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Wstępniak

Razem z pierwszymi oznakami wiosny powracamy do Was ze
zdwojoną siłą:). Macie przed oczami wydanie marcowo – kwietniowe (łączone). Święta nas odrobinkę rozleniwiły, ale umysły
mamy świeże i gotowe do pracy. Postanowiliśmy skupić się na
maturzystach. Wiemy, że część z Was już nie może spokojnie
zasnąć, choć domyślam się, iż znajdą się osobniki, które wieczór przed maturą pojadą sobie chociażby do kina. Za wszystRęka na pulsie
kich trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
Wywiad z Rzecznikiem UKW
Ponadto w numerze materiał z Młodych Talentów 2008 oraz
Matura - czy naprawdę jest taka straszna wydarzenia o nazwie Pedro’s Cup, a także tekst ‘Dawcy przymusu’. Dla fanów zespołu
Dawcy z przymusu
‘happysad’ również mamy coś specjalnego. Niektórych z pewnością zainteresuje wywiad
Niedostatki okołowyzwoleńczj farsy
z prof. Jarosławem Acalskim. W dziale ‘Sport’ znajdziemy nową, ‘roztańczoną’ rubrykę,
Sonda z maturzystami
natomiast na ostatnich stronach czeka na Was konkurs z nagrodami:).
Skuwka, zasuwka ... czyli małe co Życzę miłego czytania.
Redaktor Naczelna
nieco o poprawności
Sara Ciesielska

Kultura

Wywiad z happysad’em
Core Atak
Step Up 2
Ellyza przedstawia
Kulturalia

Druga strona lustra

Wszystkie drogi prowadzą do ... sekretariatu

Złoty Kamerton
dla „PRIMO”!
„Stańmy blisko, stańmy razem
Niech dyrygent da nam znak
i niech zabrzmi Gaude Mater”

Psychologia

Godziny prób i litry przelanego potu opłaciły się. Z tym potem to przesadzam, ale
niektóre dziewczęta z „PRIMO” przygotowa„Za bramą” - Agnieszka Ryska część 5. nia do XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu
Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży
Spotr
Wielkie podsumowanie turnieju siatkówki przypłaciły anginą. W kategorii chórów młodzieżowych o głosach równych
Kącik taneczny - Hip Hop
nasz zespół zdobył główną nagrodę –
Armwrestling
Złoty Kamerton. Ponadto dziewczyny
Pedro’s Cup
z I LO zostały wyróżnione
Na wesoło
następującymi
nagroHumor z matury z języka polskiego 2007 dami: Nagroda Ministra
Konkurs z nagrodami !!!
Edukacji Narodowej za
Typy spod uczelnianej gwiazdy
zdobycie
najwyższej
punktacji
w
finale,
Wielkie tajemnice
Nagroda Ministra Kultury
Podziemne miasto
i
Dziedzictwa
NaroCo w szkole piszczy na trze- dowego za najlepsze
wykonanie
utworu
ciej godzinie? - fotoreportaż
obowiązkowego, Nagroda
Zabawa
Specjalna
Prezydenta
Miasta
Bydgoszczy,
Nagroda
Specjalna
Odchudzona - Odrzucona

Młode Talenty
2008
VII Konkurs Artystyczny Młode Talenty
2008 już za nami. Tegorocznym tematem
przewodnim było hasło: Czas na zmiany.
Odnosiło się nie tylko do prac uczestników,
lecz także do samej formuły konkursu.
Na szczególne podkreślenie zasługuje
fakt, iż w tym roku Młode Talenty nabrały
wymiaru ogólnopolskiego. Zanim jednak
osiągnęły taką rangę, przebyły niekrótką
drogę. Niewielu wie, że konkurs liczy już
sobie ponad dwadzieścia lat. Początkowo organizowany był jedynie na etapie
międzyszkolnym. Z biegiem lat, w miarę
zdobywanego doświadczenia, ewoluował
w wielkie przedsięwzięcie na trwałe wpisane
w tradycję szkoły i miasta.
Tak więc poprzeczkę ustawiono dosyć
wysoko. Jednak trud wielomiesięcznych
przygotowań prowadzonych przez Samorząd I Liceum niewątpliwie opłacił się.
Dzięki
pomocy
licznych
sponsorów,

