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ZŁOTO TYLKO
DLA ZUCHWAŁYCH!

REMONT RUSZYŁ,
A JA STOJĘ.

HISTORIA DECHĄ CIOSANA

Złoto tylko dla zuchwałych!
Wygraliśmy!!! W XVI Wojewódzkim Konkursie Gazetek Szkolnych,
rozstrzygniętym 6 listopada br w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Bydgoszczy, nasza redakcja zajęła I miejsce ex-quo z nagradzaną
od wielu lat gazetą "Wzrok ludu" z I LO w Żninie. Sukces tym bardziej nas cieszy, że już po pierwszym roku działalności doceniło nas
profesjonalne jury. Konkurs został zorganizowany przez redakcję miesięcznika "Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole" i CKN w Bydgoszczy. Najlepszym zespołom redakcyjnym prezydent Konstanty Dombrowicz przyznał granty oświatowe o łącznej wartości 30 tys. zł.
Konkurencja była dość spora, poziom bardzo wysoki, a główny
rywal, choć od kilku lat niepokonany, okazał się przeciwnikiem
na naszą miarę.
Udało się! Otrzymaliśmy 3 tys. zł na sprzęt oraz inne potrzeby
redakcji, a także pamiątkowy dyplom z rąk Mariana Sajny,
dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
Niespodzianką okazało się duże zainteresowane innych szkół
naszym pismem. Zostaliśmy nawet poproszeni o przygotowanie
warsztatów dziennikarskich dla jednej z bydgoskich placówek.
Oczywiście, nie zabrakło również fleszy i licznych sesji dla gazet
z naszego regionu.
Czujemy się naprawdę wspaniale, jesteśmy z siebie dumni i dziękujemy również Wam, Drodzy Czytelnicy, za zainteresowanie oraz
pomoc, jaką niejednokrotnie ofiarujecie. Obiecujemy, nie
spoczniemy na przysłowiowych laurach i będziemy kontynuować naszą dziennikarską pracę. Oby było jeszcze lepiej niż do
tej pory!
Redakcjo, po sukces marsz! ;)
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STACJA: BŁONIE

Zabawa

Talentem być
Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy od
ponad 20 lat organizuje
konkurs artystyczny dla szkół
ponadgimnazjalnych do 24
roku życia- MŁODE TALENTY. Początkowo odbywał się
na etapie międzyszkolnym,
lecz w miarę upływu lat ranga konkursu
zaczęła wzrastać i „Młode Talenty” nabrały
wymiaru przedsięwzięcia wojewódzkiego.
Od ubiegłego roku organizatorzy posunęli się dalej i zorganizowali edycję
ogólnopolską.
Konkurs obejmuje 5 kategorii:
1) Literacką (poezja),
2) plastyczną (fotografia, prace plastyczne),
3) muzyczną (soliści, zespoły),
4) teatralną (zespoły teatralne)
5) taneczną (soliści, formacje taneczne).
W tym roku tematem wiodącym prac
jest Mickiewiczowska myśl: „Młodości!
Dodaj mi skrzydła”, mogąca być mottem
młodych, kreatywnych ludzi.
Chcesz wziąć udział w konkursie? To
nic trudnego. Pierwszy etap to rejestracja
w Internecie i zapoznanie się z ogólnymi
zasadami. Kategoria muzyczna, taneczna
i teatralna zgłasza swoje kandydatury do

Po raz pierwszy spotykam się z Wami jako
redaktor naczelna. To dla mnie trudne, ale i niezwykle
ważne wyzwanie. Składam wyrazy szacunku i uznania
mojej poprzedniczce Sarze za wytrwałą, pełną poświęceń
pracę. Mam nadzieję, że ten rok wspólnego redagowania
gazety przyniesie nam dużo satysfakcji. Szczególnie liczę
na nowy nabytek, czyli wszystkich ambitnych pierwszoklasistów.
Przed Wami pachnący jeszcze drukarską farbą
nowy numer „Ellyty”. Czeka Was, mam nadzieję, interesująca czytelnicza przygoda. Z Darią wybierzecie się
w podróż po bydgoskim Błoniu, Kasia – u której pojawi
się niedługo syndrom sztokholmski-opisze przeżycia pasażerów komunikacji miejskiej, a Dominika wprowadzi
w niezwykłe losy swojej cioci. Aha, będziecie mieli też niepowtarzalną okazję zajrzenia do
damskiej torebki .Nie zabraknie stałych działów, w tym „Skuwki-zasuwki”, czy opowiadań Agnieszki.
Życzę miłej lektury przy rozświetlonej blaskiem lampek choince. Wesołych Świąt !
Redaktor Naczelna
Sylwia Nadolna
21.12.2008r., zaś literacka i plastyczna
do 13.02.2009r. Przesłuchania zakwalifikowanych zespołów odbywają się na
kilka dni przed feriami - 9-12.02.2009w Operze Nova. Każda kategoria ma wyznaczony termin swoich występów, które
jak zwykle ocenia profesjonalne jury. I tak:
9.02- kategoria taneczna, 10.02- soliści,
11.02- zespoły muzyczne, 12.02- kategoria
taneczna. Najlepsi przechodzą do etapu
finałowego, a laureatów poznajemy podczas koncertu galowego w Operze Nova
w Bydgoszczy 3 kwietnia 2009r. Prace
plastyczne i literackie oceniane są bez
udziału uczestników, a szczegółowe wyniki
można poznać na stronie www.mlodetalenty.com już od 6.03.2009r.
Prace plastyczne i fotograficzne
można będzie obejrzeć w kwietniu na
wystawach w Muzeum
Fotografii przy WSG,
zaś koncert kategorii
muzycznej odbędzie się
na Starym Rynku dla
wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.
W tym roku konkurs zyskał wielu
sponsorów. Od 2004r. MŁODE TALENTY
posiadają honorowy patronat Wojewody
Kujawsko Pomorskiego, Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Patronat medialny sprawują: Eska Bydgoszcz, www.śpiewajmy.akcja.pl, Gazeta
Pomorska, TVP3, www.iBelchatow.pl, portal nasza-klasa.pl. Patronat akademicki
nad przedsięwzięciem objęła Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, współorganizatorem konkursu jest STUDIO MR.
Kolejny rok zapowiada się bardzo
ciekawie. Organizatorów czeka dużo pracy
i oczekiwanie na wielkie talenty. Liczymy
także na uczniów I LO, jako godnych
reprezentantów naszej szkoły. Co roku
chętnych przybywa, a konkurs zyskuje coraz większy prestiż i dla wielu jest
przepustką do poważnej kariery. Nowa,
II ogólnopolska edycja będzie jeszcze lepsza od poprzednich i ponownie zbierze plon
w postaci MŁODYCH TALENTÓW!

Długie oczekiwanie na nic =
tygodnie klasowe.
Dźwięk dzwonka, wtorek godzina
10:35. Wychodzimy na korytarz, czekamy
chwilę, a tam gwar codziennych rozmów,
szum, pośpiech, porozrzucane na podłodze
plecaki gimnazjalistów. Jednym słowem
dzień, jak co dzień. I pytanie: co w tym
dziwnego? Mianowicie fakt, że tego dnia
rozpoczęły się tygodnie klasowe, dokładniej
tydzień klasy 1E. Minął wtorek, podczas
którego mogliśmy jedynie oglądać rysunki
poprzyczepiane do drzwi każdej sali. Owszem pomysł dobry, wykonanie również,
ale dlaczego nic poza tym? Czemu klasy
nie dało się zauważyć? Może taki chwyt reklamowy? Dopiero we wtorek się ujawnią,
będzie tak zwane „wejście smoka”. Środa
rano pierwsze spojrzenie na korytarz
i… pierwsza myśl: „Zadziałali”. Na pierwszym piętrze możemy podziwiać samochód
Flinstonów. Trzeba przyznać pojazd
prezentował się bardzo dobrze. Niestety,
klasa znów była cicha, ukryta, nie podejmowała widocznych działań.
Jak to się stało, że zeszłoroczne
tygodnie klas stawiały na nogi całą szkołę,
niekiedy na kilka tygodni Jedynka zamieniała się w kolorową, radosną, głośną
placówkę, teraz straciły swoją moc i urok?
Klasom, które w ubiegłym roku były gospodarzami szkoły, można było zarzucić
komercyjność działań, ale z pewnością
nie nudę i brak posłuchu. Czy wina tkwi
w nas, za złe przygotowanie regulaminu
i
odstraszenie
pierwszaków
wpisem
o zakazie komercyjności, a może to jednak brak kreatywności nowych uczniów
naszej szkoły? Na pewno trudność sprawia
to, iż tematy są odgórnie ustalone, ale ich
zakres jest tak obszerny, że nie powinny
ograniczać fantazji organizatorów. Z niecierpliwością czekamy na kolejne klasy
i mamy nadzieję, że pokażą znacznie więcej
i czymś nas zaskoczą. Życzymy powodzenia i niepowtarzalnych pomysłów.
Adrianna Czubak
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WAMPIRIADA
Jak wszyscy wiedzą — albo się zaraz dowiedzą — krew jest niezwykle ważna i nigdy nie ma
jej zbyt wiele. Niejednokrotnie podczas zabiegów
chirurgicznych zużywa się jej ogromne ilości. I chociaż wydaje się oczywiste, że szpitale mają krwi pod
dostatkiem, to nie zawsze tak właśnie jest. Skądś
się przecież ta krew musi w szpitalach brać.
A bierze się, oczywiście, od dawców. Pomysł
wyszukania chętnych do dzielenia się swoją krwią
w naszej szkole pojawił się już w zeszłym roku.
Tegoroczna powtórka miała zachęcić młodych ludzi do dzielenia się życiem. Bo tak chyba można
nazwać oddawanie krwi.
Igły, strzykawki i krew nigdy nie były czymś,
co lubiłabym najbardziej. Ale mówią, że strach
trzeba pokonywać, bo inaczej złapie i już nie puści.
Dlatego też wpisałam się na listę, licząc na to, że
spore ilości czekolady pokonają natrętne mroczki
przed oczami, nawet kosztem kolejnych zbędnych
kilogramów na wadze (której nie posiadam). Z lekką obawą, aczkolwiek również ze zniecierpliwieniem, oczekiwałam na magiczną datę — siódmy
listopada. A magiczne (i te zwykłe też) daty mają to
do siebie, że prędzej czy później nadchodzą.

Już na korytarzu przed salą numer jeden można było dostrzec
innych śmiałków. Koordynujące wszystko panie: Ewa Lica-Boruta
z biblioteki, pedagog Beata Gołębiowska, p pielęgniarka Danuta Gierszewska
i profesor Małgorzata Kolmajer bacznie obserwowały i wspierały uczestników akcji. Podeszłam niepewnie bliżej
i zostałam obdarowana wstępną ankietą przez wolontariuszki z gimnazjum
(które na swoją kolej muszą poczekać jeszcze kilka lat). Potwierdziłam, że owszem,
czuję się świetnie, nie, nie mam żadnych
z wymienionych chorób, a egzotyczne kraje
zwiedzałam jedynie w marzeniach, po czym
wkroczyłam do „Sali Poborowej”. Ponumerowane stanowiska, profesjonalny sprzęt
i personel, który najwyraźniej znał się na
rzeczy, mogły zrobić wrażenie. Niestety —
podstępne mroczki zwyciężyły czekoladę

i zamiast oddać krew,
poleżałam sobie na fotelu, prowadząc bardzo miłą
pogawędkę z przejętymi
paniami. Miało to jednak
swoje dobre strony. Skorzystałam z okoliczności,
by poobserwować tych,
którym udało się przedostać
przez
stanowisko numer trzy (a trzeba
zaznaczyć, że przesiew
był spory!), czyli badania.
Okazało się, że nie tylko
uczniowie zdecydowali się
na oddawanie krwi. Pan profesor Daniel Kona i pani profesor Małgorzata
Niewiadomska są tu najlepszym przykładem.
Być może w przyszłym roku akcja będzie miała jeszcze większy
rozmach. Do tego jednak potrzeba ludzi chętnych do pomocy. I może
zabrzmi to jak apel jakich wiele, ale chyba warto. Choćby po to, by pokazać, że jednak nie wszyscy jesteśmy obojętni na los drugiego człowieka, że
znieczulica może nie jest aż tak powszechna. W końcu nigdy nie wiadomo,
kiedy to my będziemy potrzebowali krwi. Być może wtedy uratuje nam ona
życie. Dlaczego więc nie uratować kogoś innego?
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24 dzień listopada rozpoczął tygodnie
klasowe w Naszym Liceum. Prehistoria
przypadła w udziale zaaklimatyzowanej
już 1 e. Oto ich wrażenia!

W pogoni
za Mamutem
Epoka kamienia spadła na nas jak
grom z jasnego nieba. Na jednej z godzin
wychowawczych Aleksander oznajmił: „Na
zebraniu Samorządu Uczniowskiego omawialiśmy Tygodnie Klasowe. Przypadła
nam w udziale… Prehistoria.”. Prehistoria,
jak to pięknie brzmi.
Rezolutna Gaca od samego początku
wzięła sprawy w swoje ręce. Motyw przewodni – Mamut.
Przez cały tydzień rozważaliśmy
możliwości upodobnienia się do ludzi pierwotnych. Nie każdy dysponował skórą z lisa,
żubra, czy też innego bardziej plastikowego
tworzywa. Uzbierała się grupka fanatyków z maczugami, w większości mężczyzn
w wieku lat kilkunastu, których trzeba
było odpowiednio ucharakteryzować lub,
jak kto woli, cofnąć w rozwoju.

