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Jak dobrze być ojcem Michała Winiarskiego.

Pocałuj Walentego !

“Boję się ... kataklizmów” - wywiad
z panią Generał E. Papużyńską

@bsolwenci - nasza-klasa.pl

Berlin jakiego nie znacie.

You Can Dance - po prostu tańcz!

/Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine
Gegend .../ - czyli zupełnie inny fotoreportaż
o Berlinie .
M-Bahn (tramwaj) - mało rozpowszechniony
środek komunikacji w Berlinie, spotykamy go
przeważnie na wschodzie Berlina.

Berlin-Charlottenburg, tutaj znajduje
się największą ilość Graffiti. Berlin jest
jedna z metropolii sztuki graffiti.

/Czy wiesz, że...?/
- Berlin po Stambule
i Ankarze jest trzecim
miastem z najliczniejsza ludnością turecką?
- W Berlinie został
wymyślony
Döner
Kebab?

Najdroższy hotel w Berlinie, w tym hotelu Michael
Jackson wystawił swoje dziecko przez okno .
“Skyline des Ostens” (Sylwetka wschodu na tle nieba)
Brama Brandenburska, obok
wierzy telewizyjnej, najsłynniejszy symbol Berlina.

Zapewne każdy kojarzy Berlin
z Brama Brandenburska, wieżą
telewizyjną albo słynnym misiem Knutem. Lecz Berlin to nie
tylko stolica Niemiec, metropolia
mody i kultury. Berlin to miasto
wielu różnych kultur.
Spójrzcie i oceńcie sami ...

Potsdammer Platz, tutaj znajduje
się słynny Sony-Center, w którym
w czasie Mistrzostw Świata można
oglądać mecze piłki nożnej.
U-Bahn, preferowany przez
młodzież, lecz najniebezpieczniejszy środek komunikacji.
Jedno z największych osiedli w
Berlinie. W jednym bloku może tutaj
mieszkać nawet do 10000 osób.

Bahnhof Zoo, czyli były, główny
dworzec zachodu. To słynny dworzec
z którego pochodzą dzieci opisane w ksią
„My dzieci z Dworca Zoo”.

Nowy dworzec
w Berlinie,
został otwarty
na początku 2007
roku.
Neukölln, osiedle
z najwyższą średnią
obcokrajowców
w Berlinie.

Lukas Bury

S-Bahn, czyli pociągi miejskie, którymi często jeżdżą mieszkańcy Berlina.

Aktualności

KUPON
NIEPYTANIA
3 marca odbędzie się losowanie
3 szczęśliwych numerków. Osoby, które
zakupią gazetkę ze szczęśliwymi numerami, będą zwolnione z pytania na
wybranym przedmiocie. Aby kupon był
ważny, zwycięzców prosimy o zgłoszenie się z gazetką zawierającą szczęśliwy
kupon do pani prof. Alicji Kłopotek lub
pana prof. Piotra Dobosiewicza w celu
uzyskania potwierdzenia.

Aktualności

Berlin, jakiego nie znacie
Aktualności w pigułce
My też mamy głos
@bsolwenci
Pocałuj Walentego
Sonda

Ręka na pulsie

Zrujnować kulturę ...
Kto tu kręci lody?
Żałobny cyrk.
Prawda krytyki się nie boi.
Pokochajmy ikarusy
Wywiad z Janem Rulewskim

Kultura

Kulturalia
Ellyza przedstawia
Świeżo Malowane
Paranienormalni
You Can Dance
Zaczarowana recenzja z bajki do Nowego
Jorku
Skuwka, zasuwka … czyli zabawy
z językiem

Druga strona lustra

„Boję się ... kataklizmów” wywiad z panią
generał Ewą Papużyńską

Psychologia

Co z ciebie uczyniono?
Gorszy/lepszy człowiek
Jak rozumiem szczęście

„Za bramą” - Agnieszka Ryska część 4.

Sport

Jestem dumny z Michała

Zbrodnia Ikara

Powitanie
Pośród desek, gołych ścian i osypującego się tynku witam Was
w imieniu całej redakcji. Mam dobrą wiadomość. Od tej pory
każdy numer będzie przyciągał kolorową okładką.
W walentynkowym wydaniu wiele nowości. Zmieniliśmy nieco dział sportowy. Znajdziecie w nim wywiady. Fotoreportaż
Lukasa ukaże Wam Berlin, jakiego nie znacie, a artykuł Asi
odkryje prawdy i mity o popularnym programie You Can Dance.
Z pewnością zaineresuje Was wywiad z prof.Papużyńską, do
niedawna goszczącej w sali nr 69. Ja natomiast wprowadzę
nastrój walentynkowy:)
Dziękujemy anonimowym autorom za pomoc w redagowaniu gazetki i zachęcamy pozostałych czytelników. Jeśli chcecie poruszyć jakiś temat, gotowe
prace przysyłajcie na maila: ellyta.redakcja@gmail.com
Trzymajcie się ciepło, bo za oknami zima w pełni.
Redaktor Naczelna
Sara Ciesielska

Aktualności
w pigułce
Tuż przed feriami Chór Primo wziął udział
w regionalnym konkursie chórów młodzieżowych i dziecięcych. W swojej kategorii
dziewczęta zdobyły puchar za I miejsce i
tym samym przeszły do kolejnego etapu.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Sara Ciesielskla

Jak już pewnie zauważyliście, cała szkoła przypomina teraz naszą aulę. Dookoła
kurz. U większości uczniów odzywają się
różne schorzenia. Alergikom i astmatykom
brakuje powietrza, klaustrofobicy również
czują się niekomfortowo. Co druga osoba
cierpi na przykrą przypadłość brudnych
spodni, niektórzy skarżą się na migrenę od
dźwięku wiertarki lub mdłości od zapachu
farby. Reszta natomiast choruje na brak
cierpliwości. Czy jeszcze długo ‘epidemia’
będzie gościć w zabytkowej szkole? Tego
dowiemy się w następnym odcinku:).
Sara Ciesielska
Dnia 14 lutego w Operze Nova odbyły się
targi szkolne dla maturzystów. Każdy mógł
rozejrzeć się za szkołą, z którą wiążą swoją
przyszłość. Dla niezdecydowanych była to
szansa na bliższe zapoznanie się z ofertami
uczelni. Wiedzę na ten temat przedstawiano na rozmaite, ciekawe sposoby, począwszy od prezentacji multimedialnych, przez
wykłady po część artystyczną i praktyczną.
Wśród wszystkich atrakcyjnych form wyróżniał się taniec irlandzki, walki rycerskie
oraz walki robotów w wadze minisumo.
Wszyscy również z chęcią wsiadali do staromodnego autobusu szkoły fotograficznej, który stał na parkingu opery. Można
było posłuchać muzyki i przestać myśleć o
smutnej rzeczywistości, którą dla każdego
ucznia jest szkola:)
Sebastian Rogowski

Humor ze sprawdzianów

Komiks
Wielkie tajemnice
Podziemne miasto

Zabawa
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Aktualności

„Pocałuj
Walentego!”

Bombonierki, kartki, misie, „niepowtarzalne” życzenia zamawiane SMSem
i inne gadżety, najlepiej w opakowaniu
po pięć, zakupione w promocji. A to
wszystko w puchatej, różowej otoczce z cukrowym napisem ‘I love You’.
Czy istnieje jeszcze coś nieozdobione
serduszkami?
Na pewno zauważyliście przepych na
wystawach i reklamy komedii romantycznych w kinach.
Walentynki są powszechnie lubiane,
dlatego ja, zgodnie z moją naturą, występuję w opozycji. No bo co to za święto?! Mogę
się zgodzić na określenie ‘zwyczaj’ - dodam,
że młody w dodatku nie nasz, bo
przybył z zachodu. Mówi się, że Brytyjczycy
jako pierwsi świętowali, a patronem był
św.Walenty, który według legendy skazany na śmierć, w dniu egzekucji wysłał do
swej ukochanej list z podpisem „Od Twojego Walentego”. Bardzo romantyczne. Niestety, rozczaruję Was. Biskup, o którym
mowa ,jest patronem ludzi cierpiących na
padaczkę i podagrę.
Poza tym Słowianie mają swoje święto
zakochanych, ale zostało już zupełnie
zapomniane. Mam na myśli Noc Kupały,
czyli przesilenie letnie. Według tradycji,
podczas sobótki dziewczęta puszczały na
wodę wianki i wróżyły sobie małżeństwo.
Wierzyło się, że tej nocy wszystko jest
zaczarowane, woda leczy, a kwiat paproci przynosi szczęscie, bogactwo i miłość.
Pomyślmy, o ile przyjemniej byłoby dla
zakochanych wyjść na spacer lub pojechać
nad jezioro, niż łazić w śniegu, albo co
gorsza w deszczu ze śniegiem i marznąć.
Ale nie bez powodu Walentyki są właśnie 14 lutego. Po Bożym Narodzeniu

i Sylwestrze wszystko cichnie i styczeń
staje się okresem słabym handlowo. Dzięki
Walentynkom sprzedawcy zapełniają swoje
sklepowe kasy. Jest to jedno z najbardziej komercyjnych świąt. Samo
obdarowywanie się upominkami
przestaje być przyjemnością,
a
staje
się
obowiązkiem.
Dodam, że zapominamy o tym,
że kochamy cały rok, a nie przez
jednen dzień. Po co tyle szumu?
Być może w ten sposób chce się
panom ułatwić sprawę. Bo przecież nie sposób zapomnieć o tak
szczególnym dniu! Wystarczy
włączyć MTV, albo jakikolwiek
inny program, na miesiąc przed
samym wydarzeniem i już
wszystkim się przypomni. Ale
żeby przynieść kwiaty, ot tak po
prostu, to już za trudne...
I ta presja... Mam tu na myśli
młodzież z podstawówki, czy
gimnazjum. Co roku połowa
panienek martwi się, że spędzi
święto sama lub, co gorsza, nie
dostanie żadnej kartki od nieznajomego.
W ten sposób dochodzi do jakiejś chorej
rywalizacji. Dziewczyny wysyłają walentynki same do siebie, bo chcą przed
koleżankami pokazać, że mają najwięcej
karnetów. A jeśli już o kartkach mowa... Ponoć to święto zakochanych, więc dlaczego
ludzie, jak w jakimś amoku, posyłają po
kilkanaście pocztówek do znajomych.
Przecież to nie jest dzień ‘lubienia się’.
Pamiętacie kampanię Frugo? Walka
z komerchą i kiczem. Hasło: „Pocałuj
Walentego!” Coraz więcej ludzi występuje

przeciw plastikowym serduszkom i czekoladkom, a to chyba oznacza, że trochę
przesadziliśmy. Chcąc nie chcąc jesteśmy
do obchodzenia tego święta zmuszeni. Nie
da się Walentynek nie zauważyć, a kolor
czerwony już nas razi. A wszystkim, którzy
(jak ja) mają urodziny w okolicy hucznego
święta, serdecznie współczuję, bo na inny
upominek niż różowy nie można liczyć.
Podejrzewam, że mój artykuł nie poruszy tłumów, więc Walentynki trzeba chyba
zaakceptować. Możemy je obchodzić, moi
drodzy... byle z głową.
Sara Ciesielska
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@bsolwenci
wzorem uczniom

Do ponad 7-milionowej społeczności
portalu internetowego o niezwykłej popularności www.nasza-klasa.pl należy spora
liczba uczniów oraz absolwentów naszej
„jedynki”. Łączy ich nie tylko uczęszczanie
do jednej szkoły, lecz także wspólne wspomnienia i spore doświadczenie wyniesione
z elitarnej szkoły.
Nasza-klasa.pl to dla nas uczniów na razie tylko miejsce na tworzenie archiwum, z
którego być może skorzystamy za kilka lat.
Jednak dopiero wtedy ów portal może stać
się dla nas powrotem do „cudownych lat liceum”. Już teraz na forum I LO przeczytać
można o historii szkoły ze strony mniej formalnej. Warto poznać zabawne dla nas wypowiedzi nauczycieli, którzy pracowali lub
nadal to robią w naszej szkole. Znajdziemy
przede wszystkim pozytywy, wśród których
są hasła niezapomnianej p.Papużyńskiej,
czy też p.Szczuki, o których uczniowie
opowiadają różne, ciekawe historie. Poza
tym są też cenne wskazówki, np. sposoby,
by dany nauczyciel nie zrobił kartkówki...
(polecam!). Głos na forum zabierają także
obecni uczniowie, wymieniając się cennymi spostrzeżeniami.
Jednak najistotniejsze jest to, że można poznać historie naszych absolwentów.
Na pochwałę zasługuje fakt, iż ich spora
większość ukończyła studia na znanych
uczelniach, nie tylko w Polsce, ale też za
granicą. Wielu również odniosło sukces
zawodowy. Pracują poza naszym krajem,
lecz nie jest to praca „na zmywaku”, lecz
w firmach, które ubiegają się o wychowanków naszej szkoły.
Świadomość, że powiodło się już wielu,
powinna wzmagać nasze ambicje. Przed
nami długa droga. Zapracujmy więc na
własny sukces i sprawmy, by za kilka lat
na nasza-klasa.pl pojawiły się chlubne
wiadomości o naszym szczęśliwym życiu i
spełnieniu zawodowym.
Katarzyna Wegenke

Aktualności

Felieton
walentynkowy
Dzień zakochanych. Raj komercyjny.
Kicz i tandeta. Opinie na temat tego święta są podzielone. Czym więc naprawdę są
Walentynki? Co w dzisiejszych czasach dla
nas znaczą?
Kiedy kilka dni temu przechodziłam
ulicą, dostrzegłam w zewsząd otaczających
mnie witrynach sklepowych coś, co może
i niezbyt dziwi, ale zastanawia. Serduszka
wszelakiej maści, aniołki trzymające serduszka, kartki z serduszkami, a także pluszowe poduszeczki w kształcie serduszek.
Pewnie jeszcze długo mogłabym wymieniać
te swoiste atrybuty miłości, pod którymi
uginają się półki w centrach handlowych,
w czasie między Gwiazdką a Wielkanocą,
jednak oszczędzę sobie nadmiaru słodyczy.
Wśród tego całego przepychu dostrzegłam
małą, skromną karteczkę, na której napisane było: „Konkurs na witrynę walentynkową, nr 12.” Mam rozumieć, że jest to reaktywacja konkursów gospodyń wiejskich,
które wystawiały do oceny jury kwiatki w
ogrodzie, czy ciasta pieczone wg zazdrośnie
strzeżonej receptury? Ekspedientki wręcz
wypruwały sobie żyły, żeby to w jej oknie
było piękniej i okazalej niż w poprzednim.
Zdałam sobie wtedy sprawę, że cała ta
otoczka jest pozbawiona sensu i jeszcze
bardziej spłyca myślenie o Walentynkach.
Sprawia, że ważniejsze jest wszystko, tylko
nie istota święta. Powstaje paradoksalna
zależność, którą tworzymy my sami: jeśli
zignorujemy 14 lutego, bo w naszej opinii
jest to święto typowo komercyjne i wyznajemy zasadę, że uczucia możemy okazywać
sobie zawsze i niepotrzebny jest do tego
specjalny dzień, to naszym najbliższym będzie przykro, bo w TYM szczególnym dniu o
nich zapomnieliśmy. Idziemy więc do kwiaciarni, kupujemy jakąś różyczkę i misia z
serduszkiem, po czym wręczamy symbol
dozgonnej miłości wybrankowi, wzbogacając przy tym gospodarkę usługową i przemysłową.
Moim zdaniem, pod powłoką plastikowego romantyzmu kryje się kwintesencja
Dnia Zakochanych. W końcu pokonujemy
własne przekonania, aby tylko zrobić przyjemność ukochanej osobie. Odsunąwszy
na bok wszystkie serduszka, misie i aniołki, dokopujemy się
do drugiego dna,
oczywistego
od
zawsze, a jednak
potrzebującego
odkrywania wciąż
na nowo. Miłości.
Monika Grudniak

Co jednak sądzą o Walentynkach nasi
rówieśnicy z innych liceów? Oto kilka
opinii, jakie udało nam się zebrać.
„Moim zadaniem to czysto
komerc
komercyjne
‘święto’. Irytuje
jące jest
eksponowanie tych
wszyst
wszystkich
ozdób, maskotek
i ser
serduszek. Jeżeli chodzi
ob
o obchodzenie
tego dnia,
spęd
spędziłam
go
wspólnie z chłopakiem na
przemiłym
pr
spacerze
o
oraz
otrzymałam śliczną walentynkę i bukiet
czerwonych róż”.
Klaudia VIII LO
„Kocham
Walentynki!!!
To
cudowne
święto
i cieszę się bardzo, że każdego roku tradycja jest coraz bardziej rozpowszechniana.
Taki miły i przyjemny dzień.
Sandra XX LO
„Nie mam chłopaka, wiec nie mogę zbyt
wiele powiedzieć, jak w tym roku wyglądały
moje Walentynki. To był zwykły, codzienny
dzień, jak każdy inny. Na pewno naprawdę
zakochani mają w tym dniu wiele przyjemnych chwil, dlatego też uważam to święto
za potrzebne.”
Marta V LO
„Walentynki to dzień, jak każdy inny. Myślę, że zakochani na co dzień powinni okazywać sobie miłość, a nie tylko 14 lutego”.
Damian Zespół Szkół Elektronicznych
„Walentynki są super !!! Bardzo lubię to
święto i chętnie je obchodzę. W tym roku
miło spędziłam je ze swoim chłopakiem,
który przygotował wiele niespodzianek,
w postaci wspólnej kolacji, spaceru, bukietu róż i walentynki.
Sylwia X LO
„Miłe, ciekawe święto, które bardzo lubię.
Tradycyjnie spędziłem je z dziewczyną na
miłych spacerze, seansie w kinie i wspólnej kolacji przy świecach. Było naprawdę
przyjemnie…”
Marcin Salezjańskie
Liceum Ogólnokształcące
Zebrała
Sylwia Nadolna