mediów oraz przede wszystkim patrona
akademickiego - Wyższej Szkoły Gospodarki, wszystko zostało zapięte na ostatni
guzik na czas przesłuchań. Odbyły
się one w bydgoskim kinie Adria oraz
w sali widowiskowej Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej przy WSG w dniach
10-14 marca br. Młodzi ludzie z różnych
stron Polski zaprezentowali swoje umiejętności w kategoriach: teatralna, taneczna,
muzyczna. Konkurs powstał z myślą
o poszukiwaniu ukrytych talentów oraz
promocji uzdolnionej młodzieży. Uczestników oceniło profesjonalne jury, które
wyłoniło laureatów konkursu.
Szczególnie wysoki poziom i profesjonalizm młodych-zdolnych mogliśmy
zaobserwować pierwszego dnia podczas
przedstawień grup teatralnych. Następnie przyszedł czas na bogactwo rytmów
i różnokolorowe stroje, czyli występy formacji i solistów w kategorii tanecznej. W środę
dawkę mocnego brzmienia zapewniły nam
zespoły muzyczne. Natomiast w czwartek
mieliśmy okazję usłyszeć ponad pięćdziesiąt utworów wykonanych przez młodych
solistów. Młode Talenty to także szansa

Kompozytorów Polskich za najlepsze
wykonanie utworu współczesnego kompozytora polskiego, Nagroda Specjalna
Prezesa Wydawnictwa Express Media,
Nagroda Specjalna Ministra Edukacji
Narodowej dla Pani Moniki Wilkiewicz
dyrygenta najlepszego chóru w kategorii
młodzieżowych chórów szkolnych o głosach równych do 21 lat;
Gratulujemy tak licznych nagród i wierzymy, że „PRIMO” oczaruje także belgijską publiczność na międzynarodowym
konkursie, który odbędzie się na przełomie
kwietnia i maja. Miejmy nadzieję, że pójdzie im równie dobrze jak w Filharmonii
Pomorskiej albo nawet lepiej.
Sara Ciesielska

na wykazanie się w kategorii literackiej
(poezja i proza) i plastycznej (fotografia
i prace plastyczne). Te prace zostały
ocenione poza terminami przesłuchań.
Pełne wyniki konkursu są dostępne na
stronie internetowej (www.mlodetalenty.
com). Wyróżnione prace plastyczne i fotograficzne obejrzeć będzie można w kwietniu
na wystawach w Muzeum Fotografii oraz
Galerii Debiut.
Na tym jednak nie koniec. Przed nami
jeszcze Gala Finałowa, podczas której
nastąpi uroczyste wręczenie statuetki Młodych Talentów, a poszczególne miejsca zajmowane przez laureatów przestaną być tajemnicą. Odbędzie się ona dn.19 kwietnia
o godz. 18.00 w Teatrze Polskim im. Hieronima Konieczki. Całe przedsięwzięcie zwieńczy koncert laureatów kategorii
muzycznej 14 czerwca na bydgoskim
Starym Rynku. Serdecznie zapraszamy!
Marta Wnuk
Zdjęcia: Agata Dondajewska
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Aktualności

NASZE OSIĄGNIĘCIA - OLIMPIADY
Na świecie istniał język zrozumiały dla
wszystkich [...]. Był to język zapału, język rzeczy, które wykonuje się z miłością
i ochotą, nie tracąc nigdy z oczu celu, do
którego się zmierza, i w który się mocno
wierzy.
Paulo Coelho, „Alchemik”
Echo tego języka pobrzmiewa także
w naszej szkole. Świadczą o tym niezwykłe
osiągnięcia naszych Kolegów i Koleżanek,
którzy, jak na prawdziwych pasjonatów
przystało, biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach pozaszkolnych. Jakub
Karczewski uzyskał zaszczytne miano
laureata XLIX Olimpiady Wiedzy o Polsce
i Świecie. Brał także udział w dwóch
innych konkursach – XV Olimpiadzie
Wiedzy o Prawach Człowieka, podobnie jak
Tymoteusz Paprocki, oraz XXXIV Olimpiadzie Geograficznej, jak Karol Górnowicz.
Paweł Ciemiński zyskał tytuł finalisty
XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, zaś
Joanna Weiner i Wojciech Delikta uczestniczą w XXXII Olimpiadzie Artystycznej.
Wszystkim
serdecznie
gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów. Wierzymy,
że nie spoczniecie na laurach, wsłuchani
w ów język zapału.
Marta Tadrowska
Justyna Hoppe