Właściwa oprawa
świąt?
Zbliżają się święta, najwyższy więc już
czas, by zacząć biadolenie na temat tego,
że komercjalizacja, że zagonienie, skażenie
świątecznej atmosfery i wciskanie reklamowego kitu. Bez tego rytualnego biadolenia święta nie byłyby świętami.
Co roku o tej porze różne autorytety przypominają
nam o tym, abyśmy pamiętali
o właściwej oprawie świąt: ma
być wieczerza z tradycyjnymi potrawami, opłatek, kolędy i.... cała rodzina. Dzisiejszy
świat nie utrudnia, a właściwie wręcz ułatwia, dotarcie do
tych świątecznych atrybutów.
Opłatek dorzuci jako gratis
weekendowa prasa. Obok opłatka znajdzie się też płyta „The
best of kolędy”, więc i ten problem odpada. Gorzej jest z wigilijnymi potrawami,
ale zagonieni zawsze mogą wyszukać jakiś
bożonarodzeniowy catering. Nie da się jednak ukryć, że prawdziwym problemem dla
współczesnego człowieka jest... rodzina.

Stworzyliśmy
malowidła
jaskiniowe,
którymi
„przyozdobiliśmy” teren szkoły.
Na drzwiach sal pierwszego piętra porozwieszaliśmy obrazki
ukazujące różne stadia rozwoju
Homo Sapiens. Nasi starsi
koledzy domalowali im co nieco,
najwidoczniej stwierdzając, że
postaciom tym doda to męskości. Jacy oni pomysłowi!
Zrezygnowaliśmy z wykładu na temat „Podboje świata
Australopitków z 1e”. Nasze
przemyślenia z pewnością nie
przypadłyby do gustu wielu
historycznie bardziej doświadczonym słuchaczom. Wykład
zastąpiliśmy happeningiem. O godzinie
13.30 25 listopada na głównym holu,
obok pokoju nauczycielskiego, pojawił się
rozpędzony Mamut składający się z dwóch
osobistości człekokształtnych przyodzianych w koc i kartonową głowę z uszami,
kłami, trąbą oraz wydłubanymi oczodołkami. Mamut ten, pogrążony w rozpaczy,
uciekał
ile
sił
w
nogach,
sierść
rozwiewał mu wiatr… Trzy metry za nim
rozwścieczeni ludzie z plemienia Flinstonów
z maczugami, kijami, dzidami i innymi
dziwnymi przyrządami do
samoobrony, gonili swój
obiad. Reakcje uczniów były
zróżnicowane. Od napadów histerycznego śmiechu,
przez wiwaty uwielbienia, po
skrzywione miny wyrażające
niesmak. Kiedy mamutowi
odpadła trąba stwierdziliśmy, że pościg czas zakończyć. Tak minął dzień
pierwszy naszych starań
przeniesienia I Liceum Ogólnokształcącego w epokę kamienia łupanego.
Noc z wtorku na środę dla kilkorga dziewczyn
z naszej klasy była bardzo
No, bo tak: kiedyś dziadkowie gromadzili
w swoim wielkim domu wszystkie dzieci
i wnuki. Izba pękała w szwach, stół się uginał, wieszaki łamały, nie bardzo było czym
oddychać, a dzielenie opłatkiem trwało
godzinami, ale byli wszyscy. Do tego
ideału nie ma już powrotu. Przede wszystkim zgromadzenie „całej rodziny” wiąże
się z tym, że jakaś inna rodzina cała
się nie zbierze. Różne
rodziny mają swoje części
wspólne,
którymi
z reguły dość ciężko się
podzielić. Czyjś zięć jest
z reguły też czyimś
synem.
Oczywiście,
można
ganiać od rodziny do rodziny (i tak się zazwyczaj
dzieje),
ale
wtedy
pojawiają się nowe problemy. Bo skoro my ganiamy,
i szwagrostwo ganiają,
i wujostwo, i dziadkowie, to wigilijny grafik
staje się niebezpiecznie napięty. Ciotka
Agnieszka: 15:20-17:15, Wujek Staszek:
16:30-18:00, Kuzynka Kasia: 17:25-19:10.
Wychodzi na to, że opłatek będzie nie tylko
łamany, ale również przerywany.
No i wreszcie najgorsze: Halinka

pracowita. Konstruowanie samochodu
z napędem nogonośnym i szyberdachem
nie jest wcale takie proste, jak mogłoby się
wydawać. W końcu dzieło ujrzało światło
dzienne. Inauguracyjny rajd miał rozpocząć się na długiej przerwie. Jaskiniowcy
zmęczeni po zeszłodniowym mamucim
maratonie z radością wsiedli za kółko kabrioletu. Korytarze okazały się zbyt ciasne,
a wyjścia ewakuacyjne zbyt wąskie, dlatego maksymalna prędkość, jaką osiągnęło
nasze dzieło techniki, wynosiła 0,001
km/h… Na ostatnim wirażu prehistorycznym stworkom zachciało się „jazdy na maxa”
i przy gwałtownym hamowaniu wehikuł
rozpadł się na części pierwsze.
Po legalnym obrabowaniu szkolnego sklepiku z maczug keczupowych, środowy obrządek prehistorii uwieńczyliśmy
degustacją. Do oczu napływały nam łzy,
gdy spoglądaliśmy na tę dobrze wychowaną młodzież, na tę elitę, rzucającą się
na półmiski z przysmakami. Najwidoczniej
rozbudziliśmy w nich bestie… Nikt z Was
nie wie, co tak naprawdę kryło się w tych
chrupkach tamtego dnia… Nawet Stary
Pradziad Flinston tego nie wie. xD’ Choć
nie wszystko wyszło tak, jak wyjść miało,
najważniejsza jest przecież dobra zabawa
i… integracja.
Daria
przyjechała z Londynu na święta ze swoim
nowym chłopakiem i się okazało, że ma
on czarną skórę. Babcia to jeszcze jakoś
przeżyje, bo lubi Louisa Armstronga, ale
dziadek? Choć to i tak lepiej niż u sąsiadów, bo tam ze swoim nowym chłopakiem
przyjdzie ich kuzyn. Jak się z takim opłatkiem dzielić, żeby się tym... seksualizmem
nie zarazić?
Właściwie to dobrze, że te świąteczne
promocje w sklepach zaczynają się już na
początku listopada, bo jeśli cały adwent
spędza się na rodzinnych przepychankach
i na ustalaniu, kto w tym roku przygotowuje Wigilię i kto w związku z tym na pewno,
ale to na pewno, nie zamierza się na niej
pojawić, to na zakupy mogłoby tego czasu
zabraknąć.
Wydaje się, że w tym splocie skomplikowanych sytuacji najlepszym rozwiązaniem
jest wyjazd. Decyduje się na niego w okresie
świątecznym coraz więcej Polaków, co
jeszcze kilka lat temu było zupełnie nie do
pomyślenia. Urwać się jak najdalej od tej
kapusty, tej brei, tej kutii. Jakieś Alpy,
Azory, czy Australia. O, tak. A na
wigilijnym stole coraz mniej pełnych
talerzy, a coraz więcej tych pustych, dla
nieobecnych, dla niespodziewanych gości...
Marta
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Remont ruszył,
a ja stoję.
Remont ulicy w centrum miasta
oznacza dla bydgoszczan, w tym i dla mnie,
chaos. Modernizacja jednej z głównych
arterii - ulicy Focha - trwa, a w kierowcach
obudziły się zwierzęce instynkty, Bydgoszczą rządzi prawo silniejszego. „Jakoś” radzi sobie tylko MZK. Szkoda, że w naszej
prywatnej „dżungli” nie ma małpiatek.
Przynajmniej byłoby na co popatrzeć.
Jak co ranek zaszczytna większość
„jedynkowiczów” i innych bydgoskich
uczniów, wyrusza z misją odtworzenia
lub też utworzenia pożytecznych szarych
komórek. Do tej grupy należy i moja
skromna osoba. Lecz zanim spełnię swój
edukacyjny obowiązek, muszę zmierzyć się
z problemem, który od listopada spędza
z oczu sen wszystkim miezkańcom zachodniej Bydgoszczy – autobusem T3.
Osobiście nic nie mam do kołowych
pojazdów MZK, ale podróż nimi nie jest
czymś upragnionym, choć koniecznym.
Zazwyczaj w jazdę T3 w godzinach szczytu
należy wliczyć pół godziny spóźnienia. Ten

czas mogę, „na szczęście”, kreatywnie spędzić na przystanku np. licząc samochody
lub płytki chodnikowe.
Kiedy jednak wymarzony i wyśniony
„książę na kółkach” przyjedzie, z radością do niego wskakuję, nie patrząc na
malejący w zastraszającym tempie limit
wolnej przestrzeni. ‘Bliskie kontakty międzyludzkie wpływają korzystnie na naszą
psychikę’ – przeczytałam ostatnio w jakieś
gazecie brukowej. Jednak aż tak bliskie
kontakty z drugim człowiekiem naprawdę nie są nam w autobusie niezbędne,
a najgorsze jeszcze mnie czeka. W miarę
zbliżania się do „strefy zero” światła samochodów wkoło zaczynają migotać niczym
zepsuty miecz świetlny Lorda Vadera.
Pierwszy etap podróży za mną, teraz
przerwa „reklamowa” - korek! W takich
sytuacjach nie tylko ja myślę: „Ile bym
oddała za rower!”. Bydgoszczanie i przyjezdni, pamiętajmy jednak, że cierpimy za
słuszną sprawę i musimy trzymać fason.
Przynajmniej, tak by wypadało...
Szybko zmieniam jednak zdanie
na ten temat, gdy po przeczytaniu dwudziestu stron książki, stoję zaledwie 400
metrów dalej. „Czytanie” to nawet za dużo
powiedziane, bo literki skaczą mi przed

oczyma, co spowodowane jest nieustanną,
nadaremną pracą silnika. Rezygnuję więc
z ambitnej rozrywki. Oglądanie panoramy
miasta zza brudnych szyb, okazuje się
idealnym zajęciem . W końcu w pozycji
sardynki, jak każdy dojeżdżający, docieram do przystanku, zwanego obecnie przez
użytkowników MZK „wybawieniem”.
Po zetknięciu ze świeżym powietrzem
i niezbyt czystym chodnikiem jeszcze
raz przeżywam traumę sprzed chwili. To
jawa, czy sen? Myślami nadal znajduję się
w innej rzeczywistości, w takim „bydgoskim
matrixie”. Obudzić z szoku może mnie
dopiero szkolny gwar i dzwonek, który po wszystkich przejściach brzmi jak
marzenie.
Przeżywając ten sam scenariusz
każdego dnia mogę mieć tylko nadzieję,
że niedługo obudzi się we mnie i reszcie
pasażerów syndrom sztokholmski (stan
psychiczny, który pojawia się u ofiar
porwania lub u zakładników, wyrażający
się odczuwaniem sympatii i solidarności
z osobami je przetrzymującymi przyp. red.)!
Oby stało się to szybko, bo koniec remontu
dopiero w kwietniu!
Katarzyna Kolet

Ręka na pulsie

W drodze
po sukces
Wielu uczniów naszej szkoły podjęło się poważnego zadania- przygotowania
do olimpiady przedmiotowej. W końcu nic
w tym dziwnego, bo nagroda jest warta
trudu i poświęceń. Laureaci i finaliści
poszczególnych olimpiad są zwolnieni
z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Wielu marzy o takiej niespodziance,
więc dlaczego nie spróbować swoich sił?
Chyba warto!
I taki trud podjęło kilkunastu
uczniów naszego liceum. Mózgi ścisłe
zabrały się, oczywiście, za olimpiadę
matematyczną, ekonomiczną, informatyczną, fizyczną, geograficzną, chemiczną
i biologiczną. Humaniści z kolei mieli
możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie
historycznej, polonistycznej, teologii katolickiej, wiedzy o prawach człowieka, wiedzy
o Polsce i świecie współczesnym, o losach
Polaków na Wschodzie. Poligloci mogli
popisać się swoimi umiejętnościami
w
olimpiadach
językowych:
języka
niemieckiego, angielskiego, francuskiego
i łacińskiego.
Jak widać, możliwości jest wiele,
potrzeba nam jedynie zapału, ambicji oraz
wielkiej mobilizacji i wytrwałości w działaniu. „Przesiedziałam/ em niejedną noc nad
olimpiadą polonistyczną, ale nie żałuje ani
chwili, nawet gdy praca nie przejdzie dalej”
- zgodnie mówią drugoklasiści.
Napisanie „pracy olimpijskiej” to niełatwe zadanie, a jak radzą sobie z nim nasi
uczniowie?
Najpierw długo i dokładnie zbierają
informacje, by niczego nie pominąć. „Kilka dni przesiedziałam w bibliotekach miejskich i uniwersyteckich” - mówi uczennica
II b. Później zaczynają pisać. W zależności
od wybranego tematu, szukają i pogłębiają
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wiedzę. Inni, którzy nie piszą pracy pisemnej, lecz test z wiedzy, przygotowują się na
dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych „Poszukałyśmy korepetytora z wosu, który
omawia z nami dodatkowy materiał” przyznaje Lena i Patrycja, które podjęły się
Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka.
Wszyscy zgodnie twierdzą, że w czasie
przygotowań bardo dużo się uczą i poznają zagadnienia nieporuszane w szkole. Idą
dalej, sięgają głębiej niż pozostali.
I choć nie zawsze ciężka praca
zaowocuje kolejnym etapem, oni wciąż wierzą w swój sukces. Często mówią, że nie
robią tego dla zwolnienia z matury, lecz dla
samego siebie. Dla sprawdzenia umiejętności i wiedzy, pobudzenia ambicji. „To
była dla nas niezła próba poznania samego
siebie. Pierwszy raz podjęliśmy się takiego
zadania i chyba warto było” - twierdzą Ania
i Rafał, tegoroczni olimpijczycy.
Dla drugoklasistów i maturzystów
olimpiada to nie lada wyzwanie, tym bardziej, że szkoła również wymaga wielkiego
poświęcenia. Trzeba przecież na bieżąco
przygotować się do lekcji, napisać sprawdzian, zaliczyć lekturę.
Zatem
czego
możemy
życzyć
tegorocznym olimpijczykom? Myślę, że
przede wszystkim wytrwałości, wiary
w swoje możliwości i ambicji, niezrażonej pierwszymi niepowodzeniami. Nie
należy jednak nigdy przesadzać i umieć
racjonalnie odpoczywać. Mieć kontakt
z rzeczywistością i pamiętać, że istnieje
jeszcze dom, znajomi, codzienne obowiązki. Wszyscy zapytani przez nas uczniowie
zgodnie stwierdzili, że bardzo zależy im na
osiągnięciu sukcesu, lecz nie za wszelką
cenę.
Są pracowici, kreatywni, ambitni,
a to już połowa sukcesu. Wszystkim podejmującym walkę życzymy więc powodzenia
i wytrwałości, aż do samego końca!
Sylwia Nadolna

