdenerwowanie.
- Cześć – rzuciła wesoło.
- Cześć – odparł i spojrzał na nią krótko. – Niech zgadnę, zapomniałem podpisu?
- Nie, to bardziej… to znaczy chciałam
zapytać…
Nie wiedziała jak zacząć, by go nie
urazić. Często miała styczność z ludźmi,
którzy oburzali się, gdy propono-wano
im pomoc.
- Pytaj – powiedział chłopak, przerywając milczenie. – Może nawet odpowiem…
Nie był niemiły, ale w jego głosie można było wyraźnie wyczuć chłodną rezerwę,
co na pewno nie dodawało Gosi odwagi.
- Czy… może… czegoś wam szczególnie brakuje? – spytała i dopiero po chwili
zorientowała się, że powiedziała to najgorzej jak tylko można. – To… to znaczy…
Może mogłabym… pomóc?
- Już pomogłaś.
Dziewczyna z przerażeniem zauważyła, że poziom chłodu w głosie chłopaka wzrósł. Skręcili w jedną z wąskich
uliczek prostopadłych do rynku.
- Ale może mogłabym… - spróbowała
jeszcze raz.
- Nie sądzę – przerwał jej i przyspieszył.

- Ale… Ja tylko chciałam… - powiedziała jeszcze.
Chłopak odwrócił się i spojrzał na nią.
Drgnęła i spuściła wzrok. W jego spojrzeniu wyraźnie dostrzegła gniew. Przez chwilę stali w milczeniu naprzeciwko siebie.
Chłopak westchnął.
- Nie mieszaj się w to, dobra? – poprosił dużo łagodniejszym tonem. – Potrafię
zadbać o swoją rodzinę dużo lepiej niż ci
się wydaje.
Gosia
podniosła
wzrok
tylko
po
to,
by
zobaczyć
plecy
odchodzącego chłopaka. Kopnęła ze złością
w ścianę budynku i jęknęła z bólu. Powoli
odeszła w kierunku domu.
c.d.n.

Druga strona lustra

Druga strona
lustra

Prawa, których łatwo jest się
nauczyć na pamięć, a jednocześnie trudno zrozumieć. Zadania, w
których rozwiązaniach często brakuje sensu. Wzory, które w końcu
zaczynają się mieszać. Nie da się
ukryć – fizyka nie należy do szczególnie lubianych przez uczniów
przedmiotów. Tymczasem po pewnej lekcji, gdzie profesor zamiast
prowadzić nudny wykład, zagrał
na gitarze utwór Sinatry, byłam
pozytywnie zaskoczona. A wszystko za sprawą profesora Cezarego
Fanslaua…