Nieznany Czarny
Ląd…
13 marca w naszej szkolnej bibliotece mieliśmy
okazję gościć Łukasza
Wierzbickiego,
autora
książki pt.: „Rowerem
i pieszo przez Czarny
Ląd”. Reporter w sposób bardzo przystępny
i atrakcyjny przekazywał
słuchaczom wiadomości
o Afryce i jej tajemnicach. Głównym tematem prezentacji była sylwetka Jana Nowaka,
pierwszego Polaka, który
w latach 30. XX wieku
odbył 5-letnią podróż po
Afryce. Nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie
fakt, że cały kontynent
przebył
na rowerze, bądź pieszo.
Podróż, chociaż męcząca,
okazała się niezwykłym
wyzwaniem. Pan Jan
Nowak zobrazował Czarny Kontynent, jakiego
świat jeszcze nie znał.
Ukazał
mieszkańców,
dziką przyrodę, obyczaje
i siebie samego wśród
tych wszystkich różności. Było to fascynujące doznanie dla
wędrowca, które, niestety, przypłacił swoim życiem już rok

po powrocie do rodzinnego
Poznania. Mimo że tuż po
zakończeniu wyprawy w ojczyźnie było o nim głośno, krótko
po jego śmierci wszystko ucichło.
Ślad po nim zaginął. Później nadeszły trudne lata wyczerpującej
wojny, a po jej zakończeniu nikt
nie myślał o podróżowaniu czy
przedwojennych
dokonaniach
podróżniczych Polaków. Dopiero
po kilkudziesięciu latach właśnie
Pan Łukasz odważył zmierzyć się
z przeszłością i zrealizował swoje
marzenia. Za namową ukochanego dziadka, który od zawsze opowiadał mu pasjonującą historię
Nowaka, przez długi czas zbierał
i analizował informacje oraz ciekawostki
z życia podróżnika. Po kilku żmudnych
latach pracy w archiwach, bibliotekach i

rozmowach z bliskimi Pana Jana, udało
się. Wreszcie napisał upragniona książkę!
Nie poprzestał jednak na tym i w miarę
upływu czasu zbierał jeszcze więcej informacji. Dzięki temu już dwukrotnie uzupełnił książkę, a przed trzema tygodniami
wydał także specjalna, ilustrowaną wersję
dla dzieci pt.: „Afryka Kazika”. Dzięki temu
pamięć o Janie Nowaku odżyła, a Pan Łukasz wreszcie spełnił swoje marzenia. Na
zakończenie swojego wykładu autor książki zachęcał wszystkich do realizacji swoich
marzeń, planów i celów.
Sylwia Nadolna

„Dzień Kobiet, Dzień Kobiet,
niech każdy się dowie...”
Wesołe święto – smutne podwaliny. Niewiele osób wie, że Dzień Kobiet tak naprawdę jest upamiętnieniem tragicznej śmierci
pracownic nowojorskiej fabryki. Walczyły
one o prawa wyborcze i lepsze warunki
pracy, jednak właściciel zakładu zamknął
je i w tym czasie wybuchł pożar, w którym
zginęło 129 kobiet. Każdego roku, 8 marca, odbywają się manifestacje feministek,
nazywane w Polsce manifami.
Większości ludzi święto to kojarzy się
raczej z szarymi czasami PRL-u, kiedy każda kobieta w tym dniu otrzymywała goździk
i rajstopy. Taki hurtowy prezent musiał
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być dla wszystkich pracownic różnych
zakładów niezapomnianym przeżyciem. Po
1989 roku każdym sposobem próbowano
odciąć się od tych czasów, no może poza
nielicznymi osobami twierdzącymi, że „za
komuny było najlepiej”, więc oficjalnie
zniesiono Dzień Kobiet.
Jednakże nasze typowo polskie przywiązanie do tradycji nie pozwoliło nam
tak okrutnie zerwać z tym zwyczajem, do
dziś pozostał on w naszej mentalności społecznej. Każda kobieta, choćby najbardziej
zatwardziała feministka 8 marca pragnie
być obdarowana chociażby symbolicznym