„A

byli pasterze w tej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad
stadem swoim.
A oto Anioł Pański stanął wśród nich,
a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła.
I bali się bojaźnią wielką. Lecz rzekł do nich
Anioł: Nie bójcie się; bo oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie wszystkiemu
ludowi – iż się wam dziś narodził zbawiciel,
który jest Chrystus Pan.”
~ Ewangelia Łukasza 2:10-12

Wesoła nowina
19 grudnia, w piątek, wszystkie klasy
naszej szkoły zbiorą się, aby wspólnie
świętować. Wymienimy się upominkami, przełamiemy się opłatkiem, będziemy
sobie życzyć wszystkiego najlepszego,
pojemy i napijemy się. W niektórych salach
na iglastych drzewkach zabłysną lampki.
Być może pośpiewamy również kolędy.
Co będzie wtedy w naszej pamięci?
To miły czas… Zbliżające się wolne dni,
prezenty, miła atmosfera w domu i na
ulicach. Czas reklam, czas dobroczynności, czas zażegnywania konfliktów. Czas
powrotów. Ale czy w tym wszystkim nie
jest zapomniane najważniejsze? To przecież czas pamięci o najbardziej przełomowej chwili w dziejach ludzkości. To dni,
w których myśli chrześcijan powinny szczególnie powiązać się ze Zbawicielem.

Ręka na pulsie

„A

urodzi syna i nadasz
mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od
grzechów jego.”
~ Ewangelia Mateusza 1:20
Gwiazdka, obchodzona
jako czas narodzin naszego
Odkupiciela, od wielu stuleci
świętowana jest 25 grudnia.
Choć obecnie wiemy już, że
data ta bardziej odpowiada
dniowi
zwiastowania
Marii,
dziewięć
miesięcy
przed narodzeniem Chrystusa, to jednak jest świetną
okazją, byśmy w szczególny
sposób oderwali się od
codzienności i pomyśleli o Jezusie. Myślę,
że to dobrze, iż jest taki moment, kiedy zamanifestować możemy nasze przywiązanie
do Niego.
Bo Jezus jest obecny. Jest naszą
drogą tu i teraz, a nie dzieciątkiem, które narodziło się ponad 2000 lat temu. Jeśli zapomnimy o tym, a pełnym głosem
śpiewać będziemy „Oj, maluśki!”, raczej
nie ucieszymy tym Syna Bożego. On sam
powiedział (Ew. Jana 4:23): idzie godzina,
i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy
będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie.
To ważne, bo Zbawiciel przyszedł na świat i urodził się nie bez
celu, lecz po to, by zbawić wszystkich
ludzi od grzechu i śmierci.
I jemu się to udało. Jak
mówi Proroctwo Izajasza 53:12 –
wylał na śmierć duszę swoją (…)
a
grzech
wielu
poniósł.
O tym właśnie powinniśmy pamiętać.
O tym, że Jezus rzeczywiście jest
synem Bożym. O tym, przyjaciele,
że nie popełnił grzechu, lecz nasze
własne grzechy poniósł na krzyż.
I wreszcie o tym, że zmartwychwstał
i dziś tylko w nim poszukiwać możemy naszego wybawienia.
Jeśli to odrzucimy, jeśli przehulamy rok i tydzień przed jego
zakończeniem, rozweseleni wyśpiewywać
będziemy, że Bóg się rodzi… postąpimy
gorzej od niewiernych, bo mając jasne
światło życia, zadowolimy się lampkami na
świątecznej choince.

„A

Czego jeszcze nie
wiecie o jojo ?
Każdy z nas jest
inny i każdy z
nas interesuje
się czym innym.
W tym numerze
o swojej dość
nietypowej pasji
opowie nam
uczeń naszego
liceum Kacper
Palicki z klasy
1b.
chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi
pokój, w ludziach dobre upodobanie.”
~ Ewangelia Łukasza 2:13-14
Zdając sobie sprawę z ważności tej
chwili, wojska niebieskie szczególnie radowały się
i sławiły Boga, kiedy Jezus narodził
się jako człowiek. Także ziemscy poddani
cieszą się, gdy narodzi się królewski syn.

Kacper: Sprawa
zaczęła się jakieś 3 lata temu na wycieczce szkolnej w góry. Kupiłem tam sobie
takie zwykłe jojo, które po puszczeniu
wracało do ręki i tak sobie tym machałem,
machałem i to mnie odprężało. Pewnego
razu trafiłem na stronę pasjonatów jojo i
tam były różne triki. Gdy próbowałem jakiś wykonać, moje jojo się potłukło i stało
się niezdatne do użycia. Potem szukałem jakiegoś sklepu w Bydgoszczy, gdzie
mógłbym kupić nowe, jednak niczego nie
znalazłem. Potem szukałem w Internecie i
znalazłem pana, od którego kupiłem moje
pierwsze jojo do robienia sztuczek.
D: Czyli do tego potrzebne jest jakieś
specjalne jojo?
K: Istnieje pięć sposobów machania jojo.
Jeden jest taki, do którego można wziąć
zwykłe jojo, jednak do pozostałych czterech jest potrzebne specjalne, które odbiega nieco wyglądem od zwykłych, które
można kupić na rynku.

Czy zatem nie powinniśmy ich naśladować? Czy powinniśmy powstrzymywać się
od wspólnej powszechnej radości i sławienia Boga za narodziny Jezusa?
Oczywiście, że nie!

zaraz z onym Aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich,

Daria: Jak zaczęła się Twoja
pasja jojo?

Róbmy
to
jednak
w
duchu
i
w
prawdzie,
dziękując
Najwyższemu za ten skarb
i zbawienie
w świętej krwi
Chrystusa.
Cicha noc, święta noc!
Narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu
niesie dziś całemu światu
odkupienie win,
odkupienie win.
~ „Cicha noc”
Oddajmy chwałę Bogu.
Życzę Wam wszystkim radości
z poznania wesołej nowiny
oraz wiele pokoju i wytrwałości
w zbliżającym się roku. Sela1!
Wiktor Szpunar

D: A czy robienie sztuczek to trudna
sprawa?
K: Wiesz, „ jojarze” wyznają takie motto,
że nie ma rzeczy trudnych, są tylko te,
których jeszcze nie potrafisz.
D: W takim razie powiedz, ile czasu
poświęcasz na kręcenie jojo?
K: Właściwie godzinę dziennie. Jak idę do
szkoły, czy wracam, to tak sobie kręcę.
Potem trochę w domu. Natomiast na ćwiczenie nowych trików poświęcam o wiele
mniej, bo tylko jakieś 15 minut dziennie.
D: A czy każdy może się tego nauczyć?
K: Tak, oczywiście, o ile ma dwie sprawne
ręce.
D: A jakie to uczucie być 13 w Polsce ?
K: No, tu muszę trochę skorygować, bowiem byłem trzynasty na piętnaście osób
biorących udział w zawodach. wystąpiło.
Większym sukcesem było zajęcie siódmego
miejsca (na dwadzieścia cztery osoby) w
kategorii początkującej na mistrzostwach
kręcenia jojo w Polsce.
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D:Gdzie się odbyły?
K: Odbyły się w Łodzi w tym roku.
D: A często jeździsz na tego typu zawody?
K: Dotychczas byłem 2 razy. Na oficjalnych zawodach Polish Jojo Masters w
Łodzi, które odbyły się w marcu. Są one
sponsorowane przez zagraniczne kluby
jojowe i mają status najbardziej oficjalnych.. Natomiast drugi raz –na otwartych mistrzostwach jojo, odbywających
się pod koniec wakacji, a właściwie w ich
ostatnim tygodniu.
D: Czy zatem mógłbyś powiedzieć, jak
wyglądają te zawody?
K: Otwarte mistrzostwa w jojo mają swoje
kategorie. Jedną z nich jest Freestyle,
gdzie każdy wychodzi na scenę i ma trzy
minuty, podczas których wykonuje swoje
triki. Do tego jest podkład muzyczny.
Za to sędziowie mogą przyznać do 20
punktów po 10 za styl i 10 za kontakt z
publicznością, natomiast zawody Polish
Jojo Masters mają 4 kategorie. Tam także
występuje Freestyle oraz trzy kategorie dla
początkujących, średnio zaawansowanych
i dla zaawansowanych. I wtedy wykonuje
się z góry narzucone sztuczki.
D: Czy zabawa ta sprawia ci dużą radość?
K: Tak, to niesamowita przyjemność
poznawać nowe triki i je wykonywać. Aha,
muszę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy:
frajda pod tytułem jojo niezwykle odpręża.
D: A czy jojo można sobie zrobić krzywdę?
K: To jest chyba pytanie specjalnie dla
mnie. Tak, można sobie zrobić krzywdę
począwszy od tego, że jojo często wraca
do ręki z duża siła- i to może boleć. Poza
ty kręcąc nim podczas wykonywania
różnych trików, można się uderzyć. Ja na
przykład dostałem w oko, co skończyło
się założeniem szwów.
D: Polecasz te zabawę innym?
K: Jasne, nawet jak w szkole byliby chętni, to mógłbym poprowadzić kółko, gdzie
uczyłbym sztuczek i pokazywał, jak się je
wykonuje.
D: Trzymam Cię za słowo!
Daira
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Powłóczając nogami, ciągnę wózek dalej. Dział spożywczy. Wózki dosłownie stykają się ze sobą. Z półek schodzi wszystko, od czekoladek po konserwy turystyczne
(oczywiście, wszystko w ekskluzywnej, świątecznej edycji).
Kuszą przekreślone ceny i obniżki z obniżek. Cóż za wspaniała okazja! Wezmę więc kilka sztuk więcej, bo nigdy nie
wiadomo, może jakaś zbłąkana armia przybędzie do mnie
w
świąteczny
wieczór
jako
niespodziewany
gość.
Co wtedy położę na wigilijnym stole? Święta są czasem
dobroci dla wszystkich, więc czemu nie dofinansować
żerujących
na
naszych
chybotliwych
emocjach
korporacji. Niech prezesi mają co położyć na wigilijnym stole.
Szybko wycofuję się z pola walki. Teraz kieruję
wózek, póki co wyglądający dość skromnie w porównaniu do
towarzyszy niedoli, do działu z zabawkami. Po chwito
zły
pomysł.
Sytuacja
li
stwierdzam,
że
był
taka sama jak wszędzie, z tym, że na
wybranym przeze mnie terenie rządzą
rozwrzeszczane dzieci, domagające się
najnowszej lalki Barbie (z czwórką dzieci,
mężem, domem i zestawem wakacyjnym)
lub samochodzika. Albo czegokolwiek
innego, co zobaczyły w reklamie. Niestety, moja dalece sięgająca ignorancja
obejmuje także te rejony, więc nie
wiem nic z zakresu nowości przemysłu
zabawkarskiego. Spoglądam na chłopca, który właśnie rzucił się na podłogę i wrzeszczy na rodziców, że ich
nienawidzi. Szybko sięgam po klasycznego pluszowego misia i jak najciszej
Od kilku tygodni szukam znaków
oddalam się od tego przerażającego
nachodzących świąt. Właściwie „szumiejsca.
kam” jest złym słowem, bo wszystkie boNadeszła upragniona chwila. Od
żonarodzeniowe atrybuty same domagają
wyjścia dzieli mnie tylko kasa. Milion
się naszej uwagi, są w każdym miejscu,
osób przede mną skłania mnie do myśli
o którym moglibyśmy pomyśleć. Nie
samobójczych, przeplatających się z wizją
sposób pozbyć się wrażenia, że święta
ucieczki, niczym agent 007, przez okno
rozpoczynają się na początku listopada,
widniejące na górze hali sklepowej. Na ziezaraz po zniknięciu z półek sklepowych
mię znów sprowadza mnie dźwięk kolęd.
zniczy. W celach praktycznych, ale także
Czekam. Mija godzina. Cel mojej podrópoznawczych odwiedziłam hipermarket
ży jest coraz bliżej. W końcu jestem przy
Tesco.
kasie. Podekscytowana wyciągam towary
Dział rybny. Naszła mnie refleksja,
na taśmę. Okazuje się, że mam pecha.
czy III wojna światowa nie rozegra się mięPani kasjerka musi wymienić rolkę
dzy rozwścieczonym tłumem o ostatniego
papieru do rachunków. Mimo to zakarpia pływającego beztrosko w prowichowuję kamienną twarz i anielską
zorycznym „oczku wodnym”. Być może.
cierpliwość. W końcu udaje mi się wyLudzie otaczają mnie z każdej strony.
dostać z tego horroru. Obiecuję sobie,
Wzrok ich jest pełen nienawiści. Stanowię
że nigdy tam nie wrócę. Do następnego
konkurencję. Z głośników płyną łagodząrazu.
ce atmosferę, anglojęzyczne, oczywiście,
Mimo rozciągania atmosfery świąkolędy. Może dlatego ożywiają się dialogi
tecznej na dwa miesiące przed i tego
międzyludzkie? Opublikowano nawet listę
całego blichtru, święta są dla mnie
najpopularniejszych
przedświątecznych
piękną sprawą. Staram się nie ulec
wymian zdań w hipermarketach, której auotaczającej mnie zewsząd sztuczności
tentyczność potwierdzam. Oto ona:
i przeżywać wszystko tak, jak sama to
• "Da pani pół kilo łopatki bez kości"
czuję. Wtedy wszystko ma swoje miej• "Przesuń się z tym wózkiem, idioto!"
sce, atmosfera nie jest przesiąknięta
• "Ja pierwszy zauważyłem tę ostatnią lalsztucznością, a my możemy przeżywać cokę Barbie"
roczne, a jednak niepowtarzalne Święta
• "Niech cię szlag!"
Bożego Narodzenia. Wzruszające, rodzinne,
z pierwiastkiem „tego czegoś”, co sprawia, że na myśl
o tych kilku grudniowych
dniach rosną nam skrzydła
i łatwiej jest nam pokonywać przedświąteczne wizyty w Tesco. Bo dlaczego
mielibyśmy
to
robić?
Wszystko to sprowadza się
do jednego prostego wniosku: Boże Narodzenie jest
jedyne, oczekiwane i niezastąpione.
Wesołych świąt życzę
Wam od serca i bez wierszyków :).
Monika Grudniak

Stajenka nie była
pokryta śniegiem,
bo w Palestynie
śnieg nie pada.