Jak wspomina Pan czasy szkoły
średniej? Czy miało wtedy miejsce jakieś wydarzenie, które utkwiło Profesorowi w pamięci szczególnie?
Mile wspominam te czasy, dlatego że
nauka w zasadzie zawsze szła mi dobrze,
przykładałem się do niej od podstawówki.
Koledzy, towarzystwo oraz atmosfera w
klasie także pozytywnie zachowały się w
mojej pamięci. Natomiast jeśli chodzi o to
szczególne wydarzenie, to miało ono miejsce w ostatniej klasie i nie należało ono
do przyjemnych. Otóż liceum, do którego
uczęszczałem, miało po raz pierwszy wydać
medal, przyznawany grupie najlepszych
uczniów szkoły. Wymagania były dość
wysokie. O tę nagrodę mogło się ubiegać
trzech kandydatów z mojej klasy, włącznie
ze mną. Kiedy jednak zobaczyłem, iż ta rywalizacja zaczyna zamieniać się w wyścig
szczurów, wycofałem się z niej. Odbiło się
to wprawdzie na moich ocenach, chociaż
na świadectwie widniał biało – czerwony
pasek. Medalu nie zdobyłem, ale uważam,
że postąpiłem słusznie. Nie chciałem rywalizować z innymi, tylko sam ze sobą.
Co w młodości interesowało Profesora najbardziej?
Wiele rzeczy i w tym tkwił mój problem. Czytałem mnóstwo książek, interesowały mnie zarówno nauki ścisłe, jak
i artystyczna sfera życia. Uczyłem się gry na
instrumentach, co właściwie jest normą w
mojej rodzinie. Co drugi jej członek to albo
muzyk, albo nauczyciel. W końcu jednak
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należało zdecydować, co
chce się w życiu robić,
co wiązało się między
innymi z wyborem kierunku studiów. Ostatecznie stwierdziłem, że
warto byłoby zająć się
fizyką. Na drugim roku
byłem już w stu procentach przekonany o
słuszności tego wyboru.
Fizyka uczy wielu pożytecznych rzeczy.
Słyszałam, że imał
się Pan w życiu różnych zajęć, jak praca
w cyrku czy jeżdżenie
po świecie w charakterze muzyka. Mógłby
Profesor
opowiedzieć
o wspomnieniach związanych z tymi
niecodziennymi wydarzeniami?
To były dwa bardzo ciekawe epizody
w moim życiu. Oczywiście nie pracowałem
wtedy w szkolnictwie, zajmowałem się wyłącznie muzyką. Najpierw wyjechałem na
pół roku do Finlandii jako pianista cyrkowy
w niedużym zespole. Cyrk był niewielki,
codziennie byliśmy w innym miejscu. Co
prawda wiązało się to z ciężką pracą fizyczną,
ale też miłymi przeżyciami. Zwiedziłem
niezwykle ciekawy kraj, nauczyłem się języka fińskiego z książki „Fiński dla Anglików”. Byłem z siebie dumny, bo to język
wcale niełatwy. Aby przetestować własne
umiejętności z tym związane, wychodziłem
na miasto aby po prostu porozmawiać
z ludźmi, co nieźle się udawało. Drugim
takim epizodem było związanie się
z amerykańskim cyrkiem, który jeździł po
Europie Zachodniej. Bardzo duży cyrk, do
którego zaangażowano mnie wyłącznie jako
artystę. Nie wykonywałem żadnej innej
pracy, dzięki czemu miałem mnóstwo czasu
na zwiedzanie. Włochy przejechaliśmy
wzdłuż i wszerz, z góry na dół. Nauczyłem
się wtedy języka włoskiego. Nauka języków
obcych, szczególnie samodzielna, jest moim
hobby. Ze szkoły wyniosłem znajomość
języka niemieckiego i rosyjskiego, sam
natomiast nauczyłem się angielskiego,
włoskiego, szwedzkiego, fińskiego… Może
to nie jest za dużo, nie uważam się za poliglotę. Poza tym, jeśli jakiegoś języka nie
używa się przez dłuższy czas, zapomina się
go, i tak w chwili obecnej używam głównie
angielskiego.
Dlaczego w końcu zrezygnował Pan
z pracy w cyrku?
Wadą tej pracy jest ciągłe życie w podróży. Jest to oczywiście bardzo ciekawe,
zwiedza się nowe kraje, poznaje odmienne
kultury, co naprawdę lubię. Jeśli jednak
ma się rodzinę, to jednak odpowiedzialność za nią nie sprowadza się wyłącznie do
utrzymywania jej, do spraw materialnych.
To także dbałość o jej potrzeby emocjonalne i dlatego postanowiłem zrezygnować
z tych podróży. Choć w tamtych czasach
zrodziło się mnóstwo nowych możliwości,
posypały się oferty pracy np. na statkach
wycieczkowych dla bogatych Amerykanów
pływających na Karaibach, więc rzeczywiście mogłem materialnie podnieść status
rodziny. W tej sytuacji należało jednak
zadać sobie pytanie, czy ta rodzina nadal
stanowiłaby całość… Są rzeczy ważniejsze
niż pieniądze.
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Czy oprócz tego w życiu Profesora
działo się jeszcze coś niezwykłego?
Tak, a wiąże się to z tak delikatną
sferą, jaką jest sfera religii. Tak jak prawie każdy w tym kraju wychowałem się w
rodzinie katolickiej. Przez jakiś czas byłem
nawet organistą w kościele, co też właściwie jest tradycją rodzinną. W pewnym momencie zainteresowałem się tym, o czym
naprawdę mówi Biblia, przestudiowałem
ją dość dokładnie w różnych przekładach:
polskim, angielskim, niemieckim. Zafascynowała mnie ta książka, mogę śmiało stwierdzić, iż jest ona moją ulubioną.
I tak, kilkanaście lat temu, pod wpływem
tejże lektury, postanowiłem zostać Świadkiem Jehowy, podobnie zresztą jak i moja
najbliższa rodzina. To istotna, życiowa
zmiana, z której jestem naprawdę zadowolony. W tym się spełniam, moje potrzeby
emocjonalne i duchowe są zaspokojone.
Skoro podróżował Pan po świecie
i wykonywał tak nietypowe zawody, dlaczego aktualnie pracuje Profesor jako
nauczyciel fizyki?
Zabrzmiało to tak, jakby to była ciężka męka i najgorszy zawód;) Ujmę to
w ten sposób: nigdy nie wykonywałem
pracy, której bym nie znosił, a którą podjąłem wyłącznie dla pieniędzy. Zawsze
starałem się polubić to, co robię, aby móc
wykonywać to coraz lepiej. Lubię młodzież,
lubię nauczać, lubię przedmiot, którym się
zajmuję. Ten zawód ma sporo zalet. W końcu
nie do pogardzenia są trzy miesiące wakacji w ciągu roku, kiedy można zająć się
swoimi innymi pasjami;) A poza tym jest to
bardzo szczególna praca, myślę, że każdy
nauczyciel się ze mną zgodzi. Praca na żywym materiale, jakim jest młody człowiek,
którego można kształtować bądź chociaż
w pewnym stopniu wpłynąć na to kreowanie,
jest pasjonująca. Znacznie ciekawsze, niż
praca z maszynami, materią nieożywioną.
To jest coś, co daje chyba więcej satysfakcji. Satysfakcja ta może i nie przekłada się
na wysoki status materialny nauczyciela,
ale na jakąś wdzięczność czy szacunek
uczniów. To jest coś co cenię. Z młodzieżą
mam raczej dobry kontakt. Fakt, iż lubię
młodych ludzi, chyba odbija się jak w lustrze
w drugą stronę. Spotykam się z miłą reakcją, sympatycznymi wypowiedziami na mój
temat. Poza tym jest bardzo szczególnym
wydarzeniem spotkać po latach swojego
dawnego ucznia, który specjalnie przyjdzie
do szkoły, opowie, jak mu się wiedzie, czy
też powie, który z nauczycieli, a tym samem
często i przedmiot, utkwił mu w pamięci.