kwiatkiem od chłopaka/męża/kolegów
z pracy. Jest tak, choć często udajemy, że
tak naprawdę nas to wcale nie obchodzi.
Istnieje pogląd, że kobiety powinno
się obdarowywać kwiatami codziennie,
po prostu i bez okazji, a nie od jakiegoś
nadzwyczajnego święta, 4 razy do roku.
Pogląd całkowicie słuszny, jednak przy
specjalnych okazjach nabiera on szczególnego znaczenia. Można by nawet zaryzykować stwierdzeniem, że świadczy o popularności i pozycji społecznej danej kobiety.
A jak wiadomo, to dla nas bardzo dużo
znaczy. W końcu lubimy się porównywać.

Aktualności
Dzień ten często jest krytykowany, może przez te złe skojarzenia,
a może dlatego, że nie przynosi takich dochodów sprzedawcom i nie jest tak
popularny medialnie, jak chociażby Walentynki, czy Boże Narodzenie. Zysk
więc niewymierny, a ponieważ to liczy się najbardziej w bezdusznym współczesnym świecie, święto zostaje odstawione w kąt – powoli zapominane.
Przykre, że bezduszna machina nakręca nawet tak proste rzeczy.
Nie przejmujcie się więc słabą popularnością Dnia Kobiet- on nadal funkcjonuje i oby tak było już zawsze.
Monika Grudniak

Biblioteki czas

KONKURSY!!!
Coś dla wszystkich zainteresowanych pisaniem i nie tylko. W naszej bibliotece znajdziecie propozycje wielu konkursów literackich, fotograficznych oraz historycznych,
w których warto spróbować swoich sił. Do
ciekawszych
propozycji należy konkurs
dziennikarski
„Co w szkole
piszczy”, „Pola
Nadziei 2008”,
„Spotkanie ludzi- spotkanie
kultur”, a także
historyczny, dotyczący
naszego miasta.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie
w naszej bibliotece, do której już teraz serdecznie zapraszamy!

POLA NADZIEI
14 marca uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w akcji Pola Nadziei 2008, czyli akcji
charytatywnej na rzecz osób chorych. Oto
zdjęcia z tej uroczystości:
TAK WIELE SIĘ DZIEJE…
7 marca naszym gościem była pani Krystyna
Berndt, która opowiedziała nam o menonitach z Doliny Dolnej Wisły. Spotkanie
okazało się niezwykle ciekawe i przyciągnęło
wielu zafascynowanych słuchaczy.
PODRÓŻ W GŁĄB AFRYKI…
Jak już na pewno zdążyliście dostrzec,
wcześniej ukazał się krótki artykuł o spotkaniu z Łukaszem Wierzbickim, autorem
książki pt.: „Rowerem i pieszo przez czarny
ląd”. Tego dnia także odbyło się uroczyste
zakończenie międzyszkolnego konkursu na
recenzję literacką. Nagrodzono wszystkich
uczestników, a Pan Łukasz zafascynował
swoją prezentacją. Było naprawdę bardzo
miło
Bardziej zainteresowanych zapraszamy na
stronę internetową:
www.kazimierznowak.pl.