Poprawność językowa

Kultura

Skuwka zasuwka
…czyli małe co
nieco o poprawności językowej…
W gonitwie związanej z etapem kwalifikacji
końcowosemestralnej
można
przetrwać, korzystając z bardzo różnorodnych metod. Jedni preferują nocne
wkuwanie przy hektolitrach kawy, inni,
niczym ranne ptaszk, i wstają o świcie,
by powtórzyć do sprawdzianu, czy też
popularnie określanego, wręcz studenckiego - „zaliczenia”. Pozostaje, oczywiście,
rzesza niewzruszonych pogonią zdobycia
pozytywnej oceny, których wypoczęte twarze promienieją na szkolnych korytarzach.
Wszystkich łączy jednak jedna nadzieja,
umożliwiająca przetrwanie największego
kryzysu. Mam tu na myśli nie tylko wspaniałe stopnie, ale przede wszystkim wizje…
prawie dwutygodniowego wolnego. Boże
Narodzenie coraz bliżej, toteż listopadowo-grudniowy numer „Skuwki zasuwki”
poświęcamy właśnie tej tematyce. W przypływie świątecznej dobroci serca, okażmy się pełni wrażliwości także na kwestie
językowe.
-Wigilia - przypominam, że uroczystości
traktowane jako święta, a nie tylko obrzędy, zwyczaje i zabawy piszemy wielką
literą. Skoro mowa już o małych i wielkich literach, sygnalizuję, że forma „duża
litera” nie istnieje. Pozostaje, miejmy nadzieję, trafnie wybrać
pomiędzy
dwoma
możliwościami.
-Szanowny Pan
Jarosław Durszewicz
Dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1
Jeśli decydujemy się
wysłać życzenia naszemu Panu Dyrektorowi, warto posłużyć się pełnymi formami
grzecznościowymi. Według protokołu dyplomatycznego stosowanie skrótów jest co
najmniej nieeleganckie. Pełnioną funkcję
podajemy po napisaniu imienia i nazwiska
adresata, ważniejsza jest bowiem osoba
niż piastowane przez nią stanowisko. Słowo Dyrektor możemy napisać zarówno z
małej, jak i wielkiej litery. Wszystko zależy od naszego nastawienia emocjonalnego
i wyrażanego szacunku. Warto zwrócić
uwagę na dostosowanie formy życzeń w
zależności od tego, do kogo je kierujemy.
SMSa czy maila wyślijmy rówieśnikom,
dla osób wysoko postawionych i nieprzyzwyczajonych do technicznych nowinek
przygotujmy odręcznie napisane kartki.
Sprawią zdecydowanie większą radość
i będą miłą pamiątką.
Życząc Wam, Drodzy Czytelnicy, Wesołych
Świąt, piszę ten zwrot wielkimi literami, podkreślając względy grzecznościowe
i uczuciowe. Niezmiennie czekam na maile
pod adresem: poprawnosc.ellyta@wp.pl
Dominika Matuszak

Ellyza przedstawia

W tym tygodniu przeniesiemy się do
Świata Dysku, czyli Terry Pratchett i „Carpe
Jugulum”. To już dwudziesta trzecia
powieść fantasy tego autora .
Jak zwykle u Pratchetta, mimo iż
występują fantastyczne postacie, ja widzę
w nim nasz świat z jego problemami i wadami. By je dostrzec, wystarczy uważnie
czytać między wierszami.
Weźmy chociażby wampiry. Nie są
to zwyczajni krwiopijcy, to reformatorzy.
Chcą prowadzić życie w zgodzie z ludźmi.
Oczami wyobraźni widziałam nie wampiry,
ale polityków, którzy w pięknych słowach
obiecują nam złote góry, ale jak przyjdzie
co do czego, to zależy im wyłącznie na własnym interesie( trzosie).
Główny bohater kapłan Wielce Oates,
który widzi wszędzie schizmę, jak żywo
przypomina niektórych kapłanów (darujmy sobie nazwiska). Pratchett sparodiował
dzieje religii (miecz, inkwizycję, dogmaty).
Przyznać jednak trzeba ,że zrobił to z wielkim wyczuciem i w swoim stylu. Bo nie
o obrażanie uczuć religijnych mu chodziło
Masz dość szkoły? Nudzisz się? Chciałbyś
zapomnieć o kłopotach dnia codziennego?
Przenieść się do magicznego świata? Odwiedź Świat Dysku!
Gwarantujemy ci:
- spotkanie prawdziwych wampirów i czarownic,

Wciąż ten głos,
ten głos.."
Dawniej wszystko było proste. Albo
ktoś miał status gwiazdy,albo nie. Takie
legendy muzyki, jak The Beatles, Abba,
Elvis Presley, czy choćby nasi rodzimi artyści- Ewa Demarczyk, Czesław Niemen,
Marek Grechuta byli gwiazdami nie tylko
za życia. Do dzisiaj każdy o nich pamięta. A obecnie? Czy jest taki ktoś, kto naprawdę posiada nie tylko prawdziwy talent
muzyczny, ale i charyzmę sceniczną
połączoną ze zdrowym podejściem do
siebie? Patrząc na osoby, które dominują na współczesnej scenie muzycznej, aż
chciałoby się rzec, że takich ludzi nie ma.
Nie należy jednak zapominać, że przecież zawsze pośród ogromnego bałaganu
znajdzie się jakaś piękna, wartościowa
rzecz. Niewątpliwie jednym z takich jakże
cennych, ale rzadkich okazów artystów
jest Janusz Radek. Któż to taki? Wokalista
obdarzony wyjątkowym kontratenorem,
o ponad 4-oktawowej skali głosu. Człowiek- orkiestra, paszcza rockowa, król
pastiszu, wamp energetyczny, Marlon
Brando wokalistyki- tak mówią o nim specjaliści w dziedzinie muzyki. I, co ważne,
był znany już przed rozpoczęciem pracy
nad oratoriami duetu Rubik& Książek.
W roku 2003 wystąpił na festiwalu
w Opolu, otrzymując nagrodę. Rok później
startował w polskich eliminacjach do
konkursu Eurowizji. W 2007 roku wydał
swoją trzecią płytę, autorskie "Dziękuję za
miłość". Póki co, tylko dwa jego recitale
nie doczekały się wydania płyty- ale wszyst
ko jeszcze przed nami. A co ja, jako osoba zainteresowana jego twórczością, mogę

- mrożące krew z żyłach przygody,
- sceny walki,
- dużą dawkę adrenaliny, a to wszystko
w bardzo przystępnej cenie.
Jeśli się pośpieszysz, dorzucamy
główkę czosnku i flakonik wody święconej
całkowicie za darmo! Nie trać czasu i już
teraz wejdź do fantastycznego świata, gdzie
(dosłownie) wszystko może się zdarzyć.
Ellyza

O czym myśli
dyrektor?

o nim powiedzieć? Jest to artysta nietuzinkowy, nieprzewidywalny, stale zaskakuje
swoich słuchaczy. Słuchaczy przyciąga
talentem, a nie jakimiś sensacjami.
Ponadto co bardzo ważne, a spotykane
chyba rzadko, jest zupełnie normalnym
człowiekiem, o ogromnej cierpliwości
i serdeczności dla swoich fanów. Warto
udać się na koncert Janusza Radka, bo
tam daje z siebie wszystko. Nie dość, że
możliwości wokalne pokazuje zdecydowanie lepiej niż na płytach, to nawiązuje
kontakt z widownią. Niestety, koncertuje
głównie na południu Polski, z małymi
wyjątkami, które niezmiernie cieszą takich
fanów jak ja. Ostatni recital, na jakim byłam, to „Dziękuję za miłość” w Koninie,
8 listopada. Koncert miał miejsce w przyjemnym domu kultury. Odbiór biletów na
dwie godziny przed recitalem, pozostało
tylko czekać. I nastała godzina zero - tłum
ludzi przygotowanych na muzyczną ucztę
ruszył w kierunku otwartych już drzwi do
sali. Na początku, jako suport, wystąpiły dwie dziewczyny z Turka, prezentując
w „pigułce” swoje dokonania muzyczne.
Widać było, że są bardzo zdolne, ale
do pełnego obycia scenicznego jeszcze
długa droga przed nimi. Zaśpiewały, podziękowały. I na scenę nareszcie wkroczyła
główna gwiazda wieczoru - Janusz Radek.
Jak zawsze, pierwszą piosenką było
„Całowanie wody”, ze wstępem, mającym
na celu obudzić być może przysypiają
cą publiczność. Chociaż nie.. Na takich
recitalach nie można zasypiać. Trudno mi
przywołać po kolei wszystkie tytuły piosenek, ponieważ na każdym koncercie są one
ułożone w innej kolejności. Każda z nich
zawiera w sobie coś urzekającego, magicznego. Moim numerem jeden od pewnego
czasu jest jednak „Jeszcze raz”. Tekst do
piosenki został napisany przez Janusza
Radka, a mówi on o dramatycznym końcu
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miłości Andrzeja Zauchy i jego ukochanej,
Zuzanny Leśniak. Zasłoniła swoim ciałem piosenkarza, którego usiłował zabić
mąż kobiety, chorobliwie o nią zazdrosny.
Skończyło się na tym, że zginął zarówno
Zaucha, jak i Zuzanna Leśniak. Wstęp
muzyczny idealnie wprowadza nas w klimat takiej sytuacji- jeśli zamknie się oczy,
nietrudno sobie wyobrazić to zdarzenie.
Brzmienie jest o wiele lepsze niż na płycie.
Odsłuchanie wszystkich piosenek po kolei
z komputera czy odtwarzacza nie zastąpi
nigdy kontaktu z Artystą na żywo. Spośród
tych lepszych piosenek warto wymienić
także "Kiedy u... kochanie" z tekstem
wybitnej poetki Haliny Poświatowskiej.
Janusz Radek właśnie z tym utworem
próbował swoich sił na tegorocznym
festiwalu w Opolu, niestety, przegrywając
z piosenkami bardziej komercyjnymi. Jak
już wspomniałam, każda piosenka ma
pewien urok. Jeśli jednak musiałabym
dokonać swego rodzaju przydziału miejsc
na podium, nie znalazłoby się na nim
"Czekam wytrwale". Piosenka sama w sobie
nie jest zła, mnie jednak nie zdążyła jeszcze do końca oczarować. Wszystko jeszcze
przede mną- może polubię ją, podobnie jak
"Pannę śnieżną" z innej płyty dopiero na
kolejnym recitalu? Bis wyjątkowo był tylko
jeden, ale oczywiście udany. Trudno mi
powiedzieć, czy to z powodu kolejnego koncertu pana Radka dzień później na drugim
końcu Polski, czy może też przez skąpe
oklaski publiczności. Po koncercie chwila
oczekiwania, ale pan Janusz standardowo
wyszedł do fanów, by cierpliwie podpisywać
zdjęcia i stawać do kolejnych fotografii.
Jednak to co dobre, zdecydowanie zbyt
szybko się kończy. Po koncercie, po zdjęciach trzeba było wracać do domu. Ale
nie zostałam z niczym- bo w głowie wciąż
grała mi muzyka, a w sercu zamieszkały
radosne wspomnienia. Chociaż niektórzy
krytycy uważają, że "Dziękuję za miłość"
prezentuje niższy poziom artystyczny niż
"Królowa nocy" bądź "Serwus Madonna",
ja mogę polecić każdemu wybranie się na
ten recital. Takich wrażeń szybko się nie
zapomina, a wręcz przeciwnie- po jednym
koncercie ma się ochotę na kolejne.
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”What a night…!”
Gdzie?
Kiedy?
Kto?
In Glass