My też mamy głos
We wtorek, 22 stycznia br, w jednym
z bydgoskich pubów odbyła się dyskusja
dotycząca „sacrum i profanum w polityce”.
Rozmawialiśmy tam o wpływie kościoła
na kulturę polityczną. W wydarzeniu
uczestniczyli studenci Instytutu Nauk
Politycznych Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy wraz z uczniami
I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy
(ZSO nr1).
W gronie dwudziestu osób bydgoska
młodzież dyskutowała i chętnie dzieliła się
swoimi spostrzeżeniami z innymi. Wśród
licealistów I LO szczególnie ochoczo wypowiadali się uczniowie klas III i II. Ważnym
tematem okazał się wpływ duchowieństwa
na kulturę polityczną w Polsce. Oprócz
kwestii politycznych pojawiały się również,
a nawet częściej, socjologiczne. Najczęściej
powtarzającym się wątkiem był problem
zapłodnienia „in vitro” i jego postrzeganie
przez kościół... Uczestnicy przekonywali
pozostałych o swoich poglądach. Niektóre
z wypowiedzi wyraźnie sugerowały sprzeciw
młodych ludzi wobec interwencji kościoła
w ich sprawy prywatne. Znalazła się jednak
grupa osób o odmiennym zdaniu, sugerując, że kościół powinien w pewnym stopniu
mieć nadzór nad możliwością sztucznego
zapłodnienia. Dyskusja zaczęła nabierać tempa, a w pewnym momencie całe
towarzystwo podzieliło się na dwie grupy:
popierające kościół i stanowczo jemu przeciwne. Niektórzy młodzi ludzie uważali, że
w dzisiejszych czasach, kiedy medycyna
jest tak rozwinięta, nie ma żadnej przeszkody, by pozyskać potomstwo metodą „in
vitro”. Co więcej, kościół powinien wspierać
małżeństwa/pary w ich postanowieniach.
Doszliśmy do wniosku, że kościół ma za
sobą szeroką rzeszę wyznawców, których
ten problem nie dotyczy. Chodziło nam
m.in. o osoby starsze i te, które założyły
już swoje rodziny. Warto przypomnieć, że
na konflikcie, jak zwykle, najwięcej tracą
sami zainteresowani i potrzebujący. Jeśli
chodzi o sprawy polityczne, duży wpływ
na stosunki pomiędzy płaszczyzną polityki
a kościołem wywierają media. To one są
motorem napędzającym konflikty pomiędzy
obiema stronami. Tematem przewodnim
tej części dyskusji była lustracja duchownych. Opinie mówców zazwyczaj ukazywały
księży w lepszym świetle i uważały tę formę
dochodzenia prawdy za niepotrzebną.
W rozmowie uczestniczyli pani mgr Izabela
Zielińska z Zakładu Współczesnych Systemów Politycznych UKW oraz pan mgr Jacek
Grembowicz - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w I LO. Spotkanie przebiegało
w miłej atmosferze i typowo młodzieżowym
klimacie. Wykład wyjaśnił dotąd nieznane
terminy z zakresu polityki i skłonił młodych ludzi do angażowania się w tego typu
wydarzenia. Dziękujemy organizatorom
i studentom za zaproszenie nas do
dyskusji. Mamy nadzieję, że każde kolejne spotkanie będzie się odbywało
w podobnej atmosferze.
Sara Ciesielska
Patryk Kausa
Michał Zbutowicz
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Zrujnować kulturę,
czyli takie rzeczy
nie tylko w Erze

Idziesz ulicą Gdańską. Mijasz przystanki
tramwajowe, Empik, zabytkowe kamienice,
lecz nie poświęcaj im wiele uwagi. Idź dalej.
Nagle dostrzegasz szary budynek, który
wydaje się dziwnie znajomy, ale coś Ci nie
pasuje. Lokalizacja? Ludzie? A może wściekle czerwony napis na żółtym tle „Super
wyprzedaż”? Wchodzisz do środka. Ściany te same, nawet gablotka wisi na swoim
miejscu, masz wrażenie, że za chwilę pani
sprzedająca bilety zapyta: parter czy balkon. Rozglądasz się, w korytarzu zamiast
tłumu ludzi czekających na seans stoi rząd
koszyków z koszulkami za 5 złotych i robotami kuchennymi wszystko w jednym. Twój
wzrok zatrzymuje się na plakacie z filmu „Za
linią wroga”, zatem to, co przed chwilą
widziałeś to pewnie zwidy.Spoglądasz jeszcze raz na plakat z Genem Hackmanem
i wtedy widzisz ten piękny napis widniejący
w rogu : „Piżamy podaje sprzedawca”.

Pokochajmy
ikarusy
Ikarusy 280 — długie, niebieskie przegubowce, codziennie przemierzają setki
kilometrów po naszym mieście. Stare, wolne i niekomfortowe, trudno się dziwić, że
mieszkańcy Bydgoszczy nie darzą ich sympatią.
Kiedyś stanowiły trzon taboru MZK Bydgoszcz. Pierwsze egzemplarze dostarczono
już w 1981 roku. Do dzisiejszych czasów
przez nasze miasto przewinęło się 281
sztuk tych pojazdów. Ostatnie egzemplarze
dostarczono w 1995 roku. Obecnie w Byd-

Ręka na pulsie
Zastanawiasz się, jakim cudem kameralne, jednosalowe kino przy ulicy Gdańskiej 10 zamieniło się w stragan.Sądzę, że
odpowiedź jest prosta. Miasto sprzedało
ten obiekt, nie myśląc, co w tym miejscu
powstanie. Ważne było, ile można za ten
budynek dostać.Kto rozsądny myślałby o
kulturze? Przecież nie władze miasta. Jak
donosi „Gazeta Wyborcza”, obecny właściciel firma Capital Park ma zamiar zrobić
tam kolejną galerię handlową, ponieważ
niektóre firmy nie zmieściły się w „Drukarni”(która świeci pustkami, ale to szczegół).
Są jednak skłonni łaskawie nazwać wszystko „Stare Kino” czy „Kino Pomorzanin”. Myślisz, że żartuję? Nic podobnego, powiem
więcej. W dawnym kinie „Polonia” planowana jest budowa apartamentów, natomiast
w Muzeum Fonografii, które Capital Park
dostał od miasta w zamian za oddanie kina
„Orzeł” również powstanie sklep. Sądzisz,
że Ci kit wciskam? Wszak Bydgoszcz miała
promować się jako przyjazne i kulturalne
miasto. Tymczasem agencja reklamowa
(„ Eskadra”), która miała to robić, odleciała.
Czy z nią również marzenia o przyjaznym
i kulturalnym mieście? Nie wiem, co Ci powiedzieć ,sądzę jednak , że tak. Przecież,
po co dbać o kulturę? Wszak to pochłania
masę energii i nie zawsze przynosi zyski,
które wyda się na kolejny pomnik pasujący
do lokalizacji jak wół do karety i zasadzenie kilku drzewek bądź położenie trawy
w listopadzie. Przecież pod koniec kadencji
należy pokazać gawiedzi, jak wiele zrobiło
się dla Bydgoszczy. Hipokryzja? Do potęgi.
Obłuda? To już do sześcianu.
Masz wrażenie, że władze miasta zasnęły,
przeoczyły fakt wejścia do Unii Europejskiej. Tak Ci się tylko zdaje. To nie takie
proste zdobyć pieniądze na kulturę.
Potrzeba do tego sztabu wykwalifikowanych ludzi.Skąd ich wziąć? Ten problem
goszczy pozostały jedynie Ikarusy
z 1994 i 1995 roku, wyposażone w
automatyczne skrzynie biegów.
Dlaczego więc powinniśmy „kochać”
Ikarusy? Powód jest bardzo prosty.
Ikarusy 280 to duży kawałek historii
wielkich miast na ośmiu kołach.
Pojazdy te dzielnie służyły w większości dużych miast bloku wschodniego. Mogę tutaj przytoczyć słowa
jednego z kierowców Szczecińskiego
Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie: „To autobusy z duszą, mimo że
są niewygodne i mało komfortowe,
to dzięki nim komunikacja rozwinęła
się do dzisiejszego poziomu”. Ikarusami jeździli nasi rodzice, dziadkowie,

spędza sen z powiek wielu urzędnikom,
i to już od lat. Wiesz dlaczego? Nie czytali
gazet, nie słuchali telewizji, do tego potrzeba tylko jednej kobiety .Krystynie Jandzie
się udało, wyremontowała budynek i otworzyła teatr. Ciekawi Cię, jak jej się to udało?
Miała w sobie pasję i marzenie, by stworzyć coś nie tylko dla siebie, ale i dla
widzów.
Gdyby tak dziś na Starym Rynku spotkali się Albert Einstein, Tadeusz Kotarbiński,
ks. Józef Tischner, cóż byśmy usłyszeli?
Ks. Tischner: Społeczeństwo, któremu
trudno się wyzbyć wad narodowych, buduje
kolejne kaplice( czytaj sklepy)
Tadeusz Kotarbiński: Polak, jak mu
przyjdzie fantazja do głowy, może być całkiem porządnym człowiekiem ( również Ci
siedzący w ratuszu)
Albert Einstein: Wszyscy wiedzą, że
czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki
jeden, który nie wie, że się nie da, i on to
właśnie robi ( może ktoś się taki znajdzie,
może Pan , Panie Krzysztofie Barczewski*,
może Pan)
Eliza Nowosad
*właściciel kinoteatru ,,Adria”

a może pradziadkowie. Kiedy codziennie
rano, jadąc do naszej ukochanej „jedynki”, na przystanek
przyjedzie jeden z takich pojazdów,spróbujmy spojrzeć na
niego z innej strony. Zobaczmy w nim wspaniałą maszynę,
która-produkowana przez 30
lat (1972-2002) - dzielnie służy
milionom mieszkańców miast.
Z racji wieku konstrukcji, nie
możemy oczekiwać wielkiego
komfortu i świetnych osiągów,
ale Ikarusy robią wszystko co
mogą, żeby ułatwiać nam życie
w wielkich aglomeracjach od 36
lat. Może warto więc docenić ich
wysiłek. :)
Filip Bednarkiewicz
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Żałobny cyrk
Środa, wieczorna pora. W telewizji
słyszę o katastrofie lotniczej. „Wypadki
chodzą po ludziach.” - myślę. Z Onetu
dowiaduję się o mniej lub bardziej pewnych konkretach. Na twarzy pojawia
się ten specyficzny wyraz kolejnego
zaskoczenia zaserwowanego przez życie.
Ironia losu, w katastrofie lotniczej giną
uczestniczy konferencji o bezpieczeńswie lotów...
Czwartek. Po powrocie ze szkoły
włączam komputer. Onet - czarno,
Interia - czarno, Wirtualna
Polska
- czarno. Loga w telewizji również
w czarnym kolorze. Okazało się, że
prezydent zarządził żałobę narodową.
W głowie odezwał się narastający głos
protestu.
Żałoba narodowa w założeniu ogłaszana
jest przez władze państwowe po śmierci
wybitnej osobistości lub z powodu wielkiej
katastrofy. Śmierć dwudziestu oficerów
z pewnością jest wielką stratą dla kraju, ale
przyjrzyjmy się przez chwilę statystykom.
Według danych policji w 2007 roku
w wypadkach drogowych w Polsce zginęły
5563 osoby. Średnia dzienna liczba ofiar
wyniosła więc nieco ponad 15 osób. A to
tylko ofiary na drogach. Doliczmy do tego
5 kobiet, które każdego dnia umierają
w naszym kraju na raka szyjki macicy
i około czterystu(!) Polaków, którzy każdego
tygodnia umierają na raka płuc. Dodajmy
ofiary zabójstw, samobójców, umierających
na inne choroby, zamarzających zimą
na śmierć bezdomnych i okazuje się, że
każdego dnia zatrważająca liczba ludzi
w naszym kraju kończy żywot w sposób
znacznie odbiegający od naturalnej śmierci
„ze starości”.
Do czego zmierzam? Moim zdaniem
ostatnimi czasy funkcja żałoby narodowej
została zdegradowana do poziomu reality
show. Czym różni się śmierć kierowcy
TIRa, który zasnął za kierownicą wracając
do żony i dzieci po dwudziestu godzinach
jazdy od śmierci oficera w katastrofie samolotu? Czym różni się śmierć dziecka
umierającego na białaczkę od śmierci górnika w Halembie? Co sprawia, że samobójstwo molestowanej seksualnie dziewczynki
zasługuje na opuszczenie flag i odwołanie
imprez, a skaczący z dziesiątego piętra
nastolatek jest po prostu kolejnym
nieszczęśliwie zakochanym? Odpowiedź
jest prosta - śmierć kilkudziesięciu osób
w jednym wypadku jest bardziej widowiskowa niż kilkadziesiąt pojedynczych
ofiar. Wieszająca się z powodu problemów
w szkole dziewczynka jest łakomym
kąskiem dla ministra oświaty, który może
się wykazać programem naprawczym, dla
mediów, które mogą opisać kolejną wstrząsającą historię, a także dla całych rzeszy
zwykłych czytelników brukowców, którzy
całymi dniami mogą przedstawiać między
sobą hipotezy, opinie i pomysły na rozwiązanie problemu.
Ofiara katastrofy nie zyska na ogłoszeniu żałoby narodowej, bo już nie żyje.
Być może skorzysta jej rodzina, gdy ktoś
z wyższego szczebla wspaniałomyślnie zarządzi dodatkowe zapomogi dla ofiar „tej
straszliwej tragedii”. Ale z drugiej strony
wielki, medialny szum trąbiący o ich osobistej tragedii na terenie całej Polski na
pewno nie pomoże im przeżywać jej

w
spokoju.
Na
pewno skorzystają stacje telewizyjne, bo zyskają na
oglądalności.
Kto
wie, może dzięki
wspaniałej relacji
z miejsca wypadku
jakiś
anonimowy
do tej pory reporter otrzyma awans
i na stałe zagości
w codziennym wydaniu
programu
informacyjnego?
Nie
zapomnijmy
o politykach, którzy
w telewizji złożą
kondolencje i wspomną o "wielkiej
stracie". Nie pocieszą rodzin osobiście, bez
blasku reflektorów, muszą zrobić to tak,
aby zostali zauważeni przez wyborców.
Paradoksalnie żałoba narodowa służy
wszystkim, tylko nie samym ofiarom. Czy
ich dusze będa spokojniejsze, gdy flagi
zostaną przewiązane czarnym kirem? Czy
szybciej pójdą do Nieba, jeśli TVP będzie
miała czarne logo? Szczerze wątpię.
A patrząc na sprawę z bardziej osobistego punktu widzenia, po prostu nie lubię, gdy ktoś próbuje mną manipulować.
Opuszczone flagi nie spowodują u mnie
głębszej refleksji niż zwykła informacja
w telewizji. Wstrzymanie emisji komedii, na
którą czekałem nie zachęci mnie do zastanowienia się nad cierpieniem rodzin ofiar
katastrofy, a wręcz przeciwnie. Nie mówiąc
już o odwołanych koncertach i innych imprezach masowych.
Przeżywanie śmierci drugiego człowieka
to sprawa bardzo osobista. Władze państwowe nie mogą mi narzucić obowiązku
przeżywania żałoby. Równie dobrze mogliby nakazać radowanie się z nadejścia wiosny lub wprowadzić obowiązek składania
życzeń w Dzień Dziadka. To, czy odejście
z tego świata pewnej osoby sprowokuje
mnie do zastanowienia się nad życiem, do
modlitwy za spokój jej duszy, a może nawet rezygnacji z zaplanowanego wyjścia na
dyskotekę, zależy tylko i wyłącznie od mojego
sumienia i przekonań, nie od widzimisię
polityka. Nie zgadzam się na sztuczne
powiększanie znaczenia ofiary "wielkiej
katastrofy" względem zwykłej ofiary choroby albo wypadku samochodowego.
Szanuję służbę zmarłych oficerów ku
chwale naszej Ojczyzny. I w tym konkretnym przypadku popieram decyzję
prezydenta. Żałoba narodowa jest jednak
w ostatnich latach wykorzystywana jako
populistyczne narzędzie, służące do pokazania nibyludzkiej twarzy polityków i przy
okazji potęgujące medialne zamieszanie
wokół spektakularnej tragedii.
Nie wiem, czy udział w imprezie podczas
żałoby narodowej to przestępstwo czy nie,
i szczerze mówiąc nie bardzo mnie to obchodzi. Być może zabrzmi to cynicznie, ale
w żałobny piątek będę się bawił na urodzinowej imprezie u koleżanki. Może w ciągu
dnia pomyślę chwilę o tragicznej śmierci
oficerów. Może nawet pomodlę się za
ich dusze. Ale będzie to zależało tylko od
mojego sumienia, nie od odgórnych decyzji
władz.
Cookies