Maturzysto!
,, Za miesiąc matura,
[Tak, zaczynam się już solidnie uczyć.]
Dwa tygodnie.
Już niedługo, coraz bliżej,
Dwa tygodnie.”
Ten fragment tekstu Czerwonych Gitar nie potrzebuje chyba żadnego komentarza. Czas
płynie nieubłaganie i tak, Drogi Maturzysto, za kilka dni napiszesz jeden z najważniejszych egzaminów w swoim życiu. Oczywiście, mocno trzymamy za Ciebie kciuki i życzymy
powodzenia, a poniżej, w ramach przypomnienia, przedstawiamy harmonogram tegorocznych egzaminów:

Część pisemna egzaminu maturalnego
godz. 900 obydwa poziomy

data

godz. 1400 obydwa poziomy

05.05 /poniedziałek/

Język polski

06.05 /wtorek/

Język angielski i język angielski w klasach dwujęzycznych

07.05 /środa/

Wiedza o społeczeństwie

08.05 /czwartek/

Język niemiecki i język nie- Język włoski
miecki w klasach dwujęzycznych

09.05 /piątek/

Geografia

Język łaciński i kultura antyczna

12.05 /poniedziałek/

Biologia

przedmiot w języku obcym

13.05 /wtorek/

Historia

Wiedza o tańcu

14.05 /środa/

Matematyka

przedmiot w języku obcym

15.05 /czwartek/

Fizyka i astronomia

Historia sztuki

16.05 /piątek/

Chemia

Historia muzyki

19.05 /poniedziałek/

Język rosyjski

Kultura Hiszpanii

20.05 /wtorek/

Język francuski i język fran- Język hiszpański i język hiszcuski w klasach dwujęzycz- pański w klasach dwujęzycznych
nych

21.05 /środa/

Języki mniejszości narodowych, język kaszubski,

przedmiot w języku obcym *

Informatyka

Część ustna egzaminu maturalnego
Poniedziałek

Wtorek

Środa

12.05
J. polski 3e
J. angielski 3c

13.05

14.05
J. polski 3b
J. angielski 3d

19.05
J. polski 3f
J. angielski 3e

20.05
J. polski 3d
J. angielski 3g
J. niemiecki I grupa

21.05
J. polski 3c
J. angielski 3a
J. niemiecki –
II grupa

Czwartek

Piątek

08.05.
J. francuski

09.05
J. polski 3g
J. angielski 3f

15.05
J. polski 3a

16.05
J. angielski 3b
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Wspomnień czas
nastał…
W dniach 17-19 marca mięliśmy okazję
po raz dwudziesty siódmy uczcić pamięć
Bydgoskiego Marca 81. W tym roku rocznica ta była jednak wyjątkowa. 19 marca
o godzinie 15:30 w Historycznej Sali Wojewódzkiej Rady Narodowej odbyły się główne
uroczystości tegorocznego ogólnopolskiego
konkursu „Bydgoski Marzec 1981- Twój
krok ku wolności”. Nie zabrakło niespodzianek!
Gala była absolutnie wyjątkowa! Specjalnie z Gdańska przybył do Bydgoszczy legendarny działacz NSZZ „Solidarność”, laureat
pokojowej Nagrody NOBLA oraz były prezydent RP- Lech Wałęsa. Swoją obecnością
galę uświetnili również: prezydent naszego
miasta- Konstanty Dombrowicz, Senator
RP- Jan Rulewski, działacz NSZZ „Solidarność” RI- Antoni Kuś, a także, jak zwykle
niezastąpiony, prowadzący wszech
czasów- Jacek Federowicz. Po uroczystym otwarciu wyświetlono premierę filmu
„Prowokacja bydgoska- 14 dni” z udziałem
uczestników oraz twórców filmu- Januszem
Petryckim i Grzegorzem Eberhardem. Po
seansie nadeszła najbardziej oczekiwana
chwila wieczoru- wręczenie nagród, które
okazały się bardzo atrakcyjne. Główną wygraną było 2000 zł; przyznano trzy równorzędne drugie nagrody pieniężne w wysokości 1500zł, a także liczne wyróżnienia.