Stodoła, Warszawa
10 listopada 2008
Simple Plan + Zebrahead & Kids
Houses

NA POCZĄTEK – KILKA
SŁÓW O SIMPLE PLAN.
Zespół tworzy piątka Kanadyjczyków: Pierre, Dave, Seb,
Chuck oraz Jeff. Pierwszą
płytę, “No Pads, No Helmets...
Just Balls” wydali w 2002
roku, zyskując fanów między

innymi dzięki singlowi “I”m Just a Kid”.
Dwa lata później nagrali “Still Not Getting
Any”, wdzierając się na rockowe listy przebojów na całym świecie dzięki kawałkom
“Shut Up” oraz “Welcome To My Life”. Na
następną płytę SP kazało czekać fanom aż
cztery lata! Najnowszy album, zatytułowany po prostu “Simple Plan”, miał premierę
w lutym 2008 roku. Pojawiły się już trzy
single: “When I'm Gone”, “Your Love is
a Lie” oraz “Save You”. Ostatnia piosenka
opowiada o walce brata wokalisty z rakiem.
Sytuacja, w jakiej znaleźli się bliscy członków grupy, zainspirowała SP do założenia
fundacji walczącej z nowotworami (więcej
na ten temat na stronie www.simpleplan.
com).
8 lipca 2008 – to był dzień, który zapamiętamy na długo. Dowiedziałyśmy się,
że Simple Plan, jeden z naszych
ulubionych zespołów, przyjeżdża
do Polski! Z utęsknieniem czekałyśmy na to wydarzenie.
W
październiku
zakupiłyśmy
bilety i usilnie przekonywałyśmy rodziców, aby pozwolili nam
uczestniczyć w tej gorrrrącej imprezie.
Naaaaareszcie!
Trzy miesiące i dwa dni później, w dość pogodny listopadowy
poranek, zaczęłyśmy przygodę.
Po wielu perypetiach, niczym
z brazylijskiego serialu, dotarłyśmy pod Stodołę. Choć do
koncertu zostało jeszcze półtorej
godziny, przed klubem ustawił się
spory tłum fanów. Po serii krzyków, skrzętnej kontroli naszych
toreb oraz oddaniu rzeczy do
szatni, wpadłyśmy na salę (która
okazała się być dość, hm, mała),
gdzie...
...zaczął
grać
pierwszy
zespół – walijski Kids In Glass
Houses, który już nieźle rozgrzał publiczność. Po dawce
indie rocka przyszedł czas na

kalifornijską formację Zebrahead. Niemała część publiki
z niecierpliwością oczekiwała
na występ tej punk rockowej
kapeli z 12-letnim stażem. Po
przebojach takich tak “Hello
tomorrow” czy “Rescue me”
i rozgrzaniu publiki do czerwoności,
ustąpili
miejsca
temu zespołowi, na który
1800 osób czekało krzycząc,
piszcząc i skandując głośno.
Zaciemniona scena, głosy
podniecenia w tłumie...
I zaczęło się!!!
Na scenę weszli członkowie zespołu
Simple Plan, aby dać swój show. Rozpoczęli od “Generation” z nowej płyty,
następnie “Take my hand”, ale nie zabrakło
też kawałków ze starych płyt, takich jak
“Addicted”, “Jump”, czy “Me Against The
World”. Chłopaki szybko nawiązali kontakt
z polską publicznością operując sprawnie
polskimi tekstami, na przykład "Dziękuję!",
"Fantastycznie!", "Polska!", "Warszawa!",
"Kochamy was!". Wokalistę bardzo ucieszył
rzucony na scenę biało-czerwony szalik
z napisem “Polska”. Zespół entuzjastycznie
zachęcał nas, byśmy brali udział w show
(“We want all the fucking Germans to hear
you now!!!”). Na koniec koncertu grupa
gorąco zapewniała o swoim rychłym
powrocie oraz ucieszyła publiczność ręcznikami, kostkami do gitar oraz pałkami
do perkusji. Niestety, nie miałyśmy na tyle
szczęścia, aby złapać któryś z gadżetów
rzucanych przez SP.
Po ostatniej piosence na ten wieczór,
“Perfect”, tłum poniósł nas w stronę baru.
Tam, ku naszemu zaskoczeniu, spotkałyśmy członków dwóch supportów, którzy
całkiem beztrosko krążyli wśród fanów
nie stroniąc od autografów i zdjęć! Faceci
z kapel przyjacielsko zagadywali ludzi przy
barze. Pół godziny później, próżno czekając
na wyjście Simple Plan, wyszłyśmy na parking przed klubem, gdzie czekały już nasze
rodziny i wypytywały z zaciekawieniem
o wrażenia z imprezy.
Simple Plan popisało się swoimi niewątpliwymi umiejętnościami. Dali z siebie
wszystko, a widownia odpłaciła się tym
samym. Sądzimy, że każdy, kto twierdzi,
iż SP jest zespołem nudnym, niewartym
uwagi, zupełnie nierockowym, powinien
zobaczyć chłopaków na żywo. Z niecierpliwością czekamy na kolejny występ kapeli
i liczymy, że odbędzie sie on w większym
klubie. A może... zespół wybierze się na
trasę koncertową po Polsce...?
Zawieszone w marzeniach, gorąco polecamy Simple Plan, a także Kids In
Glass Houses oraz Zebrahead! Zainteresowanych odsyłamy na YouTube, gdzie nie
brakuje filmików z koncertu.
Gosia Armknecht i Zosia Krasińska

Kultura

Druga strona lustra

Kalendarz imprez
Impreza: android NEW YEAR party czyli
SYLWESTER w Yakizie
Termin:
początek 31.12.2008 20:00
koniec 01.01.2009 06:00
android NEW YEAR party czyli SYLWESTER
w połączeniu sił ATELIER 74 + YAKIZA
Klub Yakiza zaprasza na Android New Year
Party. Jak zwykle Yakiza łączy, a nie dzieli.
Połączenie sił organizacyjnych dwóch klubów sprawi, że przeżyjecie niezapomniane chwile i będziecie się bawić z uśmiechem na twarzy do białego rana. Ogromna
ilość atrakcji, niska cena, super rozrywka
i trochę powagi. Imprezę poprowadzą DJ
Halle & Friends. Na gości czekają m.in.
sala chilloutowa i kinowa, wizualizacje,
videoteatr, tancerze, puszczanie baniek
mydlanych i fajerwerków. Na każdego
uczestnika czeka również butelka szampana. Polecajcie, reklamujcie, posyłajcie
dalej, a głównie przychodźcie i bądźcie
z nami. Od dzisiaj do jutra i po wsze czasy.
PROGRAM: 3 SCENY – drum&bass, breakbeat, psytrance, chillout, kino, videoteatr;
dj Halle & Friends; wizualizacje; dla każdego butelka szampana; yo-yo; tancerze; fajerwerki, bańki mydlane i dużo, dużo więcej atrakcji, promocji i niespodzianek
android NEW YEAR party
31.12.2008 (środa)
Bydgoszcz, klub Yakiza ul. Podolska 15
Wjazd: 25 pln / 30 pln
Start: 20:00
Zagrają:
* dj Halle & Friends
+ GOŚCIE
Lokalizacja:
Yakiza - Fundacja Kultury
Podolska 15
Telefon: 052 379 51 00, 0509 247 718
Strona domowa: www.yakiza.org
Impreza: Eljazz big Band
Termin:
początek 25.12.2008 20:30
Lokalizacja: Eljazz Klub
Impreza: Feel Like Jumping & YakizA
Club Presents...
Termin :
początek 2008-12-27 godzina 20:00
Od razu po Świętach a jeszcze przed sylwestrem będzie okazja na odpoczynek od
pełnego jedzenia stołu, zrzucenie brzuszka
oraz zabawę w wesołych rytmach reggae/
dancehall.
Lokalizacja: Yakiza - Fundacja Kultury
Podolska 15
Telefon: 052 379 51 00, 0509 247 718
Strona domowa: www.yakiza.org
Impreza: Commercial Dance Weekend
Termin: początek 2008-11-15 20:00
Impreza z muzyką lat 80 i 90 oraz najnowszymi hitami.
Lokalizacja: Cegielnia
Izyda Kozar

Twardo stąpam po
ziemi...
Piła, jedno z wielu blokowisk, pukam
do mieszkania na ósmym piętrze. Drzwi
otwiera mi starszy, uśmiechnięty człowiek
i szerokim gestem zaprasza do środka. Nie
zdążyłam się jeszcze przedstawić, gdy pada
pytanie, jaką herbatę wypiję. W pokoju
pełnym zieleni, obrazów, na fotelu siedzi
starsza pani, do złudzenia przypominająca
moją babcię-te same czarne oczy, ta sama
mimika twarzy. Nieśmiało witam się i słyszę wesoły głos:
- Znam cię jedynie ze zdjęć i opowiadań
babci, ale wyrosłaś na piękną pannicę mówi.
Bez zbędnych ceregieli zaczyna ze mną rozmowę .......
- Wiem, że lubisz pisać, dla mnie to też
jedyna ucieczka w ten inny, wymarzony
świat.
Mija godzina, a ja z niedowierzaniem słucham historii, która stworzyłyby rewelacyjną fabułę niejednego filmu.
- Mów mi ciociu, tak jak wszyscy zresztą dodaje, podsuwając talerz z jej domowym
ciastem.
Zauroczona nietuzinkową osobowością,
pytam skąd poetycka pasja?
- Ars longa, vita brevis. To wypływa z mojej
duszy, żalu, tęsknoty za dziećmi, miłości,
takiej do świata, do wszystkich ludzi.
Kiwam głową, myśląc, że rozumiem i słucham dalej.
- Jestem sierotą. Od 3 roku życia. Wypadek kolejowy. Trafiłam do sierocińca przy
klasztorze i tam wychowywałam się aż do
pełnoletności. Siostry uczyły mnie życia,
literatury, łaciny, kaligrafii, historii i tego,
co uwielbiam-haftu oraz szycia. To były
trudne lata-wojna, bieda. Robiłam coś
z niczego, szczęśliwa, że mam dach nad
głową i jedzenie. Nie czułam się jednak gotowa wstąpić do zakonu. Mając 19 lat, po
przebytej gruźlicy, trafiłam do sanatorium.
W leczniczym dla ciała i duszy miejscu
poznałam mojego męża. Jesteśmy już
razem 55 lat. Cóż mówić, miłość czyni cuda.
Wtedy pisałam pierwsze wiersze. Świat
moich niespełnionych fantazji przelewałam na papier. Uzdrowiona i pełna nadziei
rozpoczęłam swoją samodzielną walkę
z życiem. Opuściłam klasztor z jedną
walizką i tym, co potrafię robić. W wynajętym mieszkaniu, w starej budzie,
znalazłam swoją szczęśliwą przystań. Ten
etap wspominam jako najpiękniejsze lata
mojego życia. Co trzecią zimę rodziłam
syna- Eligiusz, Wenancjusz, Arkadiusz.
Mąż pracował 16 godzin na dobę, a i ja
zawsze miałam pełne ręce roboty. Nocami
przy latarce skrobałam jedynie te swoje
wierszydła.
Rozglądam się po pokoju. Na każdej półce
widzę zdjęcia młodych uśmiechniętych ludzi. Zaczynam już drugą herbatę, gdy do
pokoju wchodzi młoda kobieta.
- Ciociu, zakupy przyniosłam i gazetki i jak gdyby nigdy nic, wychodzi.
- To moja sąsiadka - wyjaśnia ciocia. - Ja
drzwi nie zamykam, tu zawsze ktoś wchodzi i wychodzi - komentuje ze śmiechem.
Faktycznie parę chwil później wpada około
dziewięcioletnia dziewczynka.
- Ciociu, zrób mi proszę strój żabki na
przedstawienie na środę, dobrze?

Akceptacja cioci zadowala małą i znów
jesteśmy same.
- Odkąd nasi synowie wyjechali do Stanów, radzimy sobie z mężem sami całkiem
dobrze. Ja coś uszyję, ktoś coś przyniesie
i tak wszystko pantha rei.
Podczas pobytu u cioci, przeczytałam
kilka jej wierszy. Wydawały mi się bardzo
patriotyczne, nasączone historią, trochę
patetyczne.
- Wiesz, w moich wierszach jest tyle
historii, bo ja ją naprawdę znam. Tę pasję
zaszczepiłam
moim synom. Najstarszy,
doktor historii, w 1984roku był niewygodny politycznie i musiał opuścić Polskę.
Najmłodszy też skończył studia historii
w Poznaniu. Pojechał na wakacje do USA,
zakochał się i został. A Wenek, to muzyk,
skończył studia w klasie fortepianu i też
wyruszył za chlebem do Stanów. Tam razem z żoną prowadzi dziś szkołę muzyczną.
Wnuczki dwa razy były w Polsce. Ale one są
już bardziej Amerykanki niż Polki.
Ciotka jakby się usprawiedliwiając,
tłumaczy, że:
- Im się tam dobrze powodzi, a nam,
starym, kupili tu w kraju mieszkanie
w bloku.
Przez cały czas rozmowy przebiera
rękoma i wyplata koronkową serwetkę.
Czytam kolejny wiersz. O wyciecze rowerowej, pięknych krajobrazach.
Dlaczego drukowane są w Krakowie, dlaczego pod pseudonimem? - pytam
- Wiesz, Piła to mała mieścina, mnie tu
wszyscy znają, są tacy, którym nasze nazwisko się nie podoba... Teraz przygotuję
kolejny tomik, może uda mi się podarować
ci go na Gwiazdkę.
Nawet nie dostrzegłam upływu czasu.
Ciocia zaproponowała mi kolację i na nic
zdały się moje wymówki. Z trudem podniosła
się z fotela i dziwnym krokiem, bujając się
z boku na bok, ruszyła do kuchni. Stałam
za nią. Zauważyła moją minę i odrzekła:
- Pewnie dziwisz się, co tak puka?
Zanim kiwnęłam głową odpowiedziała:
- Pan Bóg w tym wypadku kolejowym zabrał moich rodziców, ale i moje całe nogi.
Na drewnianych szczudłach tak twardo
stąpam po ziemi całe życie.
Rozmawiałyśmy jeszcze godzinę,
a do mnie, jak bumerang, wracało pytanie,
jak to możliwe. Jak można przejawiać taką
afirmację życia, tyle dokonać, być tak szczęśliwym, zaliczając się do grona pokrzywdzonych przez los. Dostrzegłam teraz, że
tę siłę daje jej wewnętrzna pogoda ducha,
fakt, iż „można mieć słońce, bez słońca”*
i miłość. Ze swoim mężem żyje w symbiozie. On bez niej i ona bez niego nie istnieją.
Są sobie potrzebni, jak powietrze.
Miałam wrażenie, że ciocia przez
swoje 75 lat życia zdobywa Mount Everest
każdego dnia i tylko ogromna skromność
każe traktować tę sytuację jako zupełnie
normalną.
Pożegnałam się nieco zmieszana. Ciocia
przytuliła mnie serdecznie i dała serwetkę,
którą robiła całe popołudnie.
- Widzisz, jak tak nie mogę bezczynnie tłumaczyła. - Zapraszam cię na kolejne
spotkanie. Opowiem Ci o sobie i twojej
babci. To dopiero historia...
Dominika Matuszak
* Cytat z wiersza „Pogoda pod psem” bohaterki reportażu-Marii Alenasz
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Musisz to miećkoniecznie!