Czy w związku z tym któryś z Pana
dawnych uczniów zaczął studiować
fizykę?
Tym pytaniem przypomniałaś mi pewne wydarzenie z mojego życia. Otóż był taki
czas, kiedy pracowałem jako asystent na
wyższej uczelni. Mój kontrakt się kończył
i zatrudniono kogoś innego. Ku memu
zdziwieniu na tym stanowisku znalazł się
mój dawny uczeń, który – o czym nie wiedziałem – studiował fizykę, skończył studia
z całkiem niezłym wynikiem i postanowił
związać swoje życie z karierą fizyka zawodowego, pracuje na tej uczelni jako asystent.
Może już jest doktorem? Trzeba by się
dowiedzieć…
Który okres ze swojego życia wspomina Pan z największym sentymentem?
Chyba nie wyróżniałbym żadnego.
Każdy okres ma swoje zalety. Dzieciństwo
– bardzo ciekawe, spędzone w małym miasteczku niedaleko Bydgoszczy. Takie małe
miasteczka w pewnym sensie dają więcej
możliwości niż duże miasta. Może nie jeśli
chodzi o sprawy kulturalne, ale na pewno jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu
aktywnie na powietrzu. Później wspominana już szkoła średnia, studia, na których
człowiek dorośleje, zaczyna trochę inaczej
patrzeć na świat. Poza tym zmienia się
wtedy sposób uczenia się na taki dający możliwość rozwijania pasji. Studiując
fizykę, notabene, przeczytałem najwięcej
literatury pięknej w życiu. Dla zachowania
równowagi czułem potrzebę rozwoju sfery
humanistycznej. Czytałem Mickiewicza, po
raz kolejny zachwyciłem się „Panem Tadeuszem”. Dorosłość to praca w szkole, praca
muzyka, praca w cyrku. Każdy okres ma
swoje dobre strony, myślę, że jestem życiowym optymistą.
Czy w związku z rozwojem w kręgu
nauk humanistycznych próbował Profesor także coś pisać?
Owszem, napisałem nawet wierszem
bajkę o treści związanej z fizyką. Ta książka nie została wydana, choć miała całkiem
niezłe recenzje w pewnym znanym wydawnictwie. Udało mi się wydać inną książkę
mówiącą o sposobach zapamiętywania
wzorów z fizyki. Był także czas, kiedy pisałem sporo wierszy, dla samego siebie.
Czy chciałby Profesor zrealizować
w życiu jeszcze jakieś marzenia?
Chciałbym móc jeszcze trochę podróżować, tym razem jednak wraz z żoną,
która dotychczas była tą, która czekała, tak
jak w pewnej piosence „męska rzecz być
daleko, a kobieca – wiernie czekać”. Chciałbym wraz z nią móc jeszcze pojeździć…
to, co szczególnie mnie w tym pasjonuje,
to nie tyle poznawanie fragmentów Ziemi,
a poznawanie ludzi. To takie marzenie, które
jeszcze przede mną do zrealizowania.
Co jeszcze oprócz fizyki, podróży
i języków?
Dorzuciłbym jeszcze jedno, a mianowicie interesuje mnie funkcjonowanie
mózgu, czy też umysłu ogólnie rzecz
biorąc. Zbieram różne książki, pisane
w różnych językach, z łamigłówkami logicznymi, studiuję literaturę dotyczącą
sztuki uczenia się oraz rozwoju intelektu.
Jest to hobby, które może ogranicza się do
czytania książek, czasami przemycam różne
rzeczy na lekcje, kiedy rozwiązujemy różne
łamigłówki logiczne.
Daria Obarska

Wspomnienia po latach

Wspomnienia
najstarszego
absolwenta
Antoni Wierzchosławski
rocznik maturalny 1933
Bydgoszcz, 22 września 2007r.

Wielce Szanowni Uczestnicy dzisiejszego, historycznego spotkania, Szanowny
Panie dyrektorze, dostojne grono pedagogiczne, drogie koleżanki i drodzy koledzy
Państwowego Gimnazjum Klasycznego
i I Liceum Ogólnokształcącego!
W swym wystąpieniu chciałbym złożyć hołd dyrektorom i profesorom naszego Gimnazjum Klasycznego, ale również
powiedzieć, czym była dla nas ta szkoła.
Może ona poszczycić się piękną tradycją, bo sięgającą początków 17 wieku, kiedy
oo. Jezuici założyli w swym budynku
kolegialnym przy Starym Rynku - Szkołę
Główną. W końcu 19 wieku została ona
przeniesiona do budynku, w którym dziś
gościmy. Wychowywała ona swych uczniów
w atmosferze kultury śródziemnomorskiej.
Było to gimnazjum typu staroklasycznego.
Przypominam sobie, że na ścianach klatki
schodowej głównego wejścia - od Placu
Wolności - wypisane były takie hasła jak:
“Nulla Dies sine linea”, “Sursum Corda”,
“Gnoti se auton”, “Młodości, ty nad poziomy wylatuj”.
W 1919 r., a więc rok przed zajęciem
Bydgoszczy przez wojska polskie gen. Hallera zakład liczył 713 uczniów, w tym 121
Polaków. W kwietniu 1920r. powstały już
klasy polskie, a uczniowie niemieccy przenieśli się do swojego prywatnego gimnazjum. Napływali nowi polscy nauczyciele
i uczniowie, których liczba w roku szkolnym 1920/21 wzrosła już do 361. Odtąd
przeciętnie liczba ta rocznie wynosiła ok.
400 uczniów. W latach 1920-1929 szkoła
nasza wypuściła 488 maturzystów, w tym
znanego matematyka, który rozszyfrował
niemiecką “Enigmę” Mariana Rejewskiego.
Do Gimnazjum uczęszczałem w latach
1925 - 1933. Uczniów obowiązywało noszenie granatowych rogatywek i mundurków z naszywkami na kołnierzach pasków
- srebrnych dla klas od 1 do 4 i złotych od