Nasza redakcja nie próżnowała i dotarła do samego prowadzącego- Jacka Federowicza. Jak zawsze z humorem, prezenter ocenił konkurs i uroczystości bardzo
pozytywnie i pogratulował laureatom. Był
także niezwykle zadowolony i dumny z prowadzenia tak znakomitych obchodów. Dla
naszej redakcji złożył również symboliczny,
pamiątkowy autograf.
Nie poprzestaliśmy jednak na tym i udaliśmy się Komitetu Organizacyjnego Konkursu, a właściwie do przewodniczącego
Komisji- dr Tomasza Chincińskiego. A oto
nasza relacja:
1. Co sądzi Pan o konkursie i skąd sam
pomysł na takie przedsięwzięcie?
Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł
i mam nadzieję, że będzie kontynuowany
w ciągu kolejnych lat. Skąd pomysł, hm…
pewnego dnia zebrała się grupa ludzi, inicjatorów, którzy chcieli uczcić wydarzenia
Bydgoskiego Marca 81’, jego uczestników,
a także zachęcić młodych ludzi do zmierzenia się z historią. No, i udało się!
2. Jak ocenia Pan zainteresowanie konkursem? Czy uczestnicy spełnili oczekiwania organizatorów?
Bardzo duże! Dotarło do nas ponad 70
prac z całej Polski, m.in z Łodzi, Warszawy,
Kcyni, Nakła, Grudziądza, Żnina, Więcborka, Kościana i nie tylko, bo także z Niemiec
i Szwecji; więc jest to bardzo imponujący
wynik. Poziom prac był bardzo wyrównany
i wysoki, dlatego też niezwykle trudno było
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wybrać laureatów. Uważam, że uczestnicy
w 100% spełnili nasze oczekiwania i mam
nadzieję, że w kolejnych edycjach konkursu będzie podobnie.
3. Jakie było główne zamierzenie konkursu?
Jak mówiłem już wcześniej, grupka osób
związanych z Marcem 81’ zebrała się po
to, by uczcić pamięć uczestników tamtych pamiętnych dni. Naszym głównym
celem było zachęcenie wszystkich, bez
względu na wiek i zamieszkanie, do opisania swoich wspomnień z tamtych dni.
Młodzież pragnęliśmy zachęcić do poznania
swojej historii, swoich korzeni. Dzięki temu
pozyskaliśmy nowe materiały, dokumenty
i wspomnienia bezpośrednich uczestników
i świadków, które będą służyć jeszcze przez
wiele lat historykom i badaczom przeszłości. Konkurs dał nam możliwość spojrzenia
na Bydgoski Marzec 81’ z innej strony, poznania jego tajemnic i nie publikowanych
wspomnień. Nasze zamierzenia zostały
osiągnięte, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy także nadzieję, że za rok będzie podobnie, albo i lepiej!
Uroczysta gala zakończyła się około godziny 19:30. Konkurs okazał się sukcesem.
Prezydent, senator, zarząd NSZZ „Solidarność” oraz cały Komitet Organizacyjny
wyrazili chęć zorganizowania obchodów
Bydgoskiego Marca 81’ już za rok!
Sylwia Nadolna