Kto tu kręci lody?
Temperatura powietrza powyżej 3 stopni
Celsjusza, lekkie opady deszczu-bydgoszczanie mogą zapomnieć o szaleństwach
na lodowisku. A właściwie na żenującej
ślizgawce, która porządnej tafli nawet nie
przypomina.
Od blisko 4 lat zabawy na lodzie w grodzie
nad Brdą i Wisłą całkowicie uzależnione są
od warunków atmosferycznych. Może jeszcze ewentualnie od decyzji paru „specjalistów”, zajmujących urzędnicze stołki.
Tak to się zaczęło…
19 grudnia 1959 roku to data pamiętna nie tylko dla członków Społecznego
Komitetu Budowy Sztucznego Lodowiska,
ze Stanisławem Nuszelem, Zbigniewem
Głowackim oraz dziennikarzami Zbigniewem Urbanyim, Zdzisławem Sosnowskim
i Mieczysławem Dachowskim na czele. Ten
właśnie dzień utożsamiać należy z wielkim
sukcesem wszystkich mieszkańców miasta. Oznaczał bowiem otwarcie czwartego
w powojennej Polsce (po Katowicach,
Warszawie i Łodzi) Sztucznego Lodowiska
„TORBYD”.
Zawiązanie się Społecznego Komitetu
w 1957 rozpoczynało złożony w ówczesnym
ustroju proces inicjatywy budowy tego typu
obiektu. Jako że podobny powstawał wówczas w Toruniu, władze uznały za zbytnią
rozrzutność i pychę stworzenie w odległości
45km kolejnego. Bydgoszczanie się jednak
nie poddali. Aby móc szczycić się hokejową
wizytówką miasta, nie wystarczyły same
chęci i zapał, tak członków Komitetu, jak
również kibiców. Potrzeba było specjalistycznego sprzętu, którego nie dało się
bez problemu kupić w sklepie. Nierzadko
działacze ryzykowali swoimi stanowiskami,
pozycją społeczną, byleby tylko niezbędne
elementy, wszelkimi możliwymi sposobami, sprowadzić do Bydgoszczy.
W przeciągu 9 miesięcy wybudowali
TORBYD w czynie społecznym, niezależnie od planu państwowego. Ustanowili tym
samym absolutny rekord, przez nikogo do
dziś nie pobity, w zakresie tempa budownictwa sportowego w Polsce. Pokazali, że
potrafią…
W czołówce…
Jak wspomina Jan Sylwestrzak, były zawodnik i trener hokejowy, wywodzący się
z Bydgoszczy, „otwarcie TORBYDU stało
się początkiem sukcesów polonistów. Nasza rodzima drużyna dwukrotnie zdobyła
Mistrzostwo Polski, wiele razy rozgrywała
mecze na niezwykle wysokim poziomie”.
Obecny międzynarodowy sędzia hokeja
na lodzie, Hubert Godziątkowski dodaje:
„TORBYD nie był tylko zwykłym lodowiskiem. Łączył pokolenia, kształtował
najpiękniejsze tradycje. Wraz z pobliskim
hotelem, restauracją, barem, 40 miejscami parkingowymi, dogodnym dojazdem,
szkółką,
zabezpieczonym
zapleczem
technicznicznym stanowił bardzo dobry
kompleks sportowy-rekreacyjny. Spełniał
rolę punktu zbornego dla bydgoszczan
w okresie zimowym.”
Rzeczywiście, lodowisko w stolicy województwa kujawsko-pomorskiego swego
czasu umożliwiało rozwój jedynego sportu
uprawianego na tak szeroką skalę od
września aż do marca. Poza ligowymi
meczami miały miejsce wielkie imprezy,
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internauta cubism z rozgoryczeniem
pyta: „przez ile jeszcze lat będziemy
oglądać to „cudo” na Starym Rynku
i te koszmarne budy za nim?!”.

Projekt lodowiska, które planowano postawić niedaleko
hali widowiskowo-sportowej Łuczniczka. Jego wymyśleniem zajęła się firma: Projekt 3.

m.in. charytatywne. Odbywający się
cyklicznie „Speedway na lodzie” w wykonaniu najlepszych polskich żużlowców
organizowany jest dziś, lecz musiał
przenieść się do Torunia, bo w Bydgoszczy
TORBYD… postanowiono zamknąć, a z hokeja uczynić polityczną maskaradę.
Już pożegnania nadszedł czas…
Jak donosiły krążące po Bydgoszczy
w 2004 roku wiadomości, Rada Miasta
poddała pod uchwałę projekt zamknięcia
jedynego krytego lodowiska TORBYD. Od
pomysłu do realizacji niedługa droga. Gród
nad Brdą i Wisłą stracił istotny obiekt,
a jednocześnie szansę na rozwój olimpijskiej
dyscypliny sportowej. Wartość lodowiska
w chwili przekazania Administracji Domów
Miejskich równała się 2,3mln. Jego wyposażenie, wycenione na prawie 80 tys. zł,
trafiło do bydgoskich stowarzyszeń.
Likwidacja TORBYDU uargumentowana została przez władze zagrożeniem dla
mieszkańców ze względu na zalegające
w aparaturze 3,5tony amoniaku, 40 tys.
litrów solanki oraz wysokie koszty utrzymania. Należy dodać, że pieniądze, jakie
pochłaniało utrzymanie jednego z czterech
obiektów zaliczanych do Ośrodka Sportu
i Rekreacji byłyby o wiele mniejsze, gdyby
wymieniono system maszyn. Inne miasta,
między innymi Toruń, przeprowadziły już
modernizację, dzięki czemu nie borykają
się z tak wysokimi jak Bydgoszcz sumami.

Tylko w grodzie Kopernika…
Nie tylko efekt wizualny odgrywa
tu znaczącą rolę. Podstawową kwestią jest brak możliwości szkoleń
młodych hokeistów. Extraligowy
sędzia hokejowy Grzegorz Dzięciołowski twierdzi: „Na TORBYDZIE
na stałe trenowało profesjonalnie
i półprofesjonalnie około 1000
juniorów. W tej chwili jedyną szansę
kontynuowania pasji i rozwijania
talentów są ćwiczenia w ramach
toruńskich klubów. Sam, minimum
dwa razy w tygodniu, dojeżdżam do
grodu Kopernika, by utrzymać formę
wymaganą przez Polski Związek Hokeja na
Lodzie. We znaki daje się spory dystans,
dzielący Bydgoszczan od lodowiska, ale
przede wszystkim możliwe godziny treningów. Ostatnie rozgrywki, ze względu
na obłożenie TORTORU, rozpoczynaliśmy o 23 godzinie!
Ślizgawka na Starym Rynku
i w Fordonie to dobre rozwiązanie
na dodatkową rozrywkę. Stan tafli jest jednak tak dramatyczny, że
nawet amatorom trudno z przyjemnością pościgać się na łyżwach.
O profesjonalnym hokeju można
w ogóle zapomnieć.
Coś tu komuś nie wyszło…
Wątpliwości dotyczące zamknięcia TORBYDU potęguję informacja,
iż lodowisko do 2005r., czyli jeszcze
przez rok od likwidacji, miało certyfikat
wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego na normalną eksploatację.
Według obietnic władz, za pieniądze ze
sprzedaży obiektu, na który czekał już
poważny kontrahent, miano wybudować
nową halę. Kupiec się wycofał, pojawili się
spadkobiercy terenów TORBYDU, rozpoczęła się sprawa własności gruntów,
uwłaszczenia ziem. Projekt lodowiska
usytuowanego koło „Łuczniczki” pozostaje
do tej pory w sferze marzeń. Ratusz
chciał, aby budowa rozpoczęła się jeszcze
w 2006 roku. Na ten cel miało zostać przeznaczone 15 mln zł, a gmach planowano
oddać do użytku w drugiej połowie 2007
roku. Jak widać, plany spełzły na niczym.
Samorządowcy przesunęli termin oddania
lodowiska na koniec 2009 roku. Kolejny
internauta (energy52) jednego z bydgoskich portali, zastanawia się czy władzom
nie chodziło przypadkiem o rok 2079,a nie

Koszt remontu „TORBYDU” liczy się
w milionach złotych. Kwotę tę dałoby się
jednak znacznie zniwelować. Wystarczyłoby na taflę, która działała do 2004 roku
położyć drugą i zapomnieć o jakimkolwiek
zagrożeniu. Nieco mniejszą, lecz podobnego typu, postanowiono umiejscowić
na Starym Rynku
i w Fordonie. Potrzebne były tam nie
same tafle, ale również bandy, szatnie,
wypożyczalniewszystko, czym dysponował
TORBYD.
Stworzenie namiastki
infrastruktury związanej z lodowiskiem
zakończyło się spektakularnym niepowodzeniem. Na jednym
z bydgoskich portali Ślizgawki na porządnej tafli, pod okiem trenerów to
już przeszłość
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2009. Faktycznie, jakoś nie chce się wierzyć, że tym razem słowa dotrzymają.
Pomyłka „Łuczniczki”
Budowa nowego lodowiska jest niezbędna. Sportowo-widowiska hala ”Łuczniczka”
uniemożliwia rozgrywanie ligowych turniejów hokeja na lodzie. Aby swe umiejętności
na łyżwach zaprezentować mogli zawodnicy
międzynarodowych grup, musi mieć ona
wymiary 30x60m. Przy akceptacji projektu
„Łuczniczki” o hokeju najwidoczniej zapomniano. Jest o 3 m za mała. Drobne
przeoczenie warte jedynie parę milionów
złotych.
Choć podobno nadzieja umiera ostatnia,
w kwestii zrealizowania projektu związanego z TORBYDEM, w niewiele chce się
już wierzyć politykom. Oby tym razem
zaskoczyli elektorat dotrzymaniem obietnicy i poprawili nieco swój wizerunek
w oczach mieszkańców miasta. Choć błędy
są rzeczą ludzką, najważniejsze, żeby ich

Prawdziwe mecze hokejowe w Bydgoszczy
można jedynie wspominać.
nie powtarzać. Uderza wszechwiedza rządzących, którzy nie słuchają rad fachowców. Pilnują jedynie, jakże radykalnie,
zmieniających się ostatnio układów, przynoszących pozorne korzyści.
Bardzo szkoda, że w całym zamieszaniu,
nie zauważa się, iż w Bydgoszczy wyrasta
pokolenie o znajomość hokeja na lodzie
i jazdy figurowej ułomne. Że współczynnik
zysków finansowych przesłania dbałość
o kulturę sportową i rozwój fizyczny
młodych.
Widocznie trzeba kolejnego Społecznego
Komitetu Budowy Sztucznego Lodowiska,
który po raz kolejny pokaże, że jeśli tylko
się czegoś chce, nie ma rzeczy niemożliwych. W ciągu 9 miesięcy postawi bydgoski
hokej na nogi, jak w 1959 roku-niezależnie
od planu państwowego. Inaczej powstanie
kolejny hipermarket, a lody będzie można
kupić tylko na patyku.
Dominika Matuszak

Ręka na pulsie

PRAWDA KRYTYKI
SIĘ NIE BOI
Niepokorny i bezkompromisowy.
W swoich kazaniach nie
stronił
od
podejmowania kontrowersyjnych
tematów,
w tym politycznych.
Od kilku lat otrzymywał listy z pogróżkami. W 2006r. na łamach „Tygodnika
Tucholskiego”
zamieścił
apel do radnych wszystkich gmin
na
terenie
powiatu
tucholskiego
o wprowadzenie „godziny policyjnej” dla
nieletnich. Niepokoił się o rosnącą przestępczość wśród dzieci i młodzieży.
Ksiądz, katecheta, dobry człowiek.
Henryk Jan Kroll, proboszcz maleńkiego
Żalna nieopodal Tucholi.
Cieszę się, że chcesz przeprowadzić
ze mną wywiad. Dla mnie to nie nowina,
ponieważ udzielałem już wywiady różnym
telewizjom (także niemieckim), stacjom
radiowym i gazetom z całego świata
(Australia, Brazylia, Szkocja, Francja
i Kanada), przez telefon i za pośrednictwem
Internetu.
Co skłoniło Księdza do zaproponowania władzom powiatu wprowadzenia
„ciszy nocnej”/ „godziny policyjnej”?
Przede wszystkim apel nie dotyczył
jedynie „godziny policyjnej”; była to sugestia
„Tygodnika Tucholskiego”, by zainteresować w ten sposób ogólnopolską opinię. Mój
apel odnosi się do odejścia od sprzecznego
z wiarą katolicką modelu wychowawczego
J.J. Rousseau, którego efektem jest tzw.
bezstresowe wychowanie. Model ów nie
uznaje praw Boskich, człowieka traktuje
jedynie jak zwierzę wyższego gatunku;
za obowiązujące uznaje tylko to prawo,
które ludzie uchwalą w zależności od lobby.
Młodzi ludzie źle pojmują wolność. Uważają,
że to możność robienia tego, co się chce, bez
żadnych ograniczeń. Tymczasem kultura
i cywilizacja zaczynają się od stwierdzenia, że nie tylko ja mam prawa, ale i drugi
człowiek je ma, i ja muszę je uszanować!
Tego jednakże większość mediów nie chciała opublikować, jakby była to cenzura
niczym z PRL-u! Chodziło mi o to, by zgodnie
z obowiązującym prawem w szkolnictwie
respektowano katolicki model wychowawczy, nie ateistyczny!
Ponadto zwracam uwagę, iż obecne
czasy są wiekiem nieobecnego ojca – wychowawcy i to procentuje problemami
wychowawczymi. Zależy mi także na właściwym zachowaniu się młodych ludzi na
lekcjach w szkole. Wystarczy kilka osób,
nawet jedna, by zniweczyć trud wychowawczy pedagogów. To jest problem wszystkich
szkół europejskich, w jednych większy,
w innych mniejszy. Wynika on z braku tzw.
kindersztuby, niektóre zachowania powinny po prostu zostać wyniesione z domu.
Niestety, media uczepiły się jak rzep

psiego ogona „godziny policyjnej”. Nie doceniły jednak siły opinii społecznej, która
jednoznacznie poparła moją inicjatywę,
nawet co do „ciszy nocnej”. To szerokie
echo, które rozległo się w całej Polsce,
Europie i świecie świadczy o tym, że
dotknąłem bardzo istotnego problemu XXI
wieku. W poparciu o mój apel powstało
pismo do Sejmu i Prezydenta RP.
Czy nie sądzi Ksiądz, że wprowadzenie
„ciszy nocnej” mogłoby dać skutki przeciwne od zamierzonych? Czy młodzież
nie czułaby, że jej wolność osobista jest
zbyt ograniczona?
Powiedziałem pewnemu właścicielowi
sklepu, który postawił mi to samo pytanie:
„Dlaczego nie wywiesił pan napisu: Tu nie
obowiązuje <Nie kradnij>? Zakaz bowiem
daje według pana odwrotny efekt.” Sądzę,
że tak, jak cukrzykowi trudno zaakceptować nakaz diety, tak młodemu człowiekowi
nie byłoby łatwo pogodzić się z nową
sytuacją. Jednakże postulat „ciszy nocnej”
jest życzliwym gestem człowieka, który od
39 lat na co dzień przebywa z młodymi
ludźmi i lepiej zna ich problemy niż niejeden
autorytet „zza biurka”.
Nie zawsze spotyka się Ksiądz z przychylnością ludzi – jak Ksiądz reaguje na
niepochlebne opinie?
Prawda krytyki się nie boi. Natomiast
krytyka głupia, nieodpowiedzialna, złośliwa, bez znajomości rzeczy, jak np. Kuby
Wojewódzkiego czy Szymona Majewskiego
nie zasługuje na zauważenie, bowiem, jak
stwierdził starożytny mędrzec biblijny,
„Uczyć głupiego, to kleić skorupy”. Taka
krytyka nie boli, tylko budzi politowanie.
W Internecie natknęłam się na publikacje Księdza na portalu katolik.pl,
a także na artykuły w jednej z gazet
katolickich. Czy w obecnych czasach
potęga słowa jest jeszcze na tyle wielka,
by poruszyć ludzkie serca i otworzyć je
na Chrystusa?
Nie tylko żywe słowo, ale przede wszystkim czyn zdolny jest zainteresować
współczesnego człowieka Jezusem. Otrzymałem e-mail z Warszawy od dziewczyny,
która słuchała szyderczego programu Kuby
Wojewódzkiego. Pisze, że przez mój apel
odzyskała wiarę, ponieważ zauważyła, że
jest ktoś, kto naprawdę troszczy się o młodego człowieka.
Fragment wywiadu przeprowadzonego
za pośrednictwem poczty e-mail, ostatnia
wiadomość – 13 maja 2006 r., godz. 21.46,
zakończona słowami księdza Henryka: „Do
zobaczenia w Żalnie!” (mieliśmy spotkać
się nazajutrz).
Skrępowane taśmą ciało proboszcza
znaleźli w niedzielny poranek 14 maja
parafianie.
Obecny na pogrzebie ówczesny wicepremier Roman Giertych ogłosił, że „za zamachem stali komuniści”.
Niedawno ujęto sprawców. Czterech młodych ludzi. Wśród nich były ministrant.
Motyw – rabunek.
Zginął z rąk młodzieży, o którą walczył.
Miał 62 lata.
Marta Tadrowska

„Wtedy zobaczyliśmy milicję...”
Wywiad z senatorem Janem Rulewskim
przeprowadzili Piotr Kuligowski oraz
Łukasz Hałajda.