Fenomen damskiej
torebki

Idą święta. Wystawy sklepowe
zastawione
najróżniejszymi,
mniej,
bardziej
niepotrzebnymi
gadżetami.
Oferuje się nam bałwanki, sanki, śnieżynki, mikołajki, reniferki, sztuczny śnieg
i skarpety na prezenty. Wszystko, oczywiście, w każdym kolorze i rozmiarze, jaki
tylko człowiek może sobie wyobrazić. Gdzieś
pomiędzy tym wszystkim jakaś stajenka
i Gwiazda Betlejemska.
W centrum handlowym, otoczony
uginającymi się z przeładowania półkami,
stoi ON. Sam, zagubiony, zniecierpliwiony - człowiek. Typowy obrazek, można go
spotkać w każdym sklepie. Szał zakupów
w przedświąteczny wieczór. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak jest? Dlaczego
kupujemy zakupy, prezenty świąteczne na
ostatnią chwilę? Nawet nie zdajemy sobie
sprawy, jakim „łatwym łupem” jesteśmy
dla sprzedawców. Kupujemy byle gdzie,
byle jak i byle co. Najgorsze, że za felerne zakupy płacimy od 20 do 30 procent
więcej, niż w normalnym, nieświątecznym
czasie. Handlowcy zresztą sami przyznają
się, że grudzień to jeden z bardziej dochodowych miesięcy; dzięki niedoedukowanym klientom zarabiają dwukrotnie więcej. Billboardy, ulotki i gazetki reklamowe
przekonują nas, że kupujemy towar
najtańszy a zarazem najlepszy i najbardziej pożądany, co, niestety, rzadko kiedy
pokrywa się z prawdą.
Zostaje jednak pytanie, co robić, aby
nie wpaść w sidła sprytnych sprzedawców
i sieci sklepów? Na pewno robić zakupy
odpowiednio wcześniej, nie odkładać na
ostatnią chwilę i nie liczyć, że uda nam się
kupić wszystko w jednym sklepie. Dobrze,
gdy w domu zrobimy listę niezbędnych zakupów, warto dokładnie spisać, ile czego
potrzebujemy, aby później nie kupować
wszystkiego w nadmiarze. Gdy mamy
zamiar kupić prezenty naszym bliskim,
dobrze byłoby spisać wszystkie osoby na
kartce. Obok imion postarajmy się wpisać
dziedzinę, którą interesuje się dana osoba.
W sklepie ułatwi nam to wybór, zakupy
zrobimy szybciej i zapewne będą trafniejsze. Pamiętajmy, aby nie uogólniać i nie
kupować wszystkim babciom, ciociom
i kuzynkom tego samego zestawu kosmetyków. Każdy jest inny i ma prawo dostać
wyjątkowy prezent, pasujący tylko do
tej osoby.
Gdy wchodząc do sklepu, będziemy
wiedzieli, co konkretnie chcemy kupić,
zaoszczędzimy wiele czasu i nerwów.
Trzymajmy się naszej listy, bądźmy konsekwentni, bierzmy pod uwagę, że większość
proponowanych promocji wcale nie jest
taka atrakcyjna, jak nam się na pierwszy
rzut oka wydaje.
Postarajmy się zachować zimną krew,
nawet w najbardziej stresującej sytuacji.
Sprawmy, że przedświąteczny czas będzie
dla nas czymś wyjątkowym, przepełnionym
ciepłem i rodzinną atmosferą. Nie psujmy
sobie nastrojów przed tymi najpiękniejszymi świętami jakimiś zupełnie nieistotnymi
błahostkami.

Mogłoby się wydawać, że kryje
w sobie tajemnice, o których nie śniło
się filozofom. Jej zawartość jest zagadką
godną samego Indiany Jonesa. Wszelkie
nowoczesne
systemy
naprowadzające, najdokładniejszy nawet GPS reaguje
w jej obecności jak
w okolicach trójkąta
bermudzkiego. A właścicielka, co prawda
z trudem, ale radzić
sobie musi. Mowa
oczywiście o damskiej
torebce.
Nierzadko
dopada mnie myśl, iż
czas najwyższy zrobić
w
niej
porządek.
Zwykle dzieje się tak
w sytuacjach kryzysowych, na przykład
w czasie jakże przesympatycznej kontroli
biletów,
kiedy
to
rzeczony bilet odnajduję na samym dnie,
po uprzednim zaprezentowaniu zawartości
torebki towarzyszom podróży. Uprzejmy
pan z identyfikatorem jedynie przewraca
znacząco oczami, swe drobne uwagi przekazuje mi dopiero przy czwartym przystanku.
Równie milutkie bywają przypadki, gdy
rozpoczynam poszukiwania dzwoniącego
telefonu. Takowa sytuacja ma miejsce,
rzecz jasna, w czasie lekcji. Na nic nie
zdadzą się wytłumaczenia, że zazwyczaj
wyciszam komórkę. Zawartość już drugi
raz tego samego dnia zostaje wyeksponowana, tym razem na ławce (w skrajnych
przypadkach na podłodze), potencjalny
rozmówca zdąży rozłączyć się już trzykrotnie, a ja i tak muszę odbyć pielgrzymkę
w stronę tablicy, bo to przecież ósmy dzień
miesiąca. Brzmi znajomo?
Wieki temu usłyszałam w znanej
piosence słowa „burdel w mej głowie jak
w damskiej torebce”. Okazuje się, iż ten
jeden werset świetnie ilustruje problem,
który powoli można zacząć nazywać
zjawiskiem społecznym. Dotyka nie tylko
właścicielki, ale coraz częściej uskarżających się panów. Przykłady ich narzekań
mnożą się w tempie szybszym niż
kiedykolwiek. Najsmutniejszy jest fakt, iż
ich stanowisko nie jest całkowicie nieuzasadnione. Jeżeli w trakcie poszukiwania
np. organizera przez koleżankę/siostrę/
dziewczynę/niepotrzebne skreślić, muszą
chwilowo przytrzymać trzy zeszyty i odtwarzacz mp3, aby ułatwić kobiecie zadanie,
to mogą potraktować to jeszcze jako
przysługę. Gorzej, gdy rzecz dzieje się
w
zatłoczonym
autobusie
jadącym
z drugiego końca miasta, a do wymienionych przedmiotów dołączają:

Mądrych wyborów i asertywności
w sklepie.
Ania Krukowska
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- okulary przeciwsłoneczne
- pudełko na soczewki kontaktowe
- błyszczyk do ust – sztuk dwie
- chusteczki higieniczne – co najmniej
cztery paczki
- szczotka
- flakonik perfum
- piszące zakreślacze

- niepiszące zakreślacze
- wyczerpane i sprawne baterie
- agrafki – wielkości wszelakiej
- trzy tony paragonów, wydruków bankomatowych i rozmaitych świstków
- inne dziwne rzeczy, co do zastosowania
których normalny człowiek nigdy nie jest
pewien – ilość duża.
Prawdą jest, że nawet starożytni
Egipcjanie nie byliby w stanie utrzymać
podobnej piramidy,
choćby na solidnych
fundamentach. Inną sprawa
to powtarzające się
co najmniej milion
pięćset sto dziewięćset razy na
minutę pytania „co
ty tam tachasz?,”
bądź, nieco rzadziej,
„wyprowadzasz się
z domu, że cały
dorobek
życiowy
niesiesz?”.
Odpowiedzi jak dotąd
nikt nie usłyszał,
pozostała
jedynie
obustronna
frustracja, bo przecież
jedna płeć drugiej nie zrozumie.
Zawartość
damskiej
torebki
u większości ich właścicielek jest bardzo podobna. Podobna jest również
zależność, iż ze wzrostem rozmiaru tego jakże niezbędnego przedmiotu,
bałagan… rośnie, nie maleje. Zawsze
znajdzie się coś, co można jeszcze wrzucić
do środka, chyba że zamek błyskawiczny
kategorycznie odmawia posłuszeństwa.
Moja znajoma całkiem nieświadomie nosiła w niej przez dłuższy czas śrubokręt, nie
pamiętając, jak mógł się tam znaleźć.
Skoro problem przedstawia się
w tak nieciekawy sposób, należy zadać
pytanie: czy ktokolwiek dożyje czasów, gdy
w damskiej torebce będzie porządek?
Drodzy państwo, taka sytuacja ma miejsce
tylko w jednym momencie, a mianowicie
w chwili zakupu. Niestety, by móc niego
dokonać, wpierw trzeba znaleźć portfel
w poprzedniczce nowego nabytku. Choć
podobno chodzą po świecie kobiety, które
trzymają tam tylko absolutnie konieczne
minimum. Podobno.
Apel do panów: gdy następnym
razem przedstawicielka płci pięknej
poprosi was o pomoc przy poszukiwaniach
czegoś w torebce, wykażcie choć odrobinę
empatii i jak najwięcej cierpliwości. Tym,
czym jest dla was samochód, tym dla nas
jest ten tajemniczy przedmiot. Dzięki niemu kobiety są szczęśliwsze, nawet wtedy,
gdy przez dziesięć minut szukają kluczy.
Jego wyposażenie gwarantuje w pewnym
stopniu poczucie bezpieczeństwa, skoro
zawiera dosłownie wszystko. Nawet jeśli
nieodzownym elementem jest towarzysząca każdemu używaniu suwaka irytacja.
Jeszcze jedna sprawa. W reklamach
kosmetyków bądź magazynów specjaliści
od marketingu uwielbiają używać stwierdzenia „zmieści się do każdej damskiej
torebki”. Drogie koleżanki, czy aby na
pewno?
Daria Obarska

Opowiadanie

PO DRUGIEJ
STRONIE TĘCZY
Magda była zwyczajną dziewczyną,
choć wielu uważało ją za odrobinę szaloną.
Chodziła po krawężniku, odskakując tylko
wtedy, gdy jadący z przeciwka samochód
trąbił na nią przez dłuższy czas. Kiedy
padał deszcz, nigdy nie otwierała parasola.
Mokła z uśmiechem i radośnie przeskakiwała kałuże. W pogodne, słoneczne
dni siadała na huśtawce, zamykała oczy
i słuchała. Na pytanie, co robi odpowiadała
tylko: „Próbuję zrozumieć wiatr”.
Nie pasowała do świata, w którym
żyła. Jej marzenia nie pokrywały się z tymi,
które według wielu powinna mieć.
„Bo przecież to takie czasy, że trzeba piąć
się w górę, nie zwracając uwagi na ludzi.
Jak sobie nie wypracujesz, to nie wyżyjesz.”
Ale ona nie chciała tylko „wyżyć”. Chciała
żyć i to całą sobą. Oddychać pełną piersią, zdając sobie sprawę, że każdy kolejny
oddech to nowy stary cud życia.
Miała kilka ulubionych miejsc,
w których najbardziej lubiła przebywać.
Między dosięgającymi ziemi gałęziami
wierzby płaczącej pisała pamiętnik, który
następnie chowała pod stertą drobiazgów
w szufladzie biurka. Tak na wypadek, gdyby ktoś chciał go przeczytać. Nie zapisywała tam swojego życia, niewiele znaczących
słów, które można by pewnie skrócić do:
„Spałam - jadłam - marzyłam...” Nie, to nie
było dla niej. Opisywała świat po drugiej
tronie tęczy, jak lubiła o nim mówić.
Nie mogąc odnaleźć się w czasach,
w które ironicznie wepchnął ją los, tworzyła
sobie własny świat gdzieś tam, po drugiej
stronie tęczy. Świat, w którym ludzie nie
mieli na oczach czarnych opasek, które na
Ziemi rozdał im kiedyś Pesymizm, a których
bardzo ciężko się pozbyć. Dzięki temu
widzieli się w nowym, lepszym świetle,
jaśniejszym świetle. Mieli też dla siebie
więcej czasu, bo doba trwała tam pięćdziesiąt długich godzin. Najpiękniejsze
w tym świecie było to, że każdy mógł o sobie
decydować bez niebezpieczeństwa, że zły
wybór doprowadzi go do psychicznego bankructwa. Każdy mógł też wrócić do życia na
Ziemi, jeśli tylko wyraziłby taką chęć.
Nie był to świat idealny w ogólnym
rozumieniu, bo takiego Magda by nie zniosła. Ludzie nie byli pozbawieni swoich
zwykłych przywar - w jej wymyślonym
domu z całą pewnością panował bałagan.
Tu po prostu życie toczyło się dużo wolniej
i nikt nie próbował nikomu udowodnić, że
to kariera liczy się najbardziej.
Magda miała rozplanowany każdy
szczegół tego świata. Brakowało jej jednak
rzeczy najważniejszej - mapy, a raczej
czaso-mapy, na której zaznaczone byłyby
miejsce i czas pojawienia się tęczy. Bo tylko
ona mogłaby zabrać ją do wymyślonego
świata, który wtedy przestałby już na
zawsze być tylko „wymyślonym światem”.
Z osiedlowego trzepaka obserwowała często niebo, śledząc zachody słońca
i wyruszając w niekończącą się podróż
Drogą Mleczną. Wyraźnie jednak do
czegoś na tej drodze dążyła, ale zawsze
komuś udało się sprowadzić ja na Ziemię
akurat kiedy biegła z radością po gwiezdnym pyle w sobie tylko znanym kierunku.
Wzdychała wtedy ciężko i wracała do