5 do 8 klasy. Na ulicy wolno było uczniom
przebywać tylko do godz. 8. wieczorem.
Dyrektorem szkoły od przejęcia jej
przez władze polskie do roku 1930 był dr
Stanisław Stróżewski, a po nim funkcję tę
do 1939 roku sprawował prof. dr Zygmunt
Polakowski, który został rozstrzelany przez
Niemców. O ile pierwszy był człowiekiem
surowym, onieśmielającym uczniów, wymagającym i budzącym respekt, to drugi
charakterem różnił się od swojego poprzednika. Rozluźniła się wtedy atmosfera,
stosowane jeszcze przez niektórych profesorów kary cielesne były surowo zakazane. Nowy dyrektor wprowadził samorząd
szkolny i Komitety Rodzicielskie. Był wymagającym profesorem, dobrym mówcą,
surowym w ocenach, ale nie gardził też
dowcipem. Budził wśród uczniów uznanie
dla swej wiedzy oraz umiejętności interpretacji utworów.
Wielki szacunek wśród młodzieży budził
prof. Czesław Zgodziński, który wykładał
nam od 4 klasy grekę, a w innych klasach
również łacinę. Był wychowawcą naszym
od 4 klasy do maturalnej. Kulał nieco,
więc chodził lekko pochylony z laską, stąd
nazywaliśmy go “Hefajstosem”. Cechowała
go wielka sumienność i obowiązkowość.
Kochał młodzież. Niełatwo było zyskać
u niego lepszą notę niż dostateczną. Był
dobrym wychowawcą, był religijny, przystępował razem z nami do Komunii św. na
niedzielnych, obowiązkowych wspólnych
mszach św. w kościele Klarysek.
Łacinę wykładał nam w pierwszych
klasach prof. Stryszowski, a w wyższych
prof. Mieczysław Seidel. Miał on wydatne
usta, mówił wolno i z naciskiem, miał swoje oryginalne powiedzenie “ki diabeł”, gdy
jakiś uczeń psocił na lekcji, czy też szukał
bibuły lub pióra. Niekiedy uczniowie robili
mu celowo plamę w dzienniku, dokładnie
i nieraz długo wycierał ją gumką, a uczniowie
tymczasem mogli się jeszcze przygotować
do odpowiedzi. Zaciągając z lwowska
zwracał się do ucznia słowem: piptomai
tzn. podnieś się, stąd uczniowie dali mu
przezwisko: “Pipuch”. Był człowiekiem
dobrodusznym i życzliwym dla uczniów,
ale równocześnie wymagającym.
Łacina wykładana była od 1 klasy
i była początkowo dla mnie 10 - latka,
przybyłego z wiejskiej szkoły, przedmiotem
trudnym do opanowania. W ciągu pierwszego roku miałem stopień niedostateczny, dopiero na świadectwie końcowym pierwszego
roku udało mi się zasłużyć na stopień
dostateczny. W następnych latach polubiłem ten przedmiot i na maturze zdałem go
z wyróżnieniem.
Historii i geografii uczył nas prof.
Mieczysław Psuja. Cechował go charakter gwałtowny i zapalczywy. Niekiedy, gdy
obruszał się na niesfornego ucznia - nieuka,
uderzał go kijkiem od mapy po plecach.
Ale miał dobre serce. Wiedzę historyczną
potrafił przekazywać nam obiektywnie
i tę o najnowszych czasach. Był poglądów
narodowych, endeckich. Gdy byłem
wójtem w 7 klasie zwrócił się do mnie abym
z delegacją klasową udał się do dyrektora
Polakowskiego z uczniowską propozycją
nadania naszemu Gimnazjum jako patrona - króla Kazimierza Wielkiego, założyciela
Bydgoszczy. Dyr. Polakowski wysłuchał prośby naszej delegacji i obiecał dać
odpowiedź za pewien czas. Po miesiącu
przyszedł do naszej klasy, wywołał mnie