Wydarzenia
„bydgoskiego
marca”
z 1981 r. są bardzo różnie oceniane
przez współczesnych historyków. Część
z nich uważa, że miały bardzo duże znaczenie, inni zaś znacznie obniżają ich
rangę. Ciekawi jesteśmy, jak pan ocenia
te wydarzenia z perspektywy czasu.
Jeśli się prześledzi fakty, które następowały, z naszego punktu widzenia te wydarzenia miały charakter lokalny. A to dlatego, że zgłosiliśmy się do lokalnej władzy,
dodajmy – wówczas niemającej żadnego
autorytetu. Ale uznaliśmy, że tam też znajdą
się ludzie, którzy zechcą dyskutować nad
problemami chłopów. To była nasza wspólna droga. W ten sposób chłopi mieli inne
prawa u władzy, która dotychczas uznawała ich za zgromadzenie nielegalne. W tym
sensie mają rację ci, którzy twierdzą, że był
to konflikt o jakąś lokalną sesję. Ale z punktu
widzenia następstw to były wydarzenia
wiekopomne. Wielkie były przede wszystkim masowością reakcji społeczeństwa
na pobicie i nie tylko. Ma to związek
także z I LO, gdzie w tamtych czasach
Radosław Sikorski założył SKS. Drugim wielkim skutkiem tamtych wydarzeń
było ostateczne przekonanie ludności, że
komuna musi się zmienić. Sprawą zainteresowały się Waszyngton, Moskwa, Watykan.
Widzimy, jak małymi kroczkami te wydarzenia z udziałem Rulewskiego, Bartoszcze
i innych obiły się szerokim echem po
świecie.
Przeskoczmy chwilowo epokę. Dlaczego pan, jako jedna z najważniejszych
postaci „S” i radykał dążący do zmian,
nie wziął udziału w obradach okrągłego
stołu?
Przede wszystkim mnie nie zaproszono.
Uznano, że przy stole nie ma miejsca dla
osób reprezentujących radykalizm, wtedy
rozumiany po prostu jako wytrwałe i okupione negocjacjami dążenie do celu w interesie obywateli, niekoniecznie zaś rządzących. Jeśli chodzi o ustalenia, jakie zapadły
w obradach, to uważam, że w pewnym sensie były naiwne. Za dużo obiecano, prawda
nie leżała na stole.
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Kultura

Kulturalia
Ferie? Już minęły! Na następ-ne trzeba czekać cały rok! Pomyyślcie jednak pozytywnie, jeszcze trochę
i wakacje! Po korytarzach rozchodzi
się cichy pomruk zawodu. Czy to
koniec błogiego lenistwa, spotkań
z przyjaciółmi, najróżniejszych eskapad,
wypadów do kina…? Wręcz przeciwnie!
Marzec w Bydgoszczy zapowiada się
baaaardzo obiecująco! A dokładniej?
Zapoznajcie się z zapowiedziami na ten
miesiąc.

Podobno swego czasu wszedł pan w spór
z Lechem Wałęsą. Mógłby pan przybliżyć nam jego istotę?
Dla mnie to spór w drużynie, którego celem nie był jej rozpad. Przeciwnie – celem
było poprawienie jej wyników. I tak do dzisiaj gramy o to, by tę grę doprowadzić do
jak najlepszego wyniku. Bez względu na
spory, na które wpływały nasze różnice
w poglądach, czy czasami nawet zawiść o
sławę czy pieniądze.
Wróćmy teraz do meritum wywiadu,
czyli do wydarzeń z „bydgoskiego marca”.
Czy po takim czasie ma pan jakąś wiedzę
na temat tego, kto „z góry” kierował
operacją? Np. jak to się stało, ze czekała
na was MO?
Otóż teczki, które dotyczyły planowania
i podjęcia decyzji w tej sprawie, mają po
prostu powyrywane kartki.
Jak zareagował pan na doniesienia
prof. Kukułowicza, który przed dwoma laty ujawnił dokumenty na temat
rzekomej interwencji wojsk radzieckich
w przypadku, kiedy nie osiągniecie
żadnego porozumienia z ówczesną
władzą?
Spojrzałem na to z pewnym sceptycyzmem, pewne opowieści chyba są przesadzone. Zwłaszcza, że Moskwa informowała,
że nie będzie ingerować w ten sposób.
Jak odbyło się przerwanie obrad na
sali WRN? Podano jakiś konkretny powód, czy po prostu potraktowano was
jak powietrze?
Sesja została przerwana w najmniej
oczekiwanym momencie. Najważniejsze
władze wręcz uciekały z sali obrad. Wtedy
zobaczyliśmy milicję. W następstwie pobicia
na medal spisała się propaganda „S”, której
działaczom udało się wyprzedzić władzę.
Zdjęcia moje i pozostałych pobitych wyszły
na zewnątrz szybciej niż jakiekolwiek słowa
rządzących, i w tej sytuacji to oni musieli
się bronić. Zaczęli kłamać, co pogrążało
ich jeszcze bardziej. Kto ma informacje, ten
ma władzę – tak mówiła Partia, ale sama
straciła na te informacje monopol, a przez
to także zaprzepaściła panowanie nad
świadomością obywateli.
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Żałuje pan czasu spędzonego w więzieniach i represji, jakie spadły na
pana za działalność w „S”? Czy patrząc
z perspektywy czasu, podjąłby pan
wtedy te same kroki, czy może coś
zmienił?
Jest mi tego czasu szkoda. Nie można go
żadną miarą objąć, nie można kupić. Ale
uznałem, że być może dzięki tym poświęceniom uda mi się skutecznie zawalczyć o
wolną Polskę. I właśnie to stało się moją
pasją. Pasją, która trwa do dziś.
Czy uważa pan, że w dzisiejszych
czasach dziedzictwo Solidarności zostało zaprzepaszczone? Przecież nie
walczyliście o to, by połowa wyborców nie
szła na wybory, ani o to, by bezrobocie
wahało się w granicach 10%.
Z perspektywy ucznia zmiany oceniam
na czwórkę. Przede wszystkim uważam, że
to, co stało się z Polską, to był cud. Polska
jest wolnym krajem z wszystkimi przywilejami jakie się takiemu należą. Natomiast
bezrobocie to katastrofa. Zwłaszcza, że
problemem nie jest brak jakiejkolwiek
pracy, ale brak dobrej pracy. Należy
zdecydowanie zwrócić uwagę na błędy
gospodarcze i w szkoleniu ludzi.
W czasach pańskiej działalności,
„Solidarność” liczyła ok. 10 milionów
członków,
dziś
wszystkie
związki
zawodowe nie liczą nawet miliona. Czy
pan, postrzegany niegdyś jako radykał,
uważa, że zmiany z tamtego okresu
wyszły pracownikom na dobre czy na
niekorzyść?
Selektywnie. Możemy powiedzieć, że na
mocy ustawy pracownicy zostali współwłapółwła
ścicielami spółdzielni. W większości
ości
zakładów otrzymali także 15% akcji zakładu. I choć społeczeństwo
zyskało, to wiele grup straciło
– nauczyciele, Służba Zdrowia,
emeryci, chłopi. Rachunek nie jest
jasny. Ale mogę powiedzieć, że
z pewnością jest on narastający
na plus.
Dziękujemy za rozmowę.

Jakie filmy opanują bydgoski duży ekran
w marcu?
Do kina wszedł długo oczekiwany sequel
kultowego wśród młodzieży filmu „Step
up”. W tym samym czasie ekranizacja brodwayowskiego musicalu „Sweeney Todd”
i „27 sukienek” podbiły bydgoskie serca.
Dystrybutorzy nie zwlekają jednak i zasypują nas kolejnymi premierami:
07.03.
„Control” (reż. Anton Corbijn),
„John Rambo” (reż. Sylvester Stallone),
„Joshua”, „Kroniki Spiderwick”
(reż. Mark Waters)
„Polak potrzebny od zaraz”
(reż. Ken Loach),
„Świadek bez pamięci” (reż. Scott Frank),
„Posterunek graniczny” (reż. Rajko Grilić),
„Świadek bez pamięci” (reż Scott Frank),
„Ładunek 200” (reż. Aleksander Balabnov)
14.03.
„10 000 p.n.e” (reż. Roland Emmerich),
„Droga do przebaczenia”
(reż. Terry George),
„Skradzione oczy” (reż. Radoslav Spassov),
„ Vexille” (reż. Fumihiko Sori),
28.03.
„Aż poleje się krew”
(reż. Paul Thomas Anderson),
„Big Stan” (reż. Rob Schneider),
„Chdź goni nas czas” ( reż. Rob Reiner),
„Nie kłam, kochanie” (reż. Piotr Wereśniak),
„Wygnanie” (reż. Andriej Zwiagincew) oraz
„Doomsday” (reż. Neil Marshall)
Filharmonia Pomorska, jedna z najlepszych w Europie, a może i na świecie też
przyciąga swoim repertuarem. Kiedy byliśmy młodsi, odwiedzaliśmy ją kilka razy w
roku, a teraz? Może warto odnowić kontakt
z muzyką klasyczną (i nie tylko)? Jacyś zainteresowani? Proszę bardzo!
5.03.
„Mistrzowskie interpretacje” w wykonaniu
osławionej Orkiestry Kameralnej Capella
Bydgostiensis (cena biletów 12zł, 20zł)
7.03.
„Koncert świąteczny dla pań” (cena biletów
od 15zł do 28 zł)
14.03.
„Nasi goście” – czyli gościnnie występująca Orkiestra
Sym
Symfoniczna
Filharmonii
Poznańskiej
P
(cena biletów
15zł do 28 zł)
19.03.
„Czarujące brzmienia –
fagot i klarnet” Capella
Bydgostiensis (ceny biletów 12zł, 20zł)
28.03.
„Mistrz i uczennica”
Roman Lasocki, Kamila Wąsik przy wsparciu

Kultura

Ellyza przedstawia
Dzisiaj najnowsza część serii o Chłopcu,
który przeżył, czyli ,,Harry Potter i Insygnia
śmierci”.

Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej (ceny biletów od 15zł do 28 zł)
A w teatrze? Kolejna premiera – „Sprawa
Dantona”! Spektakl o konflikcie równości i
wolności, polityce, niszczącej ludzi… Każdy widz będzie mógł samodzielnie zdecydować, po której ze stron konfliktu stanie.
Premiera dopiero 14 marca, a szczegółowy
repertuar teatru przedstawia się tak:
1,2,4 marca
„Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy
5,6 marca
„O zwierzętach”
12,13 marca
pokazy przedpremierowe „Sprawa Dantego”
14 marzec - PREMIERA
Od 15 do 17 marca
„Sprawa Dantego”
18,19 marca
„Nordost”
25,26 marca
„Przebudzenie wiosny”
Warto również zwrócić uwagę na próbę
otwartą „Sprawa Dantona”, która odbędzie się 4 marca o godz. 18, jak i debatę
„Nie lubię polityki” 15 marca o godz. 21.
Wszystkie podane wydarzenia odbywają
się w Teatrze Polskim!
6 marca, jak co miesiąc, Bydgoszcz zasmakuje w kabaretowym świecie. Naszym
pięknym miastem zawładnie Kabaret Neo
– Nówka! To jedna z najbardziej obiecujących polskich grup kabaretowych – po
prostu trzeba to zobaczyć! Występ, jak
zwykle w Adrii. Polecam!
Kasia

Dzisiejsza recenzja jest raczej z konieczności niż dla przyjemności. W końcu Harry
został okrzyknięty fenomenem. Tak jak
większość czytelników zaczęłam czytać
Harrego w wieku 9 lat. Liczyłam, że pisarka
zdaje sobie sprawę, że pisze dla coraz
starszych czytelników. Z przykrością
muszę stwierdzić, że Rowling od czwartego
tomu nic nowego nie wniosła do swojego
pisarstwa; stało się sztampowe. Zmieniło
się tylko jedno - ludzie zaczęli ginąć.
Widać autorka uznała, że jej czytelnicy
dorośli. Śmierć w celu podniesienia emocji
- trochę to kiczowate. Wróćmy jednak do
„Insygniów śmierci”. Harry, Ron i Hermiona wpadają co rusz w misternie zastawione
zasadzki, by w ostatniej chwili cudownym
sposobem się uratować. Taka „Szklana
pułapka” 36 (tyle jest rozdziałów). Zapewne
wszyscy wiedzieli, że dojdzie do ostatecznej
walki Dobra ze Złem, jedyną niewiadomą
było to, czy Potter zginie czy przeżyje.
Jednak jeśli ktoś jak ja lub Ty, Drogi Czytelniku, przejrzał spis rozdziałów i zobaczył
na końcu „Dziewiętnaście lat później”, mógł
się końcówki domyśleć. Mam wrażenie, że
autorka nie miała ciekawych pomysłów,
którymi mogłaby zainteresować młodego
czytelnika (czy jakiś dorosły czytelnik czyta
to z własnej woli?) i sama pogubiła się
w tym wszystkim, momentami trudno
połapać się, o czym mowa.
Przeżyliśmy siedem części serii i jaki
z tego morał? Co za dużo to niezdrowo.
Żywię nadzieję, że pisarka nie pozostawiła
Harrego przy życiu, aby zarobić na nim
jeszcze trochę knutów, bo byłoby to nie do
zniesienia.
Teraz, żeby się pośmiać do woli, ponadczasowe „Nowe przygody Mikołajka”.
Na
początku
ważne
oświadczenie
Waszej pani krytyk: Nie zdziecinniałam.
Nie wiem, czy po pięćdziesięciu latach od
napisania ktoś będzie czytał jeszcze Harego, wiem jedno: Mikołajka czytało się, czyta
i będzie czytać. Mikołajek nie jest czarodziejem, nie miał nieszczęśliwego dzieciństwa,
nie musiał walczyć ze złem. Jest po prostu
dzieckiem. Patrzy na dorosłych trzeźwo,
z odrobiną ironii i myśli sobie: Dlaczego
oni tacy dziecinni? W książce jak w lustrze
zobaczymy nasze zachowania, kłótnie,

Atak przedłużonych paznokci

Kabaret - to najlepszy sposób na spędzenie wolnego czasu i jednocześnie moja pasja! Dużo zabawy i śmiechu, bez zbędnych
używek! Mimo iż Bydgoszcz nie jest drugim
„zielonogórskim zagłębiem kabaretowym”,
to i tak co miesiąc kino Adria funduje nam
sporą dawkę śmiechu! Tak też było owego
dnia, kiedy postanowiłam tam wpaść…
To był czwartek, dokładnie 24 stycznia,
godzina 17:55. Z lekkim opóźnieniem,
spowodowanym niezawodną komunikacją
miejską, szybkim krokiem przemierzałam
kolejne ulice. Nietrudno było znaleźć cel
mej wędrówki, bo przez drzwi wejściowe
Adrii przewijał się jeszcze tłum ludzi. Zdążyłam. W końcu dotarłam do sali. Rozejrzałam się po pomieszczeniu pełnym ludzi,
odnalazłam swój rząd i miejsce. Za chwilę
miało się zacząć bydgoskie bliskie spotkanie „trzeciego stopnia” z Kabaretem Paranienormalni…
Wkrótce wszyscy widzowie odnaleźli swe
miejsca, wtulili się w zielono – szare obicia krzeseł i z dozą niepewności spoglądali ku stojącej na scenie czarnej zastawce.
Usłyszałam skrzypienie. Młody, jasnowłosy
mężczyzna w marynarce wszedł na scenę, przywitał się i zasiadł na stanowisku
akustyka. Chwilę później nastąpiło tzw.
„zaciemnianie”, a na scenę wkroczyli Igor
oraz Robert i powitali serdecznie bydgoską publiczność, z którą widzieli się po raz
pierwszy.
zabawy, powiedzonka. Mimo iż bohater jest
sporo młodszy od nas, sądzę, że dorośli też
chętnie czytają o jego zabawnych przygodach, w których zawsze znajdzie się morał.
I choć nie ma tu czarów i trup nie ściele się
gęsto, czytelnik w każdym wieku znajdzie
coś dla siebie. No cóż, kto nie czytał Mikołajka ten trąba.
Oto fragmenty z pierwszego rozdziału
pt. „Kochany św. Mikołaju”
„Jak co roku, od kiedy potrafię pisać,
a to już kupa lat, powiedziałem rodzicom,
że napiszę do ciebie list, żeby poprosić
o prezenty.
Zmartwiłem się tylko, kiedy tata wziął
mnie na kolana i uprzedził, ze w tym roku
nie jesteś bogaty, bo miałeś niespodziewane
wydatki: zapłaciłeś masę pieniędzy za reperację sań, po tym jak tamten idiota wpadł
na ciebie z prawej strony saniami (...). To
samo przytrafiło się mojemu tacie, kiedy
w zeszłym tygodniu jechał samochodem.”
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Kultura
krejzole, psiółka. I jak w tej
chwili nie zacytować słynnego zdania „Dziewczyny
tipsy w górę”? - Mariolka!
Po prostu -We love you!

O, przepraszam! Małe sprostowanie. Nie
po raz pierwszy, bo występowali w Bydgoszczy już rok temu! Miejsce: Gala LAS
NUBAS. Liczba widzów: 16. A teraz? Dwa
spektakle przy pełnej sali! Co też może
zdziałać magia telewizji, prawda?
Panowie (choć nie przepadają, gdy się
tak do nich zwraca) byli w swoim żywiole,
w mgnieniu oka rozśmieszyli bydgoską publikę! Treści prezentowanych skeczy były
rozmaite, lecz tak naprawdę wszyscy czekali na ten jeden moment, gdy na scenie
pojawiła się ona. Wtedy już nikt nie potrafił
się skupić na niczym innym! Ta kobieta ma
w sobie jakiś zwierzęcy magnetyzm! – Tak,
to była Mariola! Ten skecz zaowocował niezliczoną ilością neologizmów, które weszły
do codziennego użytku, jak słowa typu:

Świeżo Malowane
Czy wiecie, że już teraz macie okazję poznać basistę z dobrze zapowiadającego się
zespołu „Świeżo Malowane”? Postanowiłyśmy się dowiedzieć trochę więcej i porozmawiać z Mikołajem Tyczyńskim, uczniem
naszej szkoły.
Tak piszą o sobie :
Jest parę ważnych rzeczy...
Są ważne sprawy
Ważne dni
Ważni ludzie
i wszystko fajnie ale...
...dla nas ważna jest muzyka.
Taka której słuchanie nie boli.
Teraz po paru zmianach mamy nowy
Świeżo Malowany, tFurczy i pozytywny
skład.

Fakt faktem Igor, aby odgrywać rolę krejzolki – Mariolki, musi mieć niezłą
kondycję! Spytany przeze
mnie, czy to ciężka praca, odpowiedział z uśmiechem:
– Raczej profesja, ale gdy
jest fajna publiczność,
warto się dla nich spocić.
Jak widzisz, teraz na występy, będę musiał brać dwie
koszulki na przebranie! – dodał.
Praca w kabarecie, nie jest taka
łatwa, jak się wydaje! To wysiłek
porównywalny do biegu maratońskiego. Jedna Mariolka, a tyle
trzeba w nią włożyć energii! Kto
widział ten skecz, wie o czym mówię.