Sport
zmywania naczyń, odkurzania lub nauki.
Bo przecież „marzeniami nie można żyć!”.
A to, że ona miała zdanie zupełnie odmienne nie liczyło się w żadnym stopniu.
- Nie jesteś już dzieckiem! - mówili jej.
A ona na to kiwała
ttylko głową i przez
chwilę żyła tak,
jak
„powinna”.
Jednak
tylko
przez chwilę, bo
jej dusza buntowała się przed
wszelkimi oznakami realizmu,
które
chciały
utrzymać
ją
w „tym” świecie,
ni pozwalając uciec
nie
d „tamtego”.
do
Kiedyś nieopatrznie zostawiła pamiętnik na biurku. Niby nic takiego, bo
przecież niewiele osób zwróciłoby uwagę
na stary, podniszczony zeszyt, który nie
wyróżniał się niczym specjalnym. A jednak
ktoś go zauważył i w dodatku - o zgrozo! przeczytał.
- Magda, chodź tu na momencik! - zawołała mama dziewczyny, a ton jej głosu nie
wróżył nic dobrego ani samej Magdzie, ani
zeszytowi, który zrozpaczona brunetka
dostrzegła na ławie. - Co to ma być?
- Ale co? - spytała Magda w odruchu
obronnym.
- To. Co to za wymyślony świat? Czym ty
żyjesz, dziecko? Nie ma czegoś takiego jak
świat po drugiej stronie tęczy! Słyszysz?
Nie ma...
Ale ona już nie słuchała. Zasłoniła
uszy dłońmi i wybiegła z domu, wprost
przed siebie. Zniosłaby wszystko. Niech
się z niej śmieją, patrzą na nią pobłażliwie, ale niech nie mówią, że nie ma świata,
w którym ona żyła. Bo jeśli go nie było, to
co jej pozostawało? Uświadomienie jej, że
nie istniał ukochany przez nią świat było
najbardziej okrutnym sprowadzeniem jej
na ziemię.
Biegła przed siebie, bez konkretnego
celu. Czuła jak krople lekkiego, letniego
deszczu delikatnie muskają jej skórę.
Wkrótce jednak przestały, a zza nielicznych chmur wyjrzało słońce, zmieniając
wodę w parę. Nawet tę słoną.
I wtedy - coś niebywałego! - tuż
przed nią pojawiła się tęcza. Nie jak zwykle niewyraźna, rozmyta i nieosiągalna,
a namacalna, materialna. Przystanęła
oczarowana. Tęcza była piękniejsza niż
sobie wyobrażała. Dotknęła jej i natychmiast otoczyły ją kolorowe iskierki,
łaskoczące ją w dłonie. Roześmiała się radośnie. Jak to nie ma, jak jest?
Zrobiła pierwszy niepewny krok
na tę kolorową autostradę do szczęścia
i z prawdziwym wzruszeniem spostrzegła,
że stoi na niej pewnie. Każdy kolejny krok
przybliżał ją do spełnienia marzeń.
Zostawiała więc bez żalu świat, którego nie
kochała i który nie kochał jej. Nie zauważyła nawet, że to jej dusza wyrusza w podróż
życia, zostawiając za sobą wszystko, co
cielesne. Budziła się z koszmaru „wyżycia”
do prawdziwego życia i robiła to z uśmiechem na ustach.
Agnieszka Ryska

Polacy zdobyli
Dublin!!!
Proszę państwa! Ostatnia akcja,
Krzynówek biegnie z piłką uderza, piłka odbija się od słupka i… taaaaaaaak,
goooool dla Polaków, pięknie dobija piłkę
Smolarek, Polska Mistrzem Świata!!!
- Seba, mecz!!! - woła brat.
- Już idę - odpowiadam wstając z łóżka,
niestety, to był tylko sen. Myślę sobie:
Czy doczekam chwili, gdy Polacy będą
Mistrzami Świata? Ach, nie wiem, idę
zobaczyć ten kolejny mecz towarzyski,
przynajmniej to wygrywa nasza reprezentacja.
Po dobrym spotkaniu reprezentacja Polski pokonała 3:2 na Croke Park
w Dublinie Irlandię w towarzyskim meczu.
Bramki dla biało-czerwonych zdobywali
Mariusz Lewandowski, Roger Guerreiro
oraz Robert Lewandowski.
Polska
pokonała
reprezentacje
Irlandii, której w skład wchodzą takie
gwiazdy jak Damien Duff, John O’Shea
i Shay Given. Z pewnością na przełomie
całego spotkania mogliśmy zaobserwować
przewagę Polaków. Piłkarze Leo Beenhakkera podeszli do tego meczu z pełnym
profesjonalizmem. Nasi piłkarze postanowili grać na całego już od pierwszych
minut meczu i w trzeciej minucie spotkania
strzelili - po pięknym dośrodkowaniu
Łukasza Garguły- piłkę do siatki gospodarzy. Po tym golu nasi zawodnicy cofnęli
się na swoją połowę i tam odpierali ataki
Irlandczyków, którzy najwyraźniej chcieli
popisać się piękną grą przed własną
publicznością,
bombardując
bramkę
biało-czerwonych. Do tego należy dodać
tylko dwie lepsze akcje Polaków - i tak
upłynęła pierwsza połowa. Druga połowa rozpoczęła się od podwójnej zmiany
w polskim zespole. Za Pawła Brożka
i Jakuba Błaszczykowskiego weszli Robert
Lewandowski oraz Roger Guerreiro. Ten
drugi już w 47 minucie precyzyjnym
strzałem zza linii pola karnego podwyższył wynik na 2:0 dla Polaków. Następne
akcje Krzyżówka, Peszko i Lewandowskiego
mogły dobić Irlandczyków, jednakże nasi
zawodnicy minimalnie pudłowali. Od
84 minuty inicjatywę zaczęli przejmować
Irlandczycy i w 88 minucie sędzia dyktuje rzut karny po faulu Wawrzyniaka na
Longu. Karnego na bramkę zamienia
Stephen Hunt. W odpowiedzi Polacy po
składnej akcji zdobywają bramkę po
przepięknym uderzeniu Roberta Lewandowskiego. Już w doliczonym czasie gry
wynik ustala Andrews, który pokonuje
Fabiańskiego strzałem zza pola karnego.
Tak padły bramki:
0:1 - Łukasz Garguła idealnie dośrodkował piłkę z rzutu wolnego. W polu karnym
najwyżej wyskoczył Mariusz Lewandowski
i posłał piłkę obok bezradnego Givena.
0:2 - Wasilewski podał piłkę do Łukasza
Garguły. Ten, przewracając się, zdołał
ją jeszcze odegrać do Rogera. Pomocnik
Legii ładnym strzałem z 20 metrów skierował piłkę do siatki rywala.
1:2 - Po faulu Jodłowca na Longu prowadzący to spotkanie arbiter wskazał na
wapno. Jedenastkę na bramkę zamienił
Steven Hunt.
1:3 - Garguła zgrał piłkę głową do Roberta
Lewandowskiego. Ten oszukał obrońców
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rywala i kapitalnym strzałem z 17 metra
posłał piłkę w samo okienko bramki strzeżonej przez Givena.
2:3 - Folan ładnie wyłożył piłkę do
Andrewsa, a ten precyzyjnym strzałem
z linii szesnastki zmusił do kapitulacji
Łukasza Fabiańskiego.
Irlandia - Polska 2:3 (0:1)
0:1 Mariusz Lewandowski 3 min
0:2 Roger Guerreiro 47 min
1:2 Stephen Hunt (k) 88 min
1:3 Robert Lewandowski 89 min
2:3 Keith Andrews 90+1 min
Sędzia: Kristinn Jakobsson
(Islandia)
Widzów: 50556
Irlandia: Shay Given - Paul McShane
(60 Alex Bruce), John O’Shea, Richard
Dunne, Kevin Kilbane - Damien Duff
(67
Shane
Long),
Darron
Gibson
(72 Keith Andrews), Glenn Whelan, Andy
Keogh (60 Stephen Hunt) - Kevin Doyle
(60 Noel Hunt), Caleb Folan.
Polska: Łukasz Fabiański - Marcin Wasilewski, Bartosz Bosacki, Dariusz Dudka,
Jakub Wawrzyniak - Jakub Błaszczykowski
(46 Roger Guerreiro), Mariusz Lewandowski, Łukasz Garguła, Rafał Boguski
(70 Sławomir Peszko), Jacek Krzynówek
(81 Tomasz Jodłowiec) - Paweł Brożek
(46 Robert Lewandowski)
Wypowiedzi pomeczowe:
- Leo Beenhakker, trener reprezentacji
Polski:
Przyjechaliśmy tutaj zdobyć cenne
doświadczenie przed marcowym spotkaniem z Irlandią Północną o punkty
eliminacji MŚ i to nam się udało. Do 85
minuty wszystko było w porządku i nie
mieliśmy
powodów
do
zmartwienia.
Końcówka była jednak straszna. Znowu do
końca drżeliśmy o wynik, ale sami jesteśmy
sobie winni, bo pozwoliliśmy się zepchnąć
pod własną bramkę, zamiast trzymać
rywala w środku pola. Generalnie jestem
jednak zadowolony. W końcu wygrać na
tym ciężkim terenie nie jest łatwo. Zrobiliśmy to także dla naszych wspaniałych
kibiców, którzy jak zwykle dzielnie nas
wspierali. Atmosfera na stadionie była
wspaniała, ale do tego jesteśmy już
przyzwyczajeni. Czy gramy w Lizbonie, czy
na Euro, czy w Dublinie - polscy kibice są
z nami. To bardzo miłe - dodał holenderski
szkoleniowiec.
-Giovanni Trapattoni, trener reprezentacji Irlandii:
Normalnie po porażce jestem wściekły,
ale dziś nie mam powodów do smutku.
Jestem zadowolony z moich piłkarzy, bo
do ostatnich sekund walczyli o remis.
Pokazali wielką ambicję i charakter. Teraz
przegraliśmy, ale to doświadczenie zaprocentuje w meczach o punkty, do których
przystąpimy jeszcze silniejsi psychicznie.
Mówiłem, że to silny rywal, w dodatku
bardzo zgrana ekipa. Dzisiaj to się w pełni potwierdziło, choć z drugiej strony,
gdyby w pierwszej połowie Damien Duff
wykorzystał dogodne sytuacje, to wynik
byłby inny.
- Shay Given, kapitan reprezentacji
Irlandii:
Doprowadziliśmy do gorączkowej
sytuacji i niewiele zabrakło, by udało się
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uniknąć porażki. Myślę, że nie byliśmy
gorsi, a o wygranej Polaków zdecydowały
świetne początki obu części gry. Bramki
zdobyte tuż po rozpoczęciu gry i chwilę po
przerwie dały im niezbędny komfort gry
Polscy piłkarze rozegrali naprawę
dobre spotkanie. Grali mądrze, jednakże w samej końcówce zawodów nadto się
zdekoncentrowali i pozwolili swobodnie
rozgrywać piłkę Irlandczykom, dlatego
straciliśmy w tym spotkaniu aż trzy gole.
Ironią jest, że Polacy w ostatnich latach
bardzo dobrze spisywali się w meczach
eliminacyjnych i towarzyskich, a kompletnie sobie nie radzili na Mistrzostwach. Czy
tak będzie i tym razem? Czy Polacy będą
nas czarowali grą w meczach towarzyskich
i eliminacyjnych, a gdy już będziemy na
Mistrzostwach Świata w RPA to wszyscy
nagle stracą formę i znów odpadniemy
w fazie grupowej? Mamy nadzieję, że nie,
i że Polacy pokażą w końcu światu na co
ich stać!
Sebastian Rogowski