i powiedział: no, Wierzchosławski, patron
już jest. Pójdź do tablicy i napisz jego
nazwisko: Piłsudski. Gdy usłyszałem to
nazwisko byłem nieco sfrustrowany i napisałem je przez zamknięte “o”. Ale zaraz się
poprawiłem.
Religię wykładał nam bardzo lubiany
przez uczniów ks. Tadeusz Zieliński. Był
człowiekiem bardzo przystojnym, miał
grecki profil twarzy i kręcące się włosy.
Nieraz kręcił jakiś loczek. Nosił oficerskie
buty i miał żołnierski krok. Był „moderatorem” Sodalicji Mariańskiej, do której
należała spora liczba uczniów. Byłem jej
członkiem, a nawet sekretarzem w jednej
z kadencji. Przedmiot wykładał jasno
i ostro karcił, gdy ktoś nie uważał na lekcji.
Gdy został proboszczem w Łubowie pod
Gnieznem, odwiedzaliśmy go.
Do najbardziej aktywnych profesorów należał Mieczysław Sygnarski. Prócz
wychowania fizycznego, które było jego
główna specjalnością, uczył też języka
polskiego i języka esperanto, którego był
wielkim popularyzatorem i napisał pierwszy w Polsce podręcznik esperanta dla
młodzieży szkół średnich. Prof. Sygnarski
był zagorzałym wrogiem alkoholu. Z jego
inicjatywy powstało w gimnazjum Kółko
Abstynentów, (którego przez jedną kadencję byłem prezesem), liczące sporą ilość
członków, którzy składali przyrzeczenie,
że będą unikać alkoholu do 18 roku życia.
Profesor, co roku urządzał w auli uroczyste
spotkania dla propagowania idei abstynenckiej oraz organizował wystawy odstraszające od alkoholu.
Mieliśmy tez wspaniałych innych profesorów: jęz. polskiego dr. Jana Piechockiego,
jęz. francuskiego (wykładanego od 3 klasy)
prof. Stanisławę Gromadzką, matematyki prof. Leona Radziejskiego, (którego
przezywaliśmy “Korwusem” od krzywych
geometrycznych) oraz śpiewu - prof. Mikołaja Karaśkiewicza, u którego z reguły
miałem ocenę niedostateczną ze względu
na moje “drewniane uszy”.
Oprócz zdobywania wiedzy, gimnazjum
było dla nas również pierwszą szkołą wychowania obywatelskiego, przygotowującą
do życia w społeczeństwie. Funkcjonował
u nas samorząd uczniowski, istniały różne koła zainteresowań. Prócz wspomnianej
już przeze mnie Sodalicji Mariańskiej oraz
Koła Abstynentów działało Koło Filomatów,
które urządzało co roku w auli uroczysty
“Wieczór trzech wieszczów” z atrakcyjnym
programem artystycznym, wykonywanym przez uczniów, imających się również
pisaniem wierszy. Rozprowadzało ono
czasopismo młodzieżowe “Filomata” oraz
wydało jednodniówkę “Echo filomatów”
z artykułami literackimi i wierszami
naszych kolegów. Istniało też koło teatralne
oraz koło taneczne u prof. Kochańskiego.
Gdy panienki z żeńskiego gimnazjum
Rolbiejskiej urządzały potańcówkę w swoim
gmachu - zawsze zapraszały nas chłopców
z klasycznego.
Najliczniejszą organizacją szkolną było
harcerstwo. Warunkiem przyjęcia do niego
było sprawienie sobie mundurku harcerskiego, na którego nabycie nie było jednak
stać niejednego ucznia. (Jego koszt wynosił ok. 30 zł). Wychowywało ono w duchu
patriotycznym oraz organizowało wycieczki
do podmiejskich lasów, najczęściej do
Smukały i Rynkowa oraz obozy letnie nad
morzem w Wielkiej Wsi - Hallerowie.
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Kącik kolekcjonera
Dużym zainteresowaniem uczniów cieszył się sport. Na boisku szkolnym (które
znajdowało się naprzeciw gimnazjum, na
narożniku ulic Libelta i Krasińskiego, gdzie
dziś stoją domy profesorskie) uprawialiśmy
lekkoatletykę, koszykówkę, siatkówkę, grę
w palanta i piłkę nożną oraz tenis stołowy.
Rozgrywaliśmy
mecze
międzyszkolne
osiągając nie małe sukcesy. W zimie
uczęszczaliśmy na ślizgawki w Parku Miejskim oraz na sanki do Rynkowa. Uprawialiśmy także wioślarstwo. Mieliśmy też
własną przystań wioślarska przy moście
Bernardyńskim (która została zlikwidowana w związku z rozbudową drogi). W szałasie mieliśmy łodzie wioślarskie - czwórkę
i dwójkę oraz kajaki. Pływaliśmy po Brdzie,
kanale noteckim i Wiśle.
Na terenie szkoły istniała tez tajna
organizacja tzw. Noga - Narodowa
Organizacja Gimnazjalna, do której też
należałem. Wychowywała ona swych
członków w duchu narodowym.
Kończąc swe wystąpienie pragnę podkreślić, że pobyt w gimnazjum był dla nas
nie tylko okresem zdobywania wiedzy, którą
przekazywali nam kochani przez nas i szanowani profesorowie, ale również szkołą
kształtującą nasze charaktery, osobowości i postawy życiowe oraz przygotowującą
nas do życia w społeczeństwie. Dowodem,
że nasi profesorowie nas dobrze wychowali na dobrych Polaków i patritów jest tablica odsłonięta podczas V - tego zjazdu
koleżeńskiego z nazwiskami ok. 90. uczniów
i profesorów, którzy złożyli swe życie na
ołtarzu Ojczyzny.
Kochaliśmy i kochamy naszą “budę”,
w której spędziliśmy lata naszej uroczej
młodości. Co roku, żyjący jeszcze jej wychowankowie spotykaliśmy się. Spotkania miały nazwę “zjazdów” bo początkowo
gromadziły ponad setkę absolwentów
z rodzinami. Lata mijają i jest nas coraz
mniej. W tym roku przybyło na spotkanie
już tylko 7 osób. Coraz więcej odchodzi
nas na “wieczną wartę” lub schorowani nie
mogą wychodzić z domu. Taki jest porządek tego świata.
Na zakończenie zwracam się do Was
drogie koleżanki i koledzy z roczników
licealnych abyście kontynuowali tę tradycję spotkań, bo one utrzymują wciąż więzy
i zawiązaną w czasie nauki przyjaźń.
Dziękuję za uwagę
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Kącik Kolekcjonera.
„Kolekcjonerstwo
ma
charakter
profesjonalny
i wiąże się ze zdobyciem
pewnej wiedzy o przedmiocie.
Polega na porządkowaniu
zbioru, który powinien być
dostatecznie duży i w miarę
kompletny. Jeśli ktoś posiada kilka unikatów, to posiada tylko fragmentaryczny
zbiór. Kolekcjoner dąży do
zdobycia całości”.
Kolekcjonerzy
to
ludzie szaleni. Dla zdobycia unikatów do zbioru są
gotowi
wydać
wszystkie
oszczędności, opróżnić konta do zera, po to tylko by mieć
kolejny okaz do kolekcji.
Są tacy, którzy np. ze strachu przed
utratą rarytasów rzadko wychodzą z domu,
albo którzy nie chcą wymieniać z innymi
swoich dubletów (podwójnych), żeby nie
wzmacniać zbiorów konkurencji.
A zbierać można wszystko. Od obrazów
i drogocennej chińskiej porcelany, po
butelki i kapsle od napojów. Najbardziej
popularne rodzaje kolekcjonerstwa to: filatelistyka (zbieranie znaczków), numizmatyka (monety), falerystyka (medale
i odznaczenia), ale ludzie zbierają różne
dziwne rzeczy, np. są zbieracze temperówek, zabytkowych sztućców, biletów
autobusowych z różnych miast i wiele
wiele innych.
Dla niektórych ludzi jest to sposób na
życie. Dni, w których zdobywa się jakieś
„białe kruki” na długo zapadają w pamięci
zbieraczy. Ogromną radością jest patrzeć
jak zbiór staje się pełniejszy. Kolejne braki
się uzupełniają, a znajomi pasjonaci pękają
z zazdrości.
To jest trochę jak myślistwo. Fanatycy często jeżdżą po kraju, by zdobyć coś
ciekawego; zdziwilibyście się jak wielkie
emocje temu towarzyszą.
Dzięki kolekcjonowaniu polepsza się
spostrzegawczość, z czasem potrafimy
dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
naszych okazów.
Jednak przede wszystkim kolekcjonerstwo łączy ludzi. Dam Wam nawet dobry
przykład.