Terminy występów kolejnych Kabaretów
w Adrii w Kulturaliach!
Kasia

Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. W tym wypadku
również. Paranienormalni zakończyli swój występ. Jednak jak
wszyscy „prawdziwi artyści”, tak
i oni mieli w zanadrzu tzw. bis!
Po występie oklaskom nie było
końca! Każdy, kto opuszczał salę

Jest nas pięciu:
Szql - Mateusz Szkulmowski,
Grażyna - Błażej Szymański,
Bula - Michał Szulakiewicz,
Afro - Mikołaj Tyczyński,
Luky - Łukasz Janicki.
Kiedy powstał zespół?
Zespół powstał rok temu,
w styczniu.

dokładnie

Dlaczego nosi nazwę „Świeżo Malowane”?
Nazwa związana jest z naszą muzyką, ponieważ jest świeża, niepodobna do muzyki
granej w naszym mieście.
„Świeża”? Jak dokładniej byś ją określił?
Świeża, czyli wesoła, melodyjna, czerpiąca
z klimatów Kalifornii, łatwo wpadająca
w ucho, delikatny punk rock, pop punk.
Do kogo kierujecie swoją
muzykę?
Do każdego, kto będzie chciał
nas posłuchać.
Kto pisze teksty piosenek?
Wokalista-Mateusz.
Jak zaczęła się Twoja
przygoda z muzyką? Czy
wiążesz z nią przyszłość?
Muzyka jest moim hobby.
Przyszłości
zawodowej raczej z nią nie
wiążę. Moja przygoda z
muzyką zaczęła się w tym
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kina Adria, odchodził z uśmiechem. „Oj!
Paranienormalni dali czadu!” – powiedziała jedna z dziewczyn siedząca obok mnie,
no i miała rację! Udała im się niełatwa w
dzisiejszych czasach sztuka: rozśmieszyć
ludzi do łez! Trzech mężczyzn: Igor, Robert
oraz Rafał i ich występ na długo pozostaną
w bydgoskich sercach. Miejmy nadzieję, że
na stałe zagoszczą także w naszych telewizorach!
- Dzięki, chłopaki!

samym momencie, co przygoda drugiego gitarzysty „Świeżo Malowane”, czyli
w 1 gimnazjum, kiedy postanowiliśmy
zająć się czymś ciekawym. Kupiliśmy gitary i zaczęliśmy grać.
Dlaczego właśnie ten instrument wybrałeś? Jaka była Twoja pierwsza gitara?
Pierwsza moja gitara to klasyk ojca. Obecnie gram na gitarze basowej, marki fender.
A czemu gitary? Hmmm… Nikt ze znajomych nie grał na gitarze, trzeba było to
zmienić. Za nami poszło jakieś 7 osób.
Jak wyglądają Wasze relacje w zespole?
Jak się poznaliście?

Kultura
Jesteśmy jedną, wielką rodziną. Ludzie
śmiali się w studiu nagraniowym, czemu
my wszyscy przychodzimy. Jednak wszyscy musimy być zawsze razem, wszystko
robimy razem, wszystkie piosenki, wszystko razem układamy. Poznaliśmy się… Na
początku poznałem gitarzystę – jakoś tak
przypadkowo, później z zespołu odeszli
dwaj gitarzyści, którzy chcieli grać coś innego i my zajęliśmy ich miejsce. Przypadliśmy
sobie do gustu i tak gramy razem.

Z bajki do Nowego
Jorku.
- „Zaczarowana”
Czy prawdziwa bajkowa królewna
poradziłaby sobie w wielkim mieście?
Przecież
mieszkańcy Nowego Jorku
słyną z nieuprzejmości i egoizmu.
Jednak bohaterki Disneya potrafią
znaleźć wyjście z niemal każdej sytuacji.
Potrzebują tylko księcia z bajki.

„My zajęliśmy ich miejsce”. Ty i kto?
I Michał, kolega z gimnazjalnych lat, z którym postanowiliśmy grać. Wciągnąłem go
w to. Wcześniej graliśmy w takim jednym
zespole, na koncercie poznaliśmy „Świeżo
Malowane”. Po 2 miesiącach przeszedłem
do nich, potem on.
Czy możesz opowiedzieć o Waszej wygranej w IV edycji konkursu „Poznań student Rock Festiwal”? Jakie były Wasze
odczucia, czy spodziewaliście się wygranej, jak zapowiadała się konkurencja?
Pojechaliśmy, żeby się trochę pośmiać
z siebie. Nie spodziewaliśmy się niczego,
tym bardziej wygranej. Była niezła konkurencja. Prawdziwi profesjonaliści, nieomylni technicznie. Jak przyjechaliśmy
4 godziny przed festiwalem, to w szatni już
się rozgrzewali, ćwiczyli maniakalne solówki. My woleliśmy iść pozwiedzać Poznań.
Zagraliśmy na totalnym luzie, niezbyt dobrze technicznie, ale widać lepiej chwyciło
od tego wyuczonego grania. Siedzieliśmy
w knajpie, gdy ogłosili wyniki, zszedłem
tylko ja i gitarzysta, niezbyt ciekawi tego,
co się tam dzieje. Potem – o cholera, wygraliśmy! Byliśmy naprawdę zdziwieni wygraną oraz tym, jak nasza muzyka potrafi dotrzeć do ludzi. W eliminacjach pokonaliśmy
100 zespołów z całej Polski, w głównym
konkursie 6 najlepszych.
Jak wyglądają Wasze koncerty, czy któryś zapadł Ci szczególnie w pamięci, czy
może jakieś wydarzenie?
Na pewno śmieszny był koncert, kiedy wokalista do mnie mówi: „Coś Ci wypadło”.
Tak patrzę i zastanawiam się, co mogło mi
wypaść, na pewno coś od gitary. Odwracam się i okazało się, że wypadł mi kabel
z pieca. Nie zauważyłbym tego do końca
koncertu, ponieważ przez beznadziejne nagłośnienie nie było nic słychać.

Jakie macie najbliższe plany?
Mogę zdradzić tylko tyle, że pewien pan, który zajmuję się zespołem „Ptaky” i Rayem Wilsonem
z Genesis postanowił dać nam szansę.
W ten weekend ( 8, 9, 10 lutego) skończyliśmy nagrywać ślad do dema. Wyślemy
go do Poznania w celu rozpatrzenia przez
pewną firmę, która postanowiła dać nam
fundusze na nagranie całej płyty pełnowymiarowej. Zobaczymy, co z tego wyniknie,
bo nigdy nic nie wiadomo.
Planujecie jakieś koncerty w najbliższym czasie?
W tym momencie zbliżamy się do matur,
tzn. wokalistę czeka matura, ale myślę, że
jak będzie jakaś ciekawa propozycja, to na
pewno zagramy. Prawdopodobnie trasa
koncertowa będzie planowana, jeśli wypali z tą płytą. Wtedy będziemy mieć trasę
po Polsce z jakimś znanym zespołem, ale
więcej już nie powiem, bo sami jeszcze nie
wiemy, co z tego wyniknie.
Dziękujemy za rozmowę. Życzymy także
dalszych sukcesów.
Wywiad przeprowadziły:
Ania Krukowska
Paulina Peplińska

Giselle nie jest jeszcze królewną. Zostanie
nią dopiero po ślubie z księciem Edwardem. Jednak żeby wszystko nie było tak
cudowne i wspaniałe między prześliczną
leśną dziewczyną a pogromcą ogrów staje
zła macocha. Królowa Narisssa nie chce
dopuścić do małżeństwa, gdyż szczęście
pasierba oznacza dla niej utratę korony.
Przy nadarzającej się okazji wysyła Giselle
do miejsca, w którym ludzie bynajmniej nie
żyją „długo i szczęśliwie”. Dzielny Edward
rusza za ukochaną, a towarzyszy mu
rezolutna wiewiórka. Tuż za nimi podąża
niezdarny Nathaniel pragnący zdobyć
względy okrutnej królowej.
Zderzenie postaci żywcem przeniesionych
z uroczych animacji oraz zdroworozsądkowych nowojorczyków stanowi główny, obok
oczywiście miłości, temat „Zaczarowanej”.
Film Kevina Lima rozpoczyna się jak
rysunkowa baśń, lecz bohaterowie nabierają ciała w chwili, gdy lądują w rynsztoku
w samym sercu Manhattanu. W Giselle,
słodką idiotkę (która próbuje pozostać
w Nowym Jorku sobą, czyli rozśpiewanym
dziewczęciem z lasu pełnego chętnych do
pomocy zwierzątek) z wdziękiem wcieliła
się ognistowłosa Amy Adams. Aktorka
przywraca wiarę w istnienie zmarszczek na
twarzach disneyowskich królewien! James
Marsden wybornie zagrał bezmyślnego
i irytującego, ale za to szalenie przystojnego
księcia. Dla kontrastu Patrick Dempsey
kreował swojego Roberta, wyjątkowego
mieszkańca Nowego Jorku, w sposób bezbłędnie oszczędny i stonowany.
„Zaczarowana” w udany sposób łączy
słodycz animowanych baśni powstałych
w Wytwórni Disneya z błazeńskim humorem oraz chwilą zadumy nad istotą miłości.
Potraktowane z przymrużeniem oka dzieło
Lima okazuje się być doskonałym filmem
dla dziecka tkwiącego w każdym z nas.
Marta Perczyńska
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YOU CAN DANCE

,
czyli po prostu tańcz!! Jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych
w Polsce. Wcześniej wielką sławę zdobył
na całym świecie. Jakie kryje w sobie tajemnice? Poznajmy program od kuchni.
Zbliża się marzec, a wraz z nim kolejna
niepowtarzalna edycja programu. Od stycznia w takich miastach jak Bytom, Kraków,
Gdańsk i Warszawa odbywają się castingi.
Świat tancerzy rusza do boju. Każdy
z nich pragnie sprawdzić swoje umiejętności
i wykazać się talentem. Na samym początku wyczekują godzinami w niekończącej
się kolejce. W tym roku ochotników było
o wiele mniej niż poprzednio. Po emisji
programu w telewizji wiele z nas przestraszyło się wygórowanych kryteriów.
Uczestnik po otrzymaniu numeru startowego udaje się na tzw. precasting. Są
to wstępne eliminacje. Tancerze zebrani
w kilkuosobowe grupy prezentują swoje
zdolności przed znanymi choreografami
i tancerzami. Każdy z nich musi dokonać
improwizacji do dwóch kolejnych utworów,
a następnie zaprezentować 60 sekundowy
występ solowy. Z tego miejsca wybierani są
uczestnicy do właściwego etapu - emitowanego w telewizji, czyli prezentacji przed
trzema najbardziej znanymi chyba sędziami
w Polsce - Augustinem Egurollą, Weroniką Marczuk - Pazurą oraz Michałem Pirógiem. Zastanawiające jest, w jaki sposób
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w programie ukazane są osoby kompletnie,
że się tak wyrażę, bez talentu. No niestety,
każdy program czasami zataja pewne
informacje. Niewyjaśniony pozostaje również fakt, że do programu nie dostają się
osoby reprezentujące nasz kraj za granicą
i zdobywające czołowe miejsca na polskich
turniejach tanecznych - przecież program
ma na celu odnajdywanie talentów, uzdolnionych ludzi, a oni z pewnością takimi są.
Natomiast magia programu ciągle nas
tancerzy (i nie tylko) przyciąga, bo jest
czym. W tym roku spośród mnóstwa kandydatów zostanie przyznanych 36 biletów
na taneczne warsztaty w stolicy tanga
argentyńskiego w Buenos Aires (zmieniamy
klimat i kryteria znacznie się zaostrzają).
Przygoda skończy się wraz z ogłoszeniem
16 finałowych uczestników, a przed nimi
już tylko niekończące się treningi, wysiłek
i ogromny ból. Wydaje mi się, że wielu
z Was nie zdaje sobie sprawy z wielkiego
trudu wiążącego się z udziałem w programie. Codzienne treningi dają się we znaki
poważnymi kontuzjami, chorobami. Należy
podziwiać tancerzy, z jaką
determinacją i poświęceniem
ukrywają swój ból i walczą.
Walczą, bo jest o co: 3 - miesięczne stypendium w szkole
na Broadwayu. Spełnienie
tanecznych marzeń. Szkoła ta
zapewnia tancerzowi warsztaty ze wspaniałymi instruktorami. Są to drzwi do kariery
dla uzdolnionego człowieka.
Program pomimo kilku wad
jest jednak wielką szansą
dla młodego pokolenia. Wraz
z rosnącą popularnością YCD
wzrasta zainteresowanie tańcem. Świat tancerzy znacznie
się powiększa. Powstają liczne
szkoły. Młodzież pragnie tańczyć jak Ruda i prezentować
takie solówki jak Roofi czy Sasza. Poszukujemy przygody,
jaką da nam taniec ... i warto.
Podczas każdego tańca, któremu oddajemy się z radością,
umysł traci swoją zdolność
kontroli, a ciałem zaczyna
kierować serce - tak powiedział Paulo Coelho, brazylijski
pisarz i poeta.
II
edycja
programu
rusza!
Augustin
Egurolla

przyznaje, iż w I edycji uczyli się i dopiero poznawali format, natomiast teraz są
gotowi, żeby pokazać jeszcze lepsze show...
A swój artykuł pragnę zakończyć opinią
chyba najbardziej wygadanego i kontrowersyjnego jurora Michała Piróga (znanego
pod pseudonimem Pieróg): „Fajnie by było,
żeby w tej edycji pojawiły się same dobre
słowa, bo to by oznaczało, że są sami zdolni ludzie, do których się nie można przyczepić”.
Joanna Szymańska

Skuwka, zasuwka
czyli wszystko
języku…
Nie wiem, czy to ferie wpłynęły tak
odprężająco, czy też jesteście do tego
stopnia zauroczeni naszą gazetą, że nie
zauważacie w niej absolutnie żadnych
lapsusów językowych. Skrzynka mailowa
w każdym razie nie zapełniła się w ostatnim
czasie zbyt znacząco. Mam jedynie cichą
nadzieję, że chociaż dostrzegacie drobne
błędy i nie są Wam obojętne. Liczę także, że
wkrótce na koncie: poprawnosc.ellyta@
wp.pl będzie czekało mnóstwo wiadomości, których nie rozpocznie tytuł :SPAM. ☺
A teraz czas na ellytarne porady językowe:
spytać się - byłoby nieco ciężko uzyskać
odpowiedź, pytając samego siebie.
Najczęściej pytamy inną osobę. Chciałabym zapytać Państwa/Ciebie, a nie
chciałabym zapytać się, a już w żadnym
przypadku chciałabym zapytać się
Państwa/Ciebie
dzień dzisiejszy – kontrowersyjna forma,
przez niektórych uznawana nawet za
poprawną. Czy jednak dzień może być
niedzisiejszy? Brzmi niczym masło maślane. Proponuję nie bawić się w zgubną
hiperpoprawność i mówić po prostu:
dziś, dzisiaj.
w dniu 14.02.08, dnia 25.02.08,
z dniem 08.03.08 – skoro o dniu była
już mowa, należy wyjaśnić wszelkie
wątpliwości. Kiedy podajemy datę:
dnia
14.02.08,
oczywiście
pierwsze skojarzenie wiąże się z miłością.

Kultura

Druga strona lustra

W walentynkowym ferworze nie pomińmy
jednak błędu. Ukrywa się on w powtórzeniu formy „dnia”. 14.02.08 zawiera już
owy dzień. Nie ma w takim razie potrzeby
dodawać modułu: w dniu, dnia, z dniem,
a jedynie 14.02.08. Poprawiajmy zatem
przestarzałe formy, głównie urzędowe.
Pamiętajmy o wyjątkowych dniach, ale
w poprawnej formie:
14.02.08 wtórujemy wszystkim zakochanym
25.02.08 uczniowie 1LO wybierają się
na „Makbeta”
08.03.08 rozpoczynamy czas szczególnej adoracji drogich pań
rok dwutysięczny ósmy - liczę, że jedynie jako przypomnienie: mamy rok dwa
tysiące ósmy, a nie dwutysięczny ósmy
Z nadzieją na Wasze e-maile i życzeniami
powodzenia z poprawnością językową,
Dominika Matuszak

Boję się...:
KATAKLIZMÓW,

czyli rozmowa z Panią Ewą
Papużyńską, byłą nauczycielką PO w naszej szkole

to, co lubię najbardziej,
to oczywiście podróże.
Wiele miejsc na prawie
wszystkich
kontynentach już zwiedziłam,
choć wciąż czuje niedosyt dalekich podróży. Mam nadzieję, że
starczy mi czasu i sił.
Jakie rady dałaby
Pani uczniom I LO?

Co wspomina Pani najmilej z lat spędzonych w „Jedynce”?
Cały mój pobyt w „Jedynce” wspominam bardzo miło. Było mnóstwo przygód,
ciekawych sytuacji. Najmilej wspominam
jednak chyba okres, kiedy będąc opiekunem Samorządu Uczniowskiego miałam
najlepszy kontakt z młodzieżą. Wtedy też
często wyjeżdżaliśmy na wycieczki, lepiej
się poznając i spędzając wspólnie niezapomniane chwile.
Dlaczego została Pani nauczycielem, i to PO?
Od zawsze myślałam o nauczaniu
lub
psychologii.
Wybrałam jednak pedagogikę.
Dlaczego PO? Tak naprawdę, gdy
przyszłam do I LO właśnie posada
nauczyciela tego przedmiotu była
wolna, więc przyjęłam ją. No i tak
już zostało do końca.
Czy na Pani jakieś plany na
przyszłość?