Historia dechą
ciosana
Tak,
tak,
nadeszła
przez
jednych
znienawidzona,
a przez drugich
długo upragniona zima!! Nie
ma sensu się już
dłużej oszukiwać
- to grudzień,
a za oknami albo
już jest biało, albo
lada moment będzie. Wśród nas są
oczywiście tzw. „ciepluchy”, które najchętniej zaszyłyby się gdzieś na gorącej Ibizie, ale
myślę, że znajdzie się też taka grupa osób,
które tylko czekają, aby rozpocząć kolejny
zwariowany sezon na nartach czy też
desce. No właśnie, łatwo się nam mówi:
„Tak, oczywiście jeżdżę na desce”, ale
czy posiadamy jakąkolwiek wiedzę na temat uprawianego sportu? Na to pytanie
znacznie trudniej jest nam odpowiedzieć
i spytalibyście pewnie, po co nam ta
wiedza, skoro całkiem nieźle nam idzie?
Uznałam jednak, że jeśli robimy coś
z wielką pasją, należałoby mieć pewne
rozeznanie na ten temat i dlatego przedstawię historię snowboardu, która liczy już
prawie 40 lat. Myślicie, że przesadzam?
Jak bym śmiała, to najszersza prawda.
Sami się przekonajcie!
Któregoś zimowego dnia 1964 roku
w Muskegon w stanie Michigan, niejaki
Shermann Poppen postanowił wymyślić
swym dzieciakom jakąś atrakcję. Wziął
więc dwie narty i połączył je w jedną. Gdy
dzieciaki podchwyciły nowy wynalazek,
Poppen zarejestrował go w biurze patentowym, a następnie prawa do produkcji
przekazał
firmie
produkującej
kule
kręglarskie. Na przełomie 1966 i 1967
roku sprzedano pierwsze 100 tysięcy
snurferów.
Pomimo że wynalazek Shermana stał
się popularny, sam Poppen wycofał się
z ich produkcji w 1979. Snurfer Shermana

stał się jednak inspiracją dla grupy ludzi,
którzy zaczęli szukać lepszych rozwiązań
mających go ulepszyć. Do tej grupy można
zaliczyć Dimitrija Milovicha (Winterstick),
Jake’a Burtona Carpentera (Burton), Chrisa Sandersa (Avalnche). Ta grupa zaczęła swoją działalność pod koniec lat 70.
W
miedzyczasie
dołączył
do
nich
Tom Sims.
Wcześniejsze lata to próby różnych
rozwiązań, które na początku były podpatrywane w surfingu, lecz bardzo szybko
zauważono, że technika wykorzystywana
przy produkcji nart bardziej się nadaje.
Pierwsze deski wykonywano z warstwowo
klejonego drewna, bez wiązań. Do desek
mocowano uchwyty podobne do tych,
które są w windsurfingach, umiejscawiane
na tyle deski, i uchwyt z liny mocowany
na przedzie.
Dimitrije
Milovich
jako
jeden
z
pierwszych
opatentował
wiązania
i wyprodukował pierwsze deski.W 1978 r
jako pierwszy wykorzystał P-tex w swoich
deskach Winterstick. W 1980 roku wycofał
się z biznesu snowbordowego. Jednak do
tej pory jest uznawany za jednego z pionierów tej dyscypliny.
W 1977 Jake Burton Carpenter przeprowadził się do Vermont, gdzie zaczął
robić pieniądze projektując coraz to
bardziej ulepszone modele Snurfera.
Oficjalnie pierwszą deską snowboardową,
wykonaną technologią znaną przy produkcji nart, jest właśnie deska wyprodukowana
przez Carpentera.
Tom Sims jako jedyny z tej grupy
ma korzenie deskorolkowe. W 1977 wyprodukował swoją pierwszą deskę. Jego
wspólnikiem był Chuck Barfoot, który
dalej zaczął prowadzić swoją produkcję
desek Barfoot. W czasie, kiedy Burton
wypuścił na rynek swoją deskę w ’80, Sims
podpisał kontrakt z firmą Vision Sports,
który rozwiązała jego problemy finansowe.
W ten sposób w 1986 roku powstał pierwszy promodel the Terry Kidwell 160.
Lata 80-te to wykorzystywanie coraz
bardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych. W 1987 Hooger Booger pokazał
światu pierwszą asymetryczną deskę. Na
początku lat 90 zaczęto stosować ABS oraz
ochronne zabezpieczenia deski z przodu
i tyłu.
Dziś snowboarding liczy sobie kilkanaście lat, choć do grona dyscyplin
olimpijskich dołączył dopiero w 1998 roku
na Olimpiadzie w Nagano. W tym czasie
pojawiło się wiele jego stylów, które najłatwiej podzielić na dwie grupy: „freestyle”
i „carving”. Nietrudno zauważyć, że
największy wpływ na dzisiejszy freestyle
mieli Amerykanie, zamieniający jazdę na
deskorolce w lecie na snowboard z miękkimi wiązaniami w zimie. Jednak gdyby
nie eksnarciarze z Europy, snowboarding
byłby dziś uboższy. To oni bowiem, nie
zdejmując butów narciarskich, przypięli do
nich twarde snowboardy, a zapoczątkowując jazdę slalomową, stali się prekursorami
„carvingu”.
c.d.n.
Justyna Hoppe

TAK WYGLĄDA
MOJE MIASTO
STACJA: BŁONIE
Zachwycasz się
pięknem
cudzego
miasta
ujrzanym na
pocztówce, którą
przysłała
Ci ciocia
Zosia.
Zastanawiasz się, dlaczego przyszło Ci
mieszkać w tej szarej, brudnej, nieprzejezdnej Bydgoszczy. Być może ograniczyłeś się do swoich piętnastu metrów
kwadratowych, być może zwiedzasz
swoją Małą Ojczyznę tylko przez szyby
w
autobusie…
A
Ona
stoi
i czeka. Czeka na to, aż w końcu
dostrzeżesz jej piękno, aż w końcu zauważysz, że istnieje coś poza
McDonald’s
przy
ulicy
Gdańskiej
i Realem obok Ronda Grunwaldzkiego.
Podróż zaczniemy od stacji Bydgoszcz
– Błonie. Nie będę zanudzać Cię mową
patriotyczną na temat historii XVI Pułku
Ułanów Wielkopolskich, bo pewnie natychmiast odłożysz ten artykuł na bok, a tak
zawsze pozostaje mi szansa, że dotrwasz
chociażby do trzeciego akapitu. Zwrócę
raczej uwagę na niepowtarzalność tej
dzielnicy.
Suche fakty
Wikipedia podaje, że osiedle to zajmuje
powierzchnię ok. 60ha i zamieszkiwane
jest przez 26 tysięcy osób. Błonie zostało
zbudowane w latach 60-tych metodą wielkopłytową, więc w krajobrazie przeważają
piękne, wybujałe, wysokopienne, odmalowane na zielono – żółto – różowo – niebiesko mrówkowce. Charakterystycznym
obiektem jest tzw. falowiec, który zachwyca
nas swoją niebywałą, nietuzinkową „krętością bryły”. Na uwagę zasługuje też sklep
monopolowo – spożywczy „Trol”, ale o nim
za chwilę.
Atmosferę tworzą mieszkańcy
Błonie to swoista mozaika społeczności.
Aby się o tym przekonać, wystarczy udać
się na pobliskie targowisko w sobotni poranek. Przy wyjściu z klatki schodowej
naszego bloku z pewnością natkniemy
się na młodego, sympatycznego człowieka
o nisko spuszczonych spodniach i kapturze na głowie. Przywita nas radosnym „joł!”
i w samotności będzie machał nogami na
swoim trzepaku. W punkcie centralnym
„ryneczku” na pewno spotkasz starsze panie sprzedające zdrową żywność. Mam tu
na myśli: przyżółkłe
kurczaki (kolor, jak
uważają sprzedawcy,
wynika ze skarmiania
drobiu tylko naturalnymi
mieszankami
najlepiej
dobranych
zbóż),
jajka
prosto
z kurnika, skarpetki
własnej
roboty,

kwiatki polne, odstraszacze komarów,
odświeżacze do szafy
zamknięte w ręcznie
szytych
poduszeczkach, czapki z wełenki
i wiele, wiele innych
mniej lub bardziej interesujących produktów. Dla osób, które
nie boją się wyzwań i mają stalowe nerwy
Błonie przygotowało coś specjalnego,
Minimarket Polo. Co prawda dostaniesz
w nim wszystko, począwszy od szczoteczki do zębów, przez płatki kukurydziane
po przebrania karnawałowe i stroiki świąteczne, jednak dotrwanie do momentu
bezpośredniej konfrontacji z kasjerem
trwa całe wieki. Społeczność integruje się
w kolejkach. Można podsłuchać rozmowy
o polityce, wychowywaniu dzieci, pogodzie,
spędzaniu wolnego czasu, trendach mody
i niebywałych promocjach.
„Urodziłem się i wychowałem na bydgoskim Błoniu.Oznacza to, że żyję na
blokowisku, gdzie mieszają się różne
warstwy społeczne - od intelektualistów, przez robotników, po tzw. margines społeczny. Największą wadą mojego osiedla jest fakt, że nie ma na nim
jasno wyznaczonego punktu centralnego,
choć przy pewnej dozie wyrozumiałości
można by za takowy uznać targowisko
i sąsiadujący z nim pawilon, nazywany
potocznie 'Niebieskim' z uwagi na kolor.
Znajduje się tam POLOMarket, szkoła tańca
„Bailamos”, studia urody: fryzjer, solarium
i zakład kosmetyczny, prowadzony przez
moją mamę, wielobranżowe sklepy. Jest to
więc najważniejsze miejsce na osiedlu dla
mnie i wielu innych mieszkańców. Gdyby
przyjąć tę wersję, jako miejsce centralne,
okaże się, że mieszkam w samym centrum
Błonia.”
Johny Laska
Błonie jest osiedlem zamieszkanym w większości przez
ludzi średnio zamożnych.
Naprzeciwko „kwatery” Policji,
niedaleko przychodni umiejscowione
są
tzw.
bloki
socjalne. Mieszkania w nich
przysługują osobom, które nie
radzą sobie same w życiu społecznym i potrzebują pomocy ze
strony państwa. Śmiało można
powiedzieć, że jest to jeden z ciekawszych
fragmentów Błonia, na którym nigdy nie
panuje spokój i monotonia.
Jest również kilka bloków otoczonych metalowym płotem, strzeżonych dzień i noc
przez ochroniarzy, którzy jak oka w głowie
pilnują dostępu do domofonu. Domostwa
te zamieszkiwane są przez osoby w średnim
lub podeszłym wieku o wyższym niż przeciętny statusie materialnym. Nie będziemy
jednak wchodzili w szczegóły dotyczące
ich życia, ponieważ osoby te zaczepione na
ulicy niechętnie zwierzają się ze swojego
życia prywatnego.
Swoiste Polis
Na osiedlu znajdziesz
wszystko.
Jest
tutaj Młodzieżowy Dom
Kultury,
Technikum
Elektryczne, IV Liceum
Ogólnokształcące,
dwie Szkoły Podsta-

wowe, Przedszkole „Muchomorek”, Fryzjer, klinika weterynaryjna, Kosmetyczka, „Świetlik”, Drogeria, Obuwniczy,
Pralnia, Automyjnia, sklep z pamiątkami,
sklep z używaną odzieżą, Szklarz, dwa
cmentarze, cztery apteki, Przychodnia, Posterunek Policji, siedziba NATO, Pomorski
Okręg Wojskowy, Kantor Wymiany Walut,
Zakłady Lotnicze, Cukiernia „Sowa”, plac
zabaw, pętla autobusowa, Kebab… Planowana jest także budowa basenu.
Fabryka tlenu
Błonie może poszczycić się bardzo dużą ilością „obszarów zielonych”. Wzdłuż falowca
rozciąga się park miejski przyozdobiony
twórczością tutejszych rzeźbiarzy, która
przedstawia bryły o niezidentyfikowanym
kształcie bardzo lubiane przez osiedlowe
gołębie. Wystarczy przejść około stu metrów dalej a za targowiskiem po prawej
stronie ujrzymy kolejny park stworzony
z myślą o rozrywce i edukacji. Znajduje się
tutaj nowy, kolorowy plac zabaw, stoły do
ping – ponga oraz szachów. Te drugie są
częstym miejscem spotkań emerytowanych
intelektualistów.
„Kiedy dziesięć lat temu przeprowadziłem
się z Jagiellońskiej na nieznane mi osiedle
o dziwnej nazwie Błonie, nie spodziewałem się, że polubię to miejsce. Teraz nie
zamieniłbym go na inne. Błonie, to moim
zdaniem, połączenie blokowiska ze zgrają
domków jednorodzinnych. Za sprawą odnawiania elewacji bloków staje się ono coraz
ładniejsze. Podoba mi się to, że Błonie nie
posiada żadnych wielkich supermarketów,
zniszczyłyby one klimat. Jest tutaj wszystko: kościół, dwa domy kultury, szkoły,
w tym mój ulubiony elektryk (wybacz mi,
że zmieniłem Cię na Jedynkę)). Najfajniejszy jest umiejscowiony na obrzeżach
park łączący się z lasem. Miejsce idealne
do spacerów, biegania czy jeżdżenia na
rowerze.
Znajduje
się tam nawet ścieżka
przyrodnicza.
Osiedle cały czas
rozkwita. Remontowane są ulice: Nowopiękna, Eugeniusza
Połtyna, Szubińska.
W dzień Wszystkich
Świętych zawsze zachwyca mnie widok
cmentarza. Pamiętam, jak następnego dnia
miałem lekcje do osiemnastej i z okien jednej z sal mojego gimnazjum widać było tylko
światełka zniczy. Lubię to osiedle. Takie
dzielnice tworzą klimat tego miasta.”
Przemas
Od Miedzynia Błonie oddziela kolejny zalesiony teren zielony. Ciągnie się on wzdłuż
torów kolejowych. Na pierwszy rzut oka
wygląda jak zwykły, niepozorny park.
Jednak idąc coraz bardziej w głąb przechodzimy z osiedla domków jednorodzinnych
do prawdziwej „puszczy”. Można określić
ją mianem „zielonych płuc Błonia”. Lasek
ten obfituje w amatorów zbieractwa grzybów. Bardziej zaawansowanym udało się
spotkać lisa, mniej – wiewiórkę. Las nad
torami jest swoistą linią oddzielającą świat
przyrody od miejskiej cywilizacji ,dodaje
przy tym osiedlu jeszcze więcej indywidualności.
Daria

Znajdź
10 różnic

O czym myśli
dyrektor?

Podaj 10 szczegółów różniących obie fotografie.

O czym myśli dyrektor?
Najlepsze teksty zostaną wydrukowane w kolejnym
numerze.
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