Ręka na pulsie

Rozmowa z Tomaszem Zielińskim,
rzecznikiem prasowym UKW
Wielu z naszych maturzystów, zarówno
tych z poprzednich lat, jak i z tego roku,
wybiera, bądź wybrało się na bydgoski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Nic
w tym dziwnego. Jest to dość młoda szkoła
wyższa, jednak o coraz większym prestiżu. Cieszy się dużym zainteresowaniem
nie tylko wśród bydgoszczan, ale także
chętnych z pobliskich miejscowości. Nie
wszyscy wiedzą jednak wystarczająco
dużo o uniwersytecie, by ostatecznie zdecydować się na niego. To dlatego nasza
redakcja postanowiła dotrzeć do uczelni
„od kuchni”, odkrywając przed studentami
jej niezliczone możliwości.
Jak zachęciłby Pan przyszłych studentów do tej właśnie uczelni?
Myślę, że warto wybrać Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ponieważ jest to uczelnia o dobrej jakości nauczania, która pozwala przyszłym studentom zdobyć wiedzę
przydatną w życiu i pracy zawodowej.
Uczelnie państwowe podlegają różnorakiej
kontroli i różnym ocenom przez organy
ministerialne. W związku z tym wiemy, że oterowany młodym ludziom
produkt, jakim ostatnio staje się wiedza
i wykształcenie jest na dobrym poziomie
i dobrej jakości.
Jakie kierunki są najbardziej oblegane,
i ile osób przypada na jedno miejsce?
Ubiegających się o indeks na UKW jest ok.
10 tys. rocznie. My dajemy im do dyspozycji 4 - 4,5 tys. w ciągu roku, czyli średnio przypada po 2,5 - 3 osoby na miejsce.
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Oczywiście, są kierunki mniej i bardzie
popularne. Rekordy popularności rokrocznie bije psychologia, gdzie statystycznie
przypada kilkanaście osób na miejsce,
a w ubiegłym roku było 18. Takiego
wyniku do tej pory jeszcze nie mieliśmy.
Pamiętajmy, że wynika to również z możliwości, którą daje młodym ludziom sposób rejestrowania się na egzaminy. Kiedyś
trzeba było wszędzie złożyć podania, dziś
wystarczy, że młody człowiek zaloguje się
w Internecie, zostanie utworzone jego konto i nie ma znaczenia, w ilu uczelniach
to zrobi. Jeśli ma ochotę i pieniądze na
opłatę rekrutacyjną, może zalogować się
nawet w 100 uczelniach. Dużym powodzeniem cieszą się też filologie obce, niektóre specjalności na pedagogice, po 6-10
osób na miejsce. Jakby tradycyjnie najmniej chętnych, bo 1-1,5 osoby na miejsce, jest na kierunkach ścisłych np. matematyce czy fizyce. Ale z drugiej strony,
studia na tych kierunkach, choć trudne
i cięższe niż na kierunkach humanistycznych, pozwalają łatwiej znaleźć dobrą
pracę.
Z roku na rok uniwersytet zyskuje coraz
większe znaczenie. Jak Pan myśli,
dlaczego?
To jest zupełnie normalna kolej rzeczy.
Uniwersytety na drabince edukacyjnej
mieszczą się najwyżej. Aby uczelnia mogła
używać nazwy uniwersytet, musi zmierzyć
się z wieloma przepisami i wymogami.
W związku z tym, z ponad 400 uczelni, które istnieją w Polsce, tylko ok. 20

używa nazwy uniwersytet. Uczelnie te
pełnia, bardzo ważną funkcję w miastach,
w których działają. Nie tylko kształcą
młodych ludzi i grupują pracowników,
którzy powinni tworzyć elity intelektualne,
ale również są ośrodkiem skupiającym działalność sportową i kulturalną.
Bardzo podobnie wygląda sytuacja UKW,
bo nasi sportowcy odnoszą wielkie sukcesy
nie tylko w Polsce, ale i za granicą, a nasi
studenci radzą sobie świetnie także z działalnością kulturalną, organizując różne
koncert, przeglądy i festiwale. To wszystko
składa się na pozycję uniwersytetu
w mieście i regionie.
Skąd pomysł na utworzenie szkoły wyższej w Bydgoszczy?
Jest to konsekwencja utworzenia wielu
uczelni niepublicznych w Polsce. Kiedyś
istniało ich zaledwie kilkadziesiąt, lecz po
przełomie roku 1989, w latach 90. nastąpił
„bum” i uczelni zaczęło wyrastać mnóstworokrocznie kilkadziesiąt nowych. Teraz
w naszym kraju jest już ponad 400 działających uczelni z mianem szkół wyższych.
Musimy jednak pamiętać, że nie każda
szkoła wyższa daje porównywalną jakość
kształcenia. Są zdecydowanie duże, wielkie uczelnie, jak chociażby te najbardziej
renomowane: w Krakowie, w Warszawie,
we Wrocławiu czy Poznaniu. Są uczelnie
średnie, do których zalicza się m.in. nasz
uniwersytet, ale są też uczelnie całkiem
malutkie, które prowadzą 1-2 kierunki
i zazwyczaj tylko na poziomie licencjackim.
W związku z tym potrzebny jest system,
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który chociażby tylko po nazwie pozwoliłby
podzielić te kilkaset uczelni na poszczególne kategorie. Dzięki temu młody człowiek
wybierający