Na początku chciałybyśmy serdecznie
pogratulować Pani przejścia na emeryturę i podziękować za pracę w I LO. No
właśnie, pytanie pierwsze: jak określiłaby Pani tę szkołę?
Bardzo lubiłam, wręcz uwielbiałam pracę
w I LO. Byłam bardzo młoda, gdy zaczynałam swoją przygodę z „Jedynką” i wiekowo
nie byłam dużo starsza od niektórych
uczniów. Potrafiłam zawsze nawiązać
pozytywne stosunki z młodzieżą, gdyż
bardzo
interesowałam
się
także
psychologią. Jakiś czas pełniłam obowiązki
opiekuna
Samorządu
Uczniowskiego
i często jeździłam na wycieczki. Przez
tyle lat wiele się działo, wspomnień jest
mnóstwo, grono pedagogiczne bardzo przyjazne, a uczniowie inteligentni i ambitni.

Na pewno na razie będę
odpoczywać.
Ale
mam
kilka
planów,
zamiarów.
Wreszcie
będę miała czas na podróże, które od
zawsze mnie inspirowały. Przede wszystkim chciałabym odbyć podróż dookoła
świata - to jest takie skryte największe
marzenie.
Czy miała Pani jakieś szczególne przygody w I LO? Czy mogłaby Pani coś o
tym powiedzieć?
Było
wiele
śmiesznych
i
ciekawych epizodów z życia szkolnego,
ale
trudno
mi
teraz
cokolwiek
przytoczyć.
Wiele
działo
się
przede
wszystkim
na
wycieczkach
i innych wypadach z uczniami.

tej

Może opowiedziałaby nam Pani o swoich zainteresowaniach, hobby?

Tak naprawdę w I LO pracuję odkąd
skończyłam studia. To moje jedyne miejsce pracy, z którego zawsze byłam bardzo
zadowolona. Spędziłam w niej 35 lat - i nie
żałuję. Od razu spodobała mi się szkoła,
nauczyciele i oczywiście uczniowie. No i zostałam.;)

Mam bardzo rozległe zainteresowania,
ale przede wszystkim od zawsze interesowałam się psychologią. Poświęcam
jej wiele czasu ciągle poznając jej tajniki.
Równocześnie bardzo dużo godzin spędzam na ćwiczeniach fitness i pilatesu
oraz siłowni. Uwielbiam ćwiczyć i dbać
o kondycję, a także swoją figurę. Jednak

Jakie
szkole?

były

Pani

początki

w

Uczniowie „Jedynki”
są inteligentni, ambitni
i pracowici, choć w ciągu
kilku ostatnich lat trochę to się zmieniło. Zbyt
wiele nieobecności, a co
za tym idzie, i słabszych
ocen. Mam nadzieję, że
to się zmieni i nasza szkoła dalej będzie w
czołówce.
Czy trudno Pani odchodzić? Czego żal
najbardziej?
Bardzo przywiązałam się do szkoły,
nauczycieli i uczniów w ciągu tych 35 lat
i wiadomo, że teraz czegoś brakuje. Mogłabym nadal uczyć, gdyż wciąż mam siły,
jednak postanowiłam trochę odpocząć
i myślę nad pracą w instytucji humanitarnej. Jeszcze nie wiem, w której dokładnie,
lecz wciąż nad tym myślę.
Na
koniec
chciałabym
pozdrowić
wszystkich uczniów i przekazać najlepsze
życzenia!!! ;)))
Imię: Ewa
Nazwisko: Papużyńska
Znak zodiaku: Strzelec
Smak: kwaśny
Kolor: pastele
Kwiat: wszystkie
Zapach: perfumy orientalne i kwiaty
Muzyka: różna, byle nie za głośna
Filmy: wszystkie
Książka: wszystkie
Nie cierpię…: brudu, chamstwa, kłamstwa, bałaganu
Zawsze znajdę czas na…: podróże, sport
i rozmowy z ludźmi
Boję się …: kataklizmów
Marzę o…: podróży dookoła świata
Chciałabym…: być szczęśliwa
Wada: gadulstwo
Zaleta: obowiązkowość
Zainteresowania: podróże, sport, psychologia, spacerki z moim ulubionym
pieskiem
Serdecznie
dziękujemy
za
rozmowę,
a ta
także życzymy wielu
przyjemnych,
p
pełnych uśmiechu
dni.
Oby
zawsze
pamiętała Pani
o „Jedynce”, bo
my na pewno nie
zapomnimy!!!!!
Rozmawiały:
Ada Czubak
Sylwia Nadolna
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Co z Ciebie uczyniono?
Bądźcie szaleni, ale zachowujcie się jak normalni ludzie.
Podejmujcie ryzyko bycia odmiennymi, ale nauczcie
się to robić, nie zwracając na siebie uwagi.
A teraz skupcie się na tej róży pozwólcie
by objawiło się wasze prawdziwe Ja.
- Co to jest prawdziwe ja? - Zapytała Weronika
- To, kim jesteś, a nie to, co z Ciebie uczyniono...
/P. Coelho/
Farbowana blondynka w kusej, różowej
Wyobraziłam sobie Magdę w „szałowej
spódniczce, koronkowej bluzeczce, podko- fryzurze”, z np. z niebieskimi pasemkami,
lanówkach w serduszka beztrosko buja się z ogromniastym kolczykiem w nosie i dzięw objęciach jakiegoś wychudłego przystoj- kowałam Bogu, że jej rodzice nigdy się na
niaka.
to nie zgodzą.
- Lubię ten teledysk. – rzuca mój młod- ... zawsze możesz coś zmienić. Nie to, co
szy brat. – Nie przepadam za zespołem, ale z tatuażem. Pół godziny w studiu tatuażu,
lubię teledysk.
parę lat względnie modnego wyglądu,
Zastanawiam się, czy to muzyka (co a potem na starość wstyd i ciągłe zakryprawda, mało interesująca, ale cóż...) czy wanie tego cuda – dokończyła wreszcie
może jednak zgrabne nogi i odkryty dekolt Monika. – Rozumiesz, o co chodzi?
tancerki sprawiły, że mój dojrzewający
Magda pewnie rozumiała, ale ja nie barbraciszek polubił ten wideoklip.
dzo. Co w sobie mają kolorowe pasemka,
Zmieniam kanał i dostaje w głowę
tatuaże, kolczyki, czy cokolwiek innego,
poduszką.
iż sprawiają, że każdy (dosłownie każdy)
- Miałaś zostawić- warczy Hubert i wycho- będzie dzięki nim oryginalny i niepowtadzi z pokoju zabierając ze sobą opróżnione
rzalny?
do połowy pudełko moich ulubionych
- Ale dlaczego chcecie się aż tak bardzo
czekoladek.
wyróżniać? Po co to wam? – Od niechcenia
Wytatuowany, ubrany w skórzaną kurtrzuciła milcząca dotąd Kika.
kę może 40-letni mężczyzna wsiada na
Już po raz drugi tego popołudnia
motor i mrugając oczyma mówi cos do dziękowałam Bogu za rozsądek jednej
stojącej obok dziennikarki. Nie słucham go.
z moich przyjaciółek, ale w tym wypadku
Skupiam się raczej na liczeniu jego kolczy- (i w każdym innym dotyczącym Kiki) nie
ków. W ustach, w nosie, brwi... cztery, pięć. miałam tego pożałować.
- No wiesz... – jąkała się Monika. – Każdy
O, jeszcze jeden! Kurczę... zgubiłam się.
chce...
Zmieniam kanał.
- Własnie... Co to za przyjemność: bycie
Niebieskowłosa nastolatka z pomalowanymi na czarno oczyma, ustami jak każdy. – Wtrąciła ostrożnie Magda. –
i paznokciami pokazuje coś palcem Fajnie jest wyróżniać się z tłumu...
siedzącemu obok chłopakowi o takich
Pewnie, że fajnie. Bycie nietuzinkowym,
samych czarnych oczach. Zastanawiam
oryginalnym i innym jest fajne, ludzie zwrasię, jakim cudem wciągnął on te ekstre- cają na ciebie uwagę, oglądają się na ulicy,
malnie wąskie dżinsy.
ale czy to wystarczy? Czy tatuaż, kolorowe
Zmieniam kanał i słyszę dźwięk wydawa- pasemka, kolczyki sprawiają, że człowiek
ny przez mikrofalówkę. Obiad gotowy.
jest naprawdę inny?
Powoli idę do kuchni, po drodze zatrzy- Tak. Fajnie jest wyróżniać się z tłumu za
muję się jednak przed lustrem i spoglądam
sprawą tego, jaką jesteś osobą, a nie tego
w oczy całkiem przeciętnej dziewczynie. jak wyglądasz. – powiedziałam przerywaOkrągła buzia, małe oczy, ale za to jąc niezręczną ciszę. Były to najmądrzejsze
o ładnym kolorze, oraz źle ścięta grzywka i słowa, jakie udało mi się wypowiedzieć
nieudolne czereśniowe pasemka (O, zgro- tego popołudnia. Byłam siebie naprawdę
zo! Czy zawsze musze trafiać na kiepskie- dumna.
go fryzjera?). Całkiem przeciętna buzia.
Spojrzałam raz jeszcze w oczy tej niby
W sumie fajnie by było się czymś wyróż- przeciętnej dziewczyny, a potem odwróniać.
ciłam się i zerknęłam na niebieskowłosą
- Jak skończę 18 lat, zrobię sobie tatuaż. nastolatkę i jej czarnookiego przyjaciela
– wspomniała mi kiedyś Magda. – Taką i pomyślałam, że dobrze mi z tym moim
malutką gwiazdkę na nadgarstku. Świetnie normalnym wyglądem. Dobrze mi, bo wśród
wygląda, no i podobno jest to ostatni krzyk tylu inności potrafię jeszcze być sobą...
mody.
Marta Perczyńska
Tak, jeszcze niedawno modne było
zbieranie karteczek i żetonów z Pokemon.
A teraz, który z dzieciaków pokaże się
w szkole z takimi żetonami lub karteczkami? No właśnie...
- Tatuaż? – z drwiną w głosie wtrąciła się
Monika. – Po co ci tatuaż? Kiedy będziesz
miała 40 lat i obwisłą skórę, to nie będzie
już tak modnie wyglądało.
Dzięki Ci Boże za Monikę i jej zdrowy
rozsądek pomyślałam, ale zaraz miałam
tego gorzko pożałować.
- Jeśli chcesz się wyróżniać, pofarbuj
włosy, zrób sobie jakąś szałową fryzurę, kolczyk w nosie lub po prostu zmień
styl – ciągnęła tymczasem Magda. – To
rozwiązanie łatwe, szybkie i przyjemne,
a co najważniejsze...
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GORSZY/LEPSZY
CZŁOWIEK?

Pasożyt i jego żywiciel. Pierwszy opętany
żądzą władzy nad drugim. Stale pragniesz
udowadniać, że jesteś ode mnie lepszy.
W każdym aspekcie.
Śmiejesz się. Uważasz, że moje słowa
brzmią jak płacz pięciolatki, której lizak
spadł na brudny chodnik. Bawi cię zaistniała sytuacja. Czerpiesz radość z każdej
następnej minuty. Przecież to wspaniałe
uczucie wiedzieć, że znów udało ci się
wygrać wyścig szczurów. Wyścig po
pietruszkę.
Co oznacza twoja podniesiona brew?
Ach, rzeczywiście… dla ciebie wyścig ten nie
jest bezcelowy. Możesz udowodnić swoją
wyższość nade mną. Poczuć się lepiej. To
chyba ostatnio twój jedyny cel, nieprawdaż? Popraw mnie, jeśli się mylę. Jestem
stuprocentowo pewna, że zaprzeczysz. Ale
ja swoje wiem.
Zastanawia mnie, jaki widzisz w tym
sens. Co tak naprawdę chcesz udowodnić
swoim postępowaniem? Dlaczego łapiesz
się dokładnie tego, co ja? Gdybym zaczęła
szydełkować, to pewnie też byś się zapisał
na robótki ręczne. Tylko po to, aby
zaszczycić mnie swoją obecnością i drwiącym uśmieszkiem, mówiącym „i w tym
będę lepszy”. Brzmi żałośnie, ale taka jest
prawda.
Patrzysz na mnie jakbyś mnie pierwszy
raz na oczy widział. Mówisz, że chyba coś
mi się pomyliło. Nie, to tobie trudno przyznać mi rację. Już zdajesz sobie sprawę, że
cię rozszyfrowałam. Właściwie nie było to
trudne zadanie.
Widzę, że jednak zaciekawiły cię moje
słowa. Może cię to bawi, może nie – nie
interesuje mnie to. Zastanawiam się nad
inną sprawą. Nad tym, dlaczego prowadzisz
tę grę. Pewnie nie zaskoczę cię, mówiąc, iż
mam na ten temat pewną teorię. Zaskoczy
cię raczej jej słuszność.
Wydajesz się osobą silną psychicznie.
Taką, która poradzi sobie w każdej sytuacji.
Nie wątpię w twoją samodzielność. Wątpię
w twoją doskonałość. Ideały nie istnieją,
choć może znajdą się osoby, w oczach których za taki uchodzisz. Jak każdy człowiek
masz wady i kompleksy. Chyba jednak nie
potrafisz sobie z nimi poradzić. Poczucie
własnej wartości potrafisz wzmacniać
wyłącznie poprzez podejmowanie kolejnych
prób zniszczenia innych. Karmisz się nimi.
Tylko poprzez udowadnianie, kto tu rządzi,
oczywiście według twojej subiektywnej
oceny, uzyskujesz wykrzywiony obraz
samego siebie. Choć pewnie uważasz, że
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jest on perfekcyjny. To chore, nie sądzisz?
Udało mi się zrozumieć, co chcesz ukryć
pod swoim wykreowanym, nieprawdziwym wizerunkiem. Odpowiedź jest wręcz
banalnie prosta. Za wszelką cenę pragniesz przekonać wybrane osoby – na
przykład mnie – o swojej wyższości wyłącz-

Jak rozumiem
szczęście
Gdy pewnego dżdżystego poranka, zabłądziwszy w alejkach Oxfordu, spotkałam
Leszka Kołakowskiego, pomyślałam: mam
szczęście. Wtedy profesor znienacka zapytał mnie, czym jest dla mnie szczęście.
Odpowiedziałam: kolorem.
Profesor z uśmiechem zapytał: jakim?
Odpowiedziałam: to przecież oczywiste,
wyrazistym kolorem, nie mdłym.
Moje szczęście ma kolor czerwony.
Czerwony jak nos bałwana lepionego
zimą, kiedy byłam mała.
Czerwony jak słońce zachodzące nad
Bałtykiem, kiedy szłam z ukochanym.
Czerwony jak maki kwitnące w zbożu,
kiedy spacerował z synkiem.
Czerwone jak liście spadające w babie
lato, kiedy wspominaliśmy młodość.
Profesor zamyślił się i po chwili rzekł:
w takim razie szczęście mogłoby mieć
kolor granatowy, intensywny, wyrazisty.
Zakrzyknęłam: skądże znowu! Czy widział
profesor jak wygląda:
Granatowy garnek na głowie bałwana
Granatowe morze w czasie sztormu
Granatowe chabry rosnące w zbożu
Granatowe liście spadające z drzewa
Nie, granatowy nie mógłby być kolorem
szczęścia, czyż można znaleźć bardziej

nie po to, aby ukryć swoje kompleksy. Zazdrosny
o pomysły na życie, wybierasz dokładnie tę samą
formę spędzania czasu,
co ja. Dodatkowo, żeby
zapełnić
lukę
związaną
z brakiem akceptacji własnej niedoskonałości, prowadzisz szczegółowo zaplanowaną grę. Jeśli cię to
pocieszy, to mogę zapewnić,
iż udawanie masz we krwi.
W tym aspekcie możesz
uważać się za mistrza.
Twój plan posiada jednak pewne niedociągnięcia. Wydawało ci się, iż ja
jestem pionkiem, a ty graczem. Zatańczę tak, jak
mi zagrasz. Nadal jesteś
pewien, że każdy dzień
spędzam na nieustannym
porównywaniu
się
z
tobą – niedoścignionym
ideałem, którego tak świetnie udajesz. Moje poczucie własnej wartości będzie
spadać, dzięki czemu podwójnie odczuję, jak bardzo
można nienawidzić samego
siebie. A wtedy spojrzysz
na mnie i z nieukrywaną
satysfakcją stwierdzisz, iż
ponownie masz okazję, aby
grać pierwsze skrzypce. Może nawet poczuć się lepiej.
Tymczasem sytuacja wygląda zupełnie
inaczej. Owszem, twoje towarzystwo zdecydowanie nie wzbudza we mnie żadnych
pozytywnych emocji. Jednakże wbrew
twoim założeniom nie daję się zwariować.