Pamiętacie, jak kilka lat temu do
chipsów dodawali „pokemony”? Czy to
nie było piękne, gdy wszyscy lubili to
samo? Bez względu na to, czy chodziłeś
do klasy pierwszej czy szóstej, z każdym
mogłeś porozmawiać na ten jeden temat
i powymieniać się. A ile serdecznych
przyjaźni zawiązało się dzięki temu!
I chociaż dziś nikt już ich nie zbiera, to musicie przyznać, że wtedy, kto miał „asha” to
był gość…
Mógłbym tak pisać w nieskończoność.
Plusów kolekcjonowania jest mnóstwo. Kto
jest jednym z nich ten wie.
Czy nie cudowne byłoby znalezienie bratniej duszy w szkole? Jednym
z zadań tego działu jest zebranie wszystkich
szkolnych fanatyków zbieractwa w celu
wymiany doświadczeń, zainteresowań.
Jeśli Wy lub wasi Rodzice zbieracie
coś ciekawego i chcecie się z naszymi
czytelnikami podzielić wrażeniami, piszcie
na adres gazety. Ja ze swej strony postaram się omówić szerzej poszczególne
rodzaje kolekcjonerstwa.
Jeśli nie będzie z waszej strony ciekawszych propozycji, w następnym wydaniu
„Ellyty” omówię dział, który dotknął mnie
osobiście - kolekcjonowanie pamiątek
sportowych.
Jarosław Bednarz

Święta na wesoło

Komiks
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Sport w szkole
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2:0

V LO

0:2

VII LO
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ZSCHEM
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8
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0:2

4

0:10

X

1:2

0:2

6

3:8

VII

2:1

2:0

V LO

VII LO

1:2

2:0

2:0

9

9:3

III

0:2

6

3:9

VIII

zespół

mecze

punkty

stosunek setów

1

IV Liceum Ogólnokształcące

5

9

9:3

2

III Liceum Ogólnokształcące

5

9

9:3

3

Z.S.Ekonomicznych

5

9

9:3

4

I Liceum Ogólnokształcące

5

9

9:3

5

V Liceum Ogólnokształcące

5

9

8:5

6

II Liceum Ogólnokształcące

5

8

7:5

7

Z.S.Chemicznych

5

6

3:8

8

Z.S.Gastronomicznych

5

6

3:9

9

VII Liceum Ogólnokształcące

5

5

2:10

10

XI Liceum Ogólnokształcące

5

4

0:10

1:2

1:2

2:1

2:0
0:2

ELEKTRONIK

2:0

EKONOMIK

2:0

1:2

ZSS

2:0

2:0

2:1

2:1

2:0

4:7

VII

9

6:7

VI

0:2

0:2

10

8:9

III

0:2

8

6:6

V

0:2

6

4:12

IX

12

12:2

II

5

4:6

VIII

14

14:0

I

2:1

2:0

0:2
2:0

Ostateczna klasyfikacja

18

MCE

SET

IV

7

2:1

2:0

X

9:7

0:2

1:2
2:0

1:12

0:2

1:2

2:0

6
10

0:2

2:1
1:2

PKT

ZSS

Ekon.

Elektron.

XI LO

VII LO

2:0
0:2
1:2

2:0

V LO

2:0

2:0

0:2

ZSS

1:2

II LO

0:2

0:2

Ekon.

ELEKTRYK

I LO

2:1

0:2
2:0

Elektron.

2:0

XI LO

1:2

Elektryk

VII LO

0:2

0:2

2:1

XI LO

2:0

2:1

0:2

VII LO

0:2

VI LO

VI LO

V LO

0:2
2:0

Elektryk

1:2
2:1

VI LO

V LO

I LO

II LO

WYNIKI ROZGRYWEK- CHŁOPCY

I LO

Nasi koszykarze i koszykarki nie skończyli jeszcze jednak sezonu.

Szkolne sukcesy!!!
Piłka ręczna

Ostateczna klasyfikacja

IILO

W listopadzie wiele rozgrywek międzyszkolnych
dobiegło końca. Nasza szkoła, jak wiecie, znakomicie reprezentowała się zarówno w piłce siatkowej, ręcznej, jak i koszykowej.
Koniec sezonu siatkarskiego był raczej udany,
a oto wyniki.

0:2

0:2
III LO

ZSE

ZSC

2:0

9

2:0

0:2

1:2

0:2
II LO

I LO

2:1

2:0

2:0

1:2

0:2

IV LO

ZSEKON

0:2
2:0

1:2

ZSGASTR

XI LO

VII LO

2:1

IV LO

2:0

ZSC

1:2

2:0

2:0

XI LO

III LO

2:0
2:1

Sport

ZSG

2:1

ZSE

I LO
II LO

V LO

IV LO

III LO

II LO

I LO

WYNIKI ROZGRYWEK - DZIEWCZĘTA

zespół

mecze

punkty

stosunek
setów

1

Zespół Szkół Samochodowych

7

14

14:0

2

Zespół Szkół Elektronicznych

6

12

12:2

3

II Liceum Ogólnokształcące

6

10

9:7

4

VII Liceum Ogólnokształcące

7

10

8:9

5

VI Liceum Ogólnokształcące

6

9

6:7

6

XI Liceum Ogólnokształcące

5

8

6:6

7

V Liceum Ogólnokształcące

5

7

4:7

8

Zespół Szkół Elektrycznych

6

6

4:12

9

I Liceum Ogólnokształcące

6

6

1:12

10

Zespół Szkół Ekonomicznych

4

5

4:6

W listopadzie rozegrano także ostatnie mecze
piłki ręcznej, zarówno dziewcząt, jak i chłopców.
Nasze szczypiornistki odniosły zdobyły Mistrzostwo Bydgoszczy. Wielki sukces odniosły przede
wszystkim dzięki systematycznemu treningowi
oraz niezastąpionemu p. Piotrowi Baldowskiemu, który wszystko nadzorował. Pierwszy mecz
wygrały gładko 11:4, drugi 10:0. Kolejne nie
były już tak łatwe, jednak dziewczyny poradziły sobie świetnie wygrywając kolejno 10:8 i 9:4.
W ostatnim terminie jednak nie pozostawiły
rywalkom cienia możliwości na wygraną
i zakończyły turniej wynikiem 11:7. Dzięki temu
zwycięstwu nasza szkoła dostała się do półfinału Mistrzostw Województwa w Strzelnie, gdzie
ostatecznie zajęła III miejsce, co w klasyfikacji ogólnej dało VI miejsce w województwie.
Dziewczętom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!!!
Chłopcom sezon jednak nie powiódł się tak,
jak byśmy wszyscy tego chcieli, gdyż pierwsze
trzy mecze przegrali tylko 1 pkt., kolejno: 6:7,
10:11, 5:6. Ostatni mecz to już jednak definitywna porażka - 2:6, co dało im ostatecznie 4 miejsce
w grupie. Chłopcy nie zakwalifikowali się do
dalszych rozgrywek. Był to dla nich wyjątkowo
nieudany sezon, dlatego życzymy zwyżki formy
w kolejnym - i liczymy na wygraną.

Lekkoatletyka
Nasi lekkoatleci - sztafeta męska - także odnieśli wielkie zwycięstwo. Zajęli oni VI miejsce
w Mistrzostwach Bydgoszczy w biegach przełajowych.
A oto nasz skład pod czujnym okiem znakomitego trenera p. Piotra Baldowskiego:
Aleksander Adamczyk, Tomasz Piotrowski,
Łukasz
Brzozowski,
Szymon
Czapiewski,
Paweł Szymanowski, Michał Puziak, Przemysław
Chyliński, Maciej Mielcarek, Mateusz Kwiatkowski, Amadeusz Wójcik, Szymon Poslednik,
Michał Roczyński.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia
i polepszenia wyników w kolejnym sezonie !!!
Sylwia Nadolna

Na wesoło

Pfsor powiedział
Profesor
Małgorzata Dudek
„Każdy ma prawo wdepnąć tam, gdzie
trzeba … albo i tam gdzie nie trzeba”
„Suma to jest taki nocnik U …
No zobacz! Co to?! Λ- i już by ci się
wylało!”
„Hmm… zastanawia się teraz co robiła
w niedziele,
zamiast rozwiązywać zadania!”

Profesor
Ładysława Łepek – tyle
radości i tylko dwie
kalorie

Narkomania jest jak topór dla mózgu.
Nie to co Tausza – jej mózg jest elastyczny.

Dziś 13 piątek i jestem groźna. Nie
śmiać się!

No nie śmiej się z kolegi, on nic na to
nie poradzi, że taki jest.

(ktoś z klasy) Ale my jesteśmy na to za
głupi. – (z rozbrajającym uśmiechem)
Ja wiem.
Obudziły się gadułki – wiosna idzie...
I tak przelewa, przelewa jak to się
mówi z próżnego...nie z pustego w
próżne...
Kto mi to przeczyta słowami?

Profesor
Małgorzata Pilimon
Tak narysowałam...no
łam...

nagryzdoli-

(do klasy wchodzi wystraszony pierwszak) – Czy ma pani tkanki zwierzęce?
– No, w sumie to mam. – odpowiada
nauczycielka patrząc na swoje ręce.
Królik himalajski, jak sama nazwa
wskazuje, rośnie w chłodnych górach
i ten królik ma biało upierzoną sierść.

Profesor Alicja Kłopotek
O jeny, ale suprajza.
Piszemy temat: Ćwiczenia maturalne
myślnik hurrrra zdam maturę!!!
Nie lubię Mickiewicza, ale nie mówcie
o tym nikomu.
Zobaczyć kobietę w człowieku...
Dlaczego nic tam nie drgnęło mu...to
znaczy serce...
Pająkówna, no panna, chociaż 7 dzieci miała. No ostro było.
To język polski a nie przystosowanie
do życia w rodzinie, więc nie wchodzimy w te aspekty socjologiczne. Zero
tolerancji dla żądzy!
Stopy, które parzą, ręce, które leczą.
Nie bucz głupia- mówi Antek do krowy...
Niegrzeczne dzieci, za karę będą jeść
snickersy i pójdzie im w biodra.
Jak żyć? – trzeba wdychać smród hipopotama i się nie zatruć.

To tak możemy rozmawiać – ja o grzybie , ty o rybie.

Profesor
Danuta Grabowska
Prośba pani Górkiewicz jest dla mnie
rozkazem.

Profesof
Izabela Jasińska

No bez czapki chodzisz – po co ogrzewasz swoją głową miasto?

Profesor
Małgorzatą Górkiewicz
Tylko liżesz i liżesz, a ręce nie pracują. (do koleżantki która jadła lizaka na
lekcji o prądzie ;P)
Kropeczka, niech będzie kropeczka, ja
wolę kropeczkę.

Profesor
Anna Urbanowska
W tym nieładzie widzisz lepiej niż przeciętny ładziej. (nadal głowimy się nad
znaczeniem słowa ładziej...)
Zamknij to okno, bo mnie wczoraj
strasznie przewiało i bardzo wczoraj
przez to cierpiałam. (zważmy na fakt,
że okna na ostatnim piętrze są niezwykle ogromne taaa...)

Tak, wiercą...sms-y...

W pokoju nauczycielskim wołają na
mnie Świecznik, bo jak wejdę, to zawsze zgaszę światło.

(uczennica pisze trudną reakcję na
tablicy, a tu zamiast sprawdzenia poprawności jej zapisu) To twoje „N” to
jakieś taki amputowane...

Papier toaletowy – przedmiot pożądania.

Profesor
Aleksandra
Hoffa
Nie, to nie mój
ojciec ofiarował
mi to piwo.
Patologia zawsze
się zwraca.

Nie baw się włosami kolegi! Eee to jest
kolega czy koleżanka?

Profsor
Ewa Papużyńska
No dobrze, dobrze...takie czy
z ogonkem
Poszkodowanego należy podtrzymywać na duchu – o ile
jest przystojny.

Religijnie i po bożemu z
księdzem Sierzchułą

W razie ataku bombowego należy podkopać się pod chodnik.

No jeszcze nie było w moim życiu takiego etapu, że przestałem być księdzem.

Profsor Bożena Dziedzic

Tylko brać do Brdy, przywiązać do
motorówki i jechać żeby rozum przewietrzyć.

Nic ci więcej nie trzeba. Jesteś najedzony i mogą cię po ulicy z siekierą
ganiać.
Ja lubię tak czasami trochę zboczyć.

Zabawa
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Połącz punkty
czterema liniami
prostymi
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