Kiedy na ciebie patrzę, zastanawiam się,
czy kiedyś zapragniesz zrezygnować z życia
w kłamstwie i nieustannej gonitwie o pierwsze miejsce, aby móc spojrzeć na mnie
z góry. Niestety, trudno w to uwierzyć. Za
bardzo lubisz wytykać czyjeś błędy. To
przecież twoje hobby.
Teraz ja mogę się uśmiechnąć i spojrzeć ci prosto w oczy. Mówisz, że się mylę.
Przewidziałam to. Twoje słowa jednak
w tym przypadku nie są warte uwagi.
Widzę przecież, jak bardzo pragniesz
wyleczyć swoje kompleksy, powodując
pojawienie się nowych u mnie. Nie sądzisz,
że to na poziomie przedszkola? Dzieci
sprzeczające się o to, kto ma lepszą zabawkę, a jeśli samochodzik kolegi okazywał
się lepszy od twojego, niszczyłeś czterokołowca – ten etap mamy już dawno za sobą.
Najwyższy czas nauczyć się współpracować, a nie wciąż udowadniać, iż jesteś
lepszy. Sam doskonale zdajesz sobie sprawę, że to bzdura. Śmieszna i żałosna.
Widzę, iż moje słowa nie wywarły na
tobie większego wrażenia. Cóż – to nie mój
problem, skoro dobrowolnie podpisujesz
na siebie wyrok. Pewnie nie zmienisz swojego postępowania i nadal będziesz podążać za mną jak cień, próbując udowodnić,
że czego się nie dotknę – i tak będziesz
lepszy. Kto wie, może teraz twoja determinacja się zwiększy. Mogę cię jednak
zapewnić, iż pewnego dnia obudzisz się
i zrozumiesz, że jedyne, co ci pozostało, to
brak samoakceptacji i fałszywi przyjaciele.
Przecież od kogoś muszą nauczyć się, jak
zapomnieć o definicji słowa „szczerość”.
A ja mogę ci tylko współczuć.

zimny i okrutny kolor? Nawet czarny nie
jest taki. Proszę zamknąć oczy i wyobrazić
sobie:

ladkami,
kiedy
ma
się
naście lat. O nic
jednak już nie
zapytał. Zerwał różę i powoli, kłując się od
czasu do czasu, usunął jej wszystkie kolce.
Zapytałam: warto było pokłuć sobie palce?
Profesor odpowiedział - warto. Musiałem
się trochę napracować, trochę czerwonej
krwi utoczyć kłując sobie palce, by
dostrzec, że ta róża jest piękna, choć na
co dzień tego nie dostrzegałem, kiedy na
spacerach przechodziłem koło niej.
Teraz oboje uśmiechnęliśmy się. Profesor podarował mi swoja różę i zaprosił na
filiżankę czerwonej herbaty.
Tak ,szczęście na pewno ma kolor
czerwony.
Eliza Nowosad

Czarny garnek pasowałby kolorystycznie
do oczu bałwana.
„Czarne morze” jest przecież przepiękne
i ciepłe.
Czarna róża tak wyjątkowa.
Czarne szyszki z nasionami dają początek życiu.
Mistrz zapytał: nie boisz się, że twoje
szczęście jest zbyt jaskrawe, takie widoczne, że ktoś je ukradnie.
Zerwałam jedną z czerwonych dziko
rosnących róż w ogrodzie profesora i
powiedziałam:
jak
mogłabym
być
szczęśliwa, gdybym
musiała je chować
przed światem.Szczęście nie może być
czerwonym
pudełkiem z czekoladkami,
musi być różą, taką
jak ta z kolcami.
Profesor
popatrzył ze smutkiem
w
oczach.
Żal mu się chyba
mnie
zrobiło. Może pomyślał
sobie: jak można
woleć różę z kolcami
zamiast
pudełka
z
czeko-

Daria Obarska
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Za Bramą

Za Bramą
Agnieszka Ryska
ROZDZIAŁ 4
Piwnica
Gosia kolejny raz tego popołudnia wbiegła do łazienki i szybko wybiegła z niej,
by na moment pojawić się w kuchni,
porwać z lodówki jogurt i wrócić do pokoju.
Krótkie spojrzenie na zegar jeszcze zwiększyło szybkość jej ruchów. Założyła kurtkę,
zarzuciła na ramię plecak i wybiegła
z mieszkania, zatrzaskując za sobą drzwi.
Dobiegła do siedziby zarządu spóźniona
o
dziesięć
minut.
Złapała
oddech i weszła do pomieszczenia, wciąż
z przyspieszonym biciem serca.
- Cześć – rzuciła na powitanie i opadła
ciężko na fotel. – Nie przejmujcie się mną,
zaraz dojdę do siebie – wysapała.
Jej koledzy odwrócili od niej spojrzenia i powrócili do planowania pracy
z dziećmi w zaprzyjaźnionej szkole. Było to
o tyle ważne, że zaczynali zajęcia w nowych
grupach. Musieli postarać się o kolorowani, plakietki i dyplomy dla każdego dziecka
oraz inne niezbędne materiały.
Po raz pierwszy spóźniła się na zebranie zarządu. Po powrocie ze szkoły
usiadła przy oknie i zamyśliła się.
Ocknęła się z tego stanu dopiero dziesięć
minut przed rozpoczęciem zebrania. Było
to dziwne nie tylko dla niej, ale również dla
jej przyjaciół, którzy rzucali jej co pewien
czas ukradkowe spojrzenia, jakby chcieli
wzrokiem spytać Gosię czy coś się stało.
Dziewczyna spojrzała za okno. Na parapecie siedział wróbel. Rozglądał się
dookoła i co chwilę dziobał rozsypane
tam okruszki. Małgosia uśmiechnęła się
delikatnie.
- Gośka! – przez miliony myśli w jej głowie
przebił się głos Marysi i zmusił ją do przeniesienia wzroku na dziewczynę. – Mówię
do ciebie od paru minut!
- Przepraszam, zamyśliłam się – odparła
i spojrzała ponownie za okno, jednak ptak
już odleciał.
- Masz te druki z zeszłego roku?
- Pewnie.
Sięgnęła do plecaka i zaczęła z niego kolejno wyciągać wszystkie dokumenty. Dość
długo trwało zanim znalazła odpowiednią teczkę i podała ją Marysi. Przez całe
zebranie nie odezwała się ani słowem i nie
brała udziału w dyskusji. Co chwilę
przenosiła się myślami do zupełnie innej
krainy. Nawet nie zauważyła kiedy spotkanie się skończyło.
- Gosia, co z tobą?
Dziewczyna ocknęła się i spostrzegła, że
została w pomieszczeniu tylko z Marysią.
Krzesła ustawione były na swoich miejscach, a biurko uporządkowane. Zaczęło
się ściemniać i w pokoju zrobiło się szaro.
Przyjaciółka patrzyła na Gosię wyczekująco.
- Nic – odparła Małgosia.
- Nawet nie myśl, że uda ci się tym razem
wymigać. Wszyscy widzimy, że coś jest nie
tak. Martwimy się.
- Ja tylko…
Dziewczyna popatrzyła na Marysię, która
wyglądała na niesamowicie zdecydowaną.
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Jej oczy odzwierciedlały upór, a zaciśnięte usta upewniły Małgosię, że tym razem
rzeczywiście może jej być ciężko odmówić
odpowiedzi. Westchnęła i zaczęła myśleć
nad dobrą wymówką.
- Ja… - powiedziała i znowu urwała.
Marysia westchnęła.
- Słuchaj, jak masz coś wymyślać, to
lepiej nic nie mów – rzuciła ze złością
i otworzyła drzwi. – Myślałam tylko, że się
przyjaźnimy.
Dziewczyna wyszła, oglądając się krótko
na Gosię, która powróciła do patrzenia za
okno. Westchnęła i poszła do domu.
Odgłos zamykanych drzwi przywrócił
Gosię do rzeczywistości. Powoli dźwignęła się z krzesła, chwyciła klucze leżące na
biurku i wyszła.
Jakaś dziwna siła kierowała ją wciąż
od nowa w to samo miejsce. Zawędrowała
przed znajomą bramę prowadzącą na
podwórze i zatrzymała się tam niezdecydowana. Nie wiedziała gdzie dokładnie
znajduje się mieszkanie chłopaka i jak
daleko musiałaby zagłębić się w nieznaną
dzielnicę. W końcu zdecydowała się spróbować i przeszła przez bramę z dziwnym
uczuciem wkraczania do innego świata.
Szybko odnalazła odpowiedni numer budynku i już miała wejść do klatki
schodowej, kiedy usłyszała niepokojący
hałas za plecami. Odwróciła się gwałtownie
i zamarła.
Za jednym z budynków dostrzegła kilka postaci pochylających się nad inną. Co
chwilę unosiły ręce, by zadać kolejny cios
swojej ofierze. Zduszone jęki paraliżowały
ją tak, że chociaż była przerażona, nie
mogła się zdobyć na ucieczkę. Przyglądała
się tylko z przestrachem całej scenie.
Nagle ktoś zakrył jej usta dłonią i wciągnął gwałtownie do klatki schodowej,
a następnie do piwnicy. Serce Małgosi, które
i tak już biło w przyspieszonym rytmie,
prawie wyskoczyło jej z klatki piersiowej.
Próbowała się oswobodzić, jednak uścisk
napastnika był zbyt silny.
- Ależ ty jesteś uparta! – usłyszała tuż przy swoim uchu i odetchnęła
z ulgą. Bednarski puścił ją; dziewczyna
odwróciła się oburzona w jego stronę.
- Czy ty chcesz, żebym dostała zawału?!
– zawołała.
- Ciszej! Mogą nas usłyszeć. Ale jak
chcesz, to możesz tam wrócić i stać jak
kołek, aż cię zauważą.
Gosia stała cały czas przed chłopakiem,
nie mając najmniejszej ochoty na wyjście
na zewnątrz. Bednarski usiadł na jednej
z przewróconych skrzynek i wpatrywał się
uporczywie w Małgosię, jakby czekał na jej
ruch. Dziewczyna podeszła do niego i usiadła obok.
- Kiedy będziemy mogli stąd wyjść? –
spytała niepewnie.
- Jak oni sobie pójdą – odparł.
- To znaczy kiedy?
- Idź i zapytaj – wzruszył ramionami.
Dziewczyna drgnęła i zapięła kurtkę.
Pomieszczenie było chłodne i brudne.
Sprawiało wrażenie jakby dawno nie wykorzystywano go do celów, do których zostało
wybudowane. Na poplamionych ścianach
pojawiły się brzydkie zacieki, pajęczyny
były praktycznie w każdym rogu, a starą
lampę nad nimi ktoś stłukł. Piwnicę wypełniało tylko światło świeczki, którą chłopak
zapalił, i gwiazd widocznych przez małe
okienko.
- Czego ty ode mnie chcesz, dziewczyno?

– chłopak zdecydował się przerwać ciszę.
Mówił dużo spokojniej niż ostatnio.
Zadał pytanie tonem, który Małgosia
postanowiła uznać za przyjacielski, chociaż
wiedziała, że to za duże słowo.
- Pomóc – odparła, przewidując reakcję
chłopaka.
- Ile razy mam ci jeszcze powtarzać, że
nie chcę twojej pomocy?! Dajemy sobie
radę. Uwierz mi.
Nie wiedziała co o tym myśleć. Coś jej
mówiło, że jednak tak nie jest.
- Powiedzmy, że ci wierzę – powiedziała
ostrożnie.
- Więc czego chcesz?
Patrzył na nią uporczywie, jakby chciał
wyczytać wszystko z jej oczu. Tym razem
wytrzymała dłużej jego spojrzenie, jednak
po chwili spuściła wzrok. Zapadła dość
niezręczna cisza.
- Ja sama nie wiem czego chcę – powiedziała w końcu, wpatrując się w czubki
swoich tenisówek. – Myślę, że po prostu
chcę cię poznać.
- Już mnie znasz.
Małgosia roześmiała się, a jej wesoły
śmiech odbił się echem od ścian piwnicy
i został szybko i brutalnie stłumiony przez chłopaka, który przyłożył dłoń
do jej ust. Palcem wskazującym drugiej
ręki dotknął swoich warg w znaczącym
geście. Dziewczyna skinęła głową i rozejrzała się zalękniona dookoła. Nic jednak
nie wskazywało na to, że ktokolwiek ją
usłyszał.
- Przepraszam – powiedziała cicho. –
Chodzi o to, że wcale cię nie znam. Nawet
nie wiem jak masz na imię.
Tym razem to Gosia spojrzała wyczekująco na chłopaka. Bednarski
wyglądał jakby analizował wszystkie „za”
i „przeciw”.
- Jak ci powiem, to się odczepisz? – spytał w końcu.
- Nie liczyłabym na to…
- Cóż, warto było spróbować…
Uśmiechnął się delikatnie, a dziewczyna
automatycznie odwzajemniła uśmiech.
Wstała ze skrzynki i podeszła do okna. Nie
zauważyła żadnych podejrzanych postaci; na podwórzu między kamienicami nie
było żywej duszy. Minęła chłopaka i wyszła
z budynku, rzucając jedynie krótkie: „do
zobaczenia”.
Nie była pewna czy potrafi odnaleźć
powrotną drogę. Miała nadzieję, że nie skręci w ulicę, z której nagle wyłoni się grupa
ludzi chcących jej krzywdy. Nie zdołała się
jednak zbytnio oddalić, kiedy usłyszała za
sobą głos wołającego ją chłopaka.
- Hej, ty, zaczekaj! – Gosia przystanęła
na moment pozwalając, by ją dogonił. –
Chcesz się zgubić?
Dziewczyna nie odpowiedziała, tylko
dała się poprowadzić między budynkami.
Kiedy doszli do bramy, chłopak przystanął
niezdecydowany.
- Niech stracę! – powiedział i wyciągnął
rękę. – Adam.
- Małgosia – odparła z uśmiechem i uścisnęła mu dłoń.
- To… do zobaczenia – dodał na koniec
i zniknął jej z oczu.
c.d.n.

Sport

Jestem szczęśliwy
widząc, że Michał
inspiruje do sportu
młodych ludzi.

do szkoły. W Rzeszowie odbywały się
egzaminy
sprawnościowe,
matematyczne, pisemne i ustne z polskiego.
Michał dostał się do szkoły z nr 1 na liście
przyjętych.
Czy Michał często wspomina o Chemiku Bydgoszcz, w którym to zaczynał
swoją sportową karierę?
Tak, Michał często promuje bydgoskiego Chemika przed kolegami,
siatkarzami i zawsze mówi, iż pragnie swoją karierę zakończyć właśnie
w Chemiku, bo ten klub go wychował,
ukierunkował i stworzył mu warunki do trenowania oraz zrobienia kariery. Szczególnie- jak sam mówi- zawdzięcza to trenerowi Psalmierzowi,
który był jego pierwszym szkoleniowcem
oraz trenerowi Rysiowi, który był jego
trenerem w SMS, z którym to osiągnął
Mistrzostwo Świata Juniorów.

Wywiad z Panem Jerzym Winiarskim,
ojcem siatkarza Michała Winiarskiego,
wiceprezesem Chemika Bydgoszcz.
Jest Pan ojcem wybitnego siatkarza
Michała Winiarskiego, jak również wiceprezesem siatkarskiego klubu Chemik
Bydgoszcz. Czy jest Pan dumny z syna?
Jestem dumny i szczęśliwy widząc, że
Michał inspiruje do sportu młodych ludzi
takich jak ty. Cieszę się, że Michał pochodzi z Bydgoszczy, że reprezentuje barwy
bydgoskiego Chemika, bo to tu zdobył
umiejętności siatkarskie. Dzięki temu,
że Michał wychował się w bydgoskim
Chemiku, ja jako jego ojciec mogę łatwiej
szukać wzmocnień dla mojego klubu.
Jak zaczęła się przygoda Michała
z siatkówką?
Michał od małego miał predyspozycję
do uprawiania sportu. Już jako dziecko
był bardzo usportowiony. Od 6-tego roku
życia trenował judo, następnie lekką atletykę, piłkę nożną i siatkówkę. Chodził do
szkoły sportowej nr 60, mieszczącej się
na Wyżynach. Był na profilu siatkarskim.
Dodatkowo grał w piłkę na Chemiku.
W wieku 15-stu lat musiał podjąć decyzję:
jaką drogę w życiu obrać? Biorąc pod uwagę fakt, iż miał duży wzrost, zdecydował
się na siatkówkę sądząc, że w tym sporcie
ma największe szanse, chociaż i w piłkę
nożną mógł osiągnąć wiele. Gdy miał 14 lat,
odbywały się turnieje nadziei olimpijskiej,
gdzie reprezentacje województw stają do rywalizacji. Turniej odbywał się w Cetniewie.
Nasze województwo zajęło wtedy 7 miejsce, a Michał został wybrany najlepszym
zawodnikiem turnieju. To z pewnością
zadecydowało o tym, iż jego kariera
sportowa potoczyła się błyskawicznie.
Dostał propozycję z SMS Spały (Szkoła
Mistrzostwa Sportowego). Był na konsultacjach do szkoły, po których wybrano
40 zawodników i zapraszono go na
egzamin. Po egzaminie zostało już tylko 15 osób, które ostatecznie przyjęto

Pan przyglądał się treningom syna,
gdy jeszcze występował w Chemiku.
Czy uważa Pan, iż bydgoski Chemik
jest dobrym miejscem do rozpoczęcia kariery?
Jeżeli chodzi o klub Chemik Bydgoszcz, to
musisz wiedzieć, iż baza szkoleniowa tego
klubu jest na bardzo wysokim poziomie,
dlatego też pokierowałem Michała właśnie
do Chemika. Chemik stwarza warunki do
treningu tak, że nie koliduje z nauką, a to
jest podstawa! Sam trening przeprowadzają
wysoko wykwalifikowani trenerzy, którzy mają wieloletnią praktykę z młodzieżą
i to oni starają się z każdego gracza
„wycisnąć” jak najwięcej. Wiedzą, jak
z motywować młodzież, aby dalej po szkole
uprawiali czynnie sport.
Może przypomni nam Pan, jak dalej
przebiegała kariera Michała?
Po skończeniu SMS Michał dostał propozycję z wielu klubów, ale wybrał AZS
Częstochowę, ponieważ Częstochowa jest
klubem akademickim, więc stawia na
młodzież. Nie są najbogatszym klubem,
ale dają możliwość grania w PLS, czyli
najwyższej polskiej lidze siatkówki. Dają
szansę młodym chłopakom i kto tę szansę
wykorzysta, ma otwartą furtkę do zrobienia
wielkiej kariery. Muszę tu podkreślić, iż
Michał nie kierował się zarobkami, lecz
tym, by dostać miejsce w pierwszym składzie, aby regularnie grać. Nie godził się na
to, żeby siedzieć na ławce. Tak więc podpisał kontrakt z AZS na 3 lata. W pierw-

szym roku zdobył wraz z drużyną srebrny
medal w najwyższej polskiej lidze, przez
następne dwa lata zdobywał brązowy. Po
ukończeniu kontraktu miał już propozycję
z zagranicy, ale uznał, iż jeszcze nie wszystko osiągnął tu, w Polsce. Miał już brązowy
medal w lidze i srebrny, ale wciąż mu brakowało złotego krążka i Pucharu Polski,
więc zdecydował się na roczny kontrakt
z Skrą Bełchatów. Po roku gry osiągnął
swój cel i już spokojnie mógł ruszyć na
podbój zagranicznych lig.
Który z tych klubów był według Pana
przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”
dla dalszego rozwoju kariery Michała?
Hmmm, „strzałem w dziesiątkę”? Według
mnie już od początku była szkoła nr 60, następnie Szkoła Mistrzostwa Sportowego, to
były podstawy, aby Michał mógł się dalej
rozwijać. Takim przysłowiowym strzałem
była również Częstochowa, gdzie przez
3 lata kibice wybrali go najlepszym
zawodnikiem drużyny. Tam wysoko
podniósł swoje umiejętności, trenerem
jego był Pan Gościniak. Następnie rok
w Bełchatowie na pewno pomógł synowi zdobyć doświadczenie, ponieważ
grał na najwyższych obrotach oraz na
najwyższym poziomie. Za tymi wynikami
poszła propozycja grania w zagranicznym
klubie. Michał przyjął propozycję Itas
Diatec Trentino, gdzie od razu wywalczył
sobie miejsce w „szóstce”. Uważam to za
osobisty sukces Michała. Jadąc do Włoch
znalazł uznanie w oczach Raula Lozano.
Dostał szansę, został powołany do kadry
i tę szansę wykorzystał zdobywając Wicemistrzostwo Świata.
Jak już Pan wspomniał, teraz Michał
gra w włoskim zespole Stas Diatec
Trentino, który jest jednym z czołowych zespołów ligi włoskiej. Jak Michał
wypowiada się o klubie? Jak się w nim
czuje?
To jest drugi rok gry Michała we Włoszech.
Trentino jest takim miastem we Włoszech,
jakim w Polsce jest Częstochowa, daje się
tam szansę młodym zawodnikom. Nie
mają kosmicznego budżetu, ale zawsze są
w czołówce. I znów pragnę podkreślić, iż
Michał nie kierował się zarobkami, ale
kierował
się zdobywaniem dalszych
doświadczeń, grania
z najlepszymi.
W pierwszym roku grał w drużynie z dwoma Brazylijczykami, mistrzami świata:
Andre Hellerem oraz Andre Nascimento.
Drugiego roku drużyna się zmieniła. Przyszli zawodnicy z najwyższej półki. Jest
wśród nich Bułgar, brązowy medalista Mistrzostw
Świata w Japoni z 2006
roku, brązowy medalista
Pucharu Świata w Japonii
Matej Kazijski oraz Serb
- Mistrz Olimpijski i Europejski, zdobywca Super
Pucharu Europy Nikola
Grbić. W Trentino obecnie jest również jeszcze
jeden
Polak
Jakub
Bednaruk, który, niestety,
ma problemy z wejściem do
podstawowego
składu.
Ten zespół powinien już
w tym roku, a najpóźniej
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Sport
w
przyszłym
zdobyć
Mistrzostwo
Włoch. Michał w tym roku został doceniony przez władze klubu i dostał propozycję przedłużenia umowy
o kolejne trzy lata.

Michał nigdy nie był zawodnikiem konfliktowym. Wie, że tylko ciężką pracą
może osiągnąć efekty w swojej sportowej
karierze. W zespole jest zawodnikiem
bardzo lubianym, zresztą z wzajemnością.
Wraz z innymi zawodnikami mają wspólny
język. Kiedy wraca z Włoch, bardzo cieszy
się z tego, że może się spotkać z kolegami. Jeśli chodzi o trenera Lozano, to jest
on wielkim autorytetem syna. Michał dużo
mu zawdzięcza. Dzięki trenerowi Raulowi
Lozano w wielu elementach poprawił swoją technikę.
Jeszcze jedno pytanie. Czy może
Pan uchylić rąbka tajemnicy na temat
obecnego stanu zdrowia syna, bo jak
wiadomo ostatnio Michała trapiły
kontuzje.

Poniekąd już o tym Pan mówił, ale
chciałbym jeszcze powrócić do przeszłości Michała. Czy potrafił godzić sport
z nauką?
Michał kończąc szkołę średnią miał bilans ocen ponad 4.5, zdał maturę jeśli nie
na bardzo dobrym poziomie, to na pewno na dobrym. O ile dobrze pamiętam,
z angielskiego miał 6, a obecnie jest na
trzecim roku politechniki częstochowskiej
na wydziale wf.
Teraz, gdy Michał gra w lidze włoskiej,
pewnie nie ma zbyt wiele czasu dla rodziny, która pozostała w Bydgoszczy, ale
z całą pewnością utrzymujecie państwo
kontakt z synem. Jak często widuje Pan
Michała?
Michał jest już dorosły, założył własną rodzinę. Ma żonę Dagmarę oraz
synka
Oliwiera,
który
urodził
się
w dniu meczu z Rosją na Mistrzostwach
Świata, który Polacy wygrali.
Było to
26 listopada 2006 roku.
Z Michałem mamy częsty
kontakt telefoniczny i internetowy. Spotykamy się, gdy
przyjeżdża na zgrupowania
kadry lub gdy kończą się
rozgrywki w Włoszech, tj.
w maju, czerwcu, lipcu,
sierpniu. W roku ubiegłym
spędziliśmy wspólnie święta,
mieszkaliśmy
wraz
z żoną w domu Michała we
Włoszech, podczas gdy syn
grał mecze w Lidze Światowej.
Czy wiadomo Panu coś
na temat relacji Michała
z trenerem Lozano? Jak
Michał wypowiada się o
grze w reprezentacji? Jak
współpracuje mu się z polską elitą siatkarską?
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Michał od paru lat gra w klubach i reprezentacji i nigdy nie miał odpoczynku od gry.
Kontuzja, jaką teraz ma, to sprawa przeciążeniowa. Trapi już Michała od dłuższego czasu. To kontuzja mięśni pleców. Syn
jest już po badaniach zarówno w Polsce jak
i Włoszech, okazało się, że jest tylko jedno
lekarstwo na problemy Michała ... odpoczynek. Tylko to pozwoli mu wrócić do zdrowia
i znów trenować na pełnych obrotach.
Jestem z synem po rozmowach i wiem, że
już wraca do zdrowia, że trenuje na maksymalnych obrotach, ale jeszcze nie atakuje
na 100%, gdyż lekarze i działacze Trentino
zalecają mu by był gotowy na Puchar Włoch,
który odbędzie się pod koniec lutego.
Dziękuję Panu za wywiad, w którym
udostępnił nam Pan tylu ciekawych
informacji o Michale.
Również dziękuję, że miałem przyjemność porozmawiania z uczniami I Liceum
Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Życzę
wszystkim miłych wrażeń, dobrych stopni
i takiej kariery, jaką sobie każdy z Was
wybrał. Zapraszam wszystkich na mecze
Michała z reprezentacją oraz na mecze bydgoskiego Chemika.
Sebastian Rogowski

Zbrodnia Ikara

Ze sprawdzianów
i zeszytów
Aby powstał wiatr halny, potrzebna jest
góra.
Mapa jest to obraz ziemi w siatce.
Na wielkość połowów wpływa wielkość
sprzętu rybaka
Wieś znajduje się poza miastem.
Rybołówstwo polega na korzystaniu z tego,
co znajduje się w wodzie.
Piramida przedstawiona obok przedstawia – mało ludzi starych, dużo ludzi
młodych.
Szowinizm to jest to, że kobieta musi rodzić dzieci.
Demografia jest to nauka pochodząca od
dwóch wyrazów
Ludność nie osiedla się w górach, bo domy
są drogie.
Na osiedlanie ma wpływ bogatość pod
względem minerałów.
Przyczyną migracji są wyjazdy do akademika,
To przykre, ale w górach nikt nie mieszka, bo nie ma tam żadnej roślinności.
Typ migracji -> migracja na zawsze.
Państwo słabo rozwinięte jest państwem
w pełni rozkwitu, łatwiej sobie znaleźć
partnerkę lub partnera.
Ludzie osiedlają się na lekkich wyżynach
Typ migracji -> w pogoni za chlebem.
Zbierano wioski, wsadzano w pociąg i wywożono ich hen daleko.
Liczba ludności megalopolis Nippon jest
tak duża, że do dziś ich nie policzono.
Przyczyną szybkiego wzrostu liczby ludności jest duża ilość czasu wolnego.
Prawo moralne zakazuje antykoncepcji
Kraj ulega dekopulacji i potrzebne są posiłki ludzkie.
Dzieje Tristana i Izoldy osadzone są
w realiach średniowiecza Europy Zachodniej, szczególnie Wysp Brytyjskich,
porośniętych lasami liściastymi strefy
umiarkowanej wilgotnej.
Tristan i Izolda są zakochani bezpowrotnie.
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Wielkie tajemnice

Podziemne miasto.

W ostatniej fazie wojny hitlerowcy budowali
w Górach Sowich koło Wałbrzycha potężny kompleks bunkrów, który wymagał ogromnych nakładów finansowych i pochłaniał wiele tysięcy ofiar.
Jak dotąd nie wiadomo, do czego to podziemne
miasto miało służyć.

W dniu 7 maja 1945 r. na europejskim
teatrze działań wojennych ruszyła operacja, która przeszła do historii pod nazwą
operacji praskiej. Poszczególne dywizje
lewego skrzydła I Frontu Ukraińskiego
rozwinęły natarcie w różnych kierunkach

i w ciągu trzech dni przełamały obronę
niemieckiej 17 Armii Polowej i wyzwoliły
Sudety. W jednym z komunikatów Naczelnego Dowództwa Armii Radzieckiej z 9 maja
można było przeczytać „Na południowy
zachód i na południe od Wrocławia wojska
I Frontu Ukraińskiego opanowały Kamienną Górę, Boguszów, Wałbrzych, Świdnicę,
Dzierżoniów, Bielawę, Ząbkowice Śląskie,
Paczków, Bardo, Kłodzko, Lądek Zdrój”.
Ten lakoniczny raport w pełni oddawał
sposób, w jaki odbyło się zajęcie tych
terenów. Wałbrzych zdobyto przy pomocy
jednego czołgu, z którego działa oddano
dwa strzały, oraz serii z broni maszynowej.
Pracujące tutaj niemieckie zakłady
przemysłowe nie zaprzestały z tego
powodu pracy, a w mieście normalnie
kursowały puste tramwaje, działały
telefony, a woda i gaz dochodziły do wszystkich mieszkań. Panował
tu, jak twierdzą wyzwoleni z obozu
koncentracyjnego Gross Rosen Polacy
i Żydzi, idealny porządek,
dominowała świeża zieleń majowa i biel
kapitulacyjnych flag.
Enklawa
Sudety były ostatnim nienaruszonym przez wojnę zakątkiem w Europie
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Środkowowschodniej. Wałbrzych, Jelenia
Góra i dziesiątki innych miast tworzyły
ostatni w III Rzeszy nietknięty okręg przemysłowy, w którym normalnie funkcjonowały
kopalni, koksownie, huty i fabryki syntetycznej benzyny, dostarczające paliwa

i innych środków chemicznych na potrzeby
niemieckiej machiny wojennej.
Niemcy skoncentrowali tu również swoje
doborowe siły. W połowie kwietnia 1945r.
pod Wałbrzychem miało swoją siedzibę
dowództwo 17 Armii wchodzącej skład
Grupy Armii Środek. Na przedpolu
Wałbrzycha i Gór Sowich znajdowały się
45, 168, 208, 359 i 408 dywizja piechoty 20
i 31 dywizja grenadierów SS, 603 dywizja

do zadań specjalnych, a także dowództwa
XVII Korpusu Armijnego i XX Korpusu
Pancernego. Tym dziwniejsze wydaje się
więc, że nigdy żadne bomby nie spadły na
Wałbrzych ani na jego okolice.
Zapomniane miasto
Warto pamiętać, że już w lutym wojska
radzieckie znalazły się w Strzegomiu, który
był zażarcie broniony, a front ustabilizował
się na wysokości Żarowa, a więc Sudety
znalazły się nie tylko w zasięgu lotnictwa,
ale i dalekosiężnej artylerii. Jednak rozkazu zniszczenia Wałbrzycha nikt nie wydał.
Tereny te od jakiegoś czasu znajdowały
się w zasięgu amerykańskich superfortec,
które startując z lotnisk we Włoszech,
bombardowały Brzeg, Opole, Kędzierzyn,
Blachownię. Wałbrzych i tereny wokół
niego były jednak przez nie skutecznie
omijane.
Podobnie okolice Wałbrzycha pomijane
są w różnych opracowaniach i pracach
naukowych dotyczących czasów wojny.
Raz, wyłącznie z okazji zdobycia miasta, Wałbrzych wspomniany jest w pracy
profesora Czesława Łuczka pod tytułem
„Od pierwszej do ostatniej godziny II wojny światowej. Dzieje Polski i Polaków.”.
W radzieckiej „Historii drugiej wojny
światowej 1939-1945” w tomie 10 zatytułowanym „Całkowite rozbicie faszystowskich
Niemiec”, mówiącym o ostatniej fazie
działań w Europie, nawet nie wspomina się
Wałbrzycha, ani żadnego innego miasta z
tej części Sudetów.
Zadziwiająca
jest
również
dyskrecja
osób piszących pamiętniki, a szczególnie milczenie, jakim
pomija to miasto
w swoich „Wspomnieniach”
Albert
Speer,
ulubieniec
Hitlera i wybitnie
uzdolniony architekt
i minister zbrojeń III
Rzeszy.
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Albert Speer
Opisując we „Wspomnieniach” podróż po Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie,
jaką odbył na początku 1945 roku, Speer
nie pisze o Wałbrzychu, który był wówczas
jedynym niebombardowanym miastem
i pracującym pełną parą ośrodkiem przemysłu węglowego i karbochemicznego.
Jednym z największych zmartwień
Speera w tym czasie był spadek produkcji metanolu, który tylko w Wałbrzychu
produkowany był bez przeszkód. „11 października 1944 r. – wspomina Speer –
pisałem do Keitla, że z powodu załamania
się przemysłu chemicznego na wyczerpaniu jest cyjanek i metanol. W związku
z tym od 12 listopada należy wstrzymać
wytwarzanie tabunu, a produkcję iperytu ograniczyć do jednej czwartej.” Gazy te potrzebne
były do mordowania więźniów
w obozach oraz wykorzystywano
je na froncie w wojnie gazowej.
Pochodzące z Wałbrzycha produkty karbochemii służyły również do
produkcji rakiet i innych dziedzin
przemysłu zbrojeniowego.
Minister zbrojeń III Rzeszy,
gdy kurczyła się produkcja podstawowych surowców potrzebnych jego armii, nie mógł więc
zapomnieć o mieście, którego
koksownie produkowały bez zakłóceń odpoiednie ich ilości.
Olbrzym
Wałbrzych i okolice nie były jednak
zapomnianym przez wszystkich miejscem.
Pod koniec wojny Sudety roiły się od agentów
wszystkich możliwych wywiadów świata.
Jak chyba żaden inny region rozpadającej się III Rzeszy, tereny te przyciągały
szpiegów ze wszystkich stron. Przedmiotem ich zainteresowań były tajemnicze
działania podejmowane resztkami sił przez
niemiecki przemysł i elitarne jednostki hitlerowskiej armii.
Na początku 1943 roku Niemcy
rozpoczęli w Górach Sowich szeroko zakrojone prace budowlane. W ich trakcie
zaczął powstawać system podziemnych
bunkrów, o niespotykanych dotąd rozmiarach. Kompleks nosił nazwę Olbrzym
(Riese), w pracach nad jego budową brało
udział 40 firm niemieckich. Główną siłę
roboczą stanowili więźniowie. Najpierw byli
to ludzie z czterech obozów: Wüstergiers-

Zamek w Książu

dorf, Oberwüstergiersdorf, Wüstewaltersdorf i Dörnhau. Z powodu panujących tu złych warunków – braku żywności i mieszkania – wybuchła epidemia tyfusu
plamistego. Do tego doszła puchlina głodowa, w związku z czym znacznie wzrosła
śmiertelność i rozszerzenie się epidemii
opóźniło budowę.
W 1944 r. Hitler lub Speer rozkazał
przejęcie budowy przez wypróbowaną Organizację Todta. Była to hitlerowska organizacja udzielająca pomocy przy budowie
obiektów wojskowych. Nowy zwierzchnik
budowy Olbrzyma sprowadził robotników
z obozu koncentracyjnego Gross Rosen.
W sumie od stycznia 1943 do stycznia
1945 zatrudnionych było
w Górach Sowich, na powierzchni i pod ziemią, ponad
70 tys. jeńców i więźniów,
z których większość zginęła
podczas wykonywania prac.

Gross Rosen
Do końca wojny dotrwało tylko 30 tys.
więźniów. Budowa od początku objęta była
tajemnicą. Robotników pilnowało 4 tys.
żołnierzy SS i SD, a komórka kontrwywiadu Abwehra III liczyła ponad stu pracowników, co było rzadkością.
DoPio
c.d.n.
W następnym numerze „Kwatera Hitlera”,
Wetterstelle”, „Wunderwaffe”, plany odkrytych podziemi.

Co widzisz? Most czy statki?

Podaj 10 szczegółów różniących obie fotografie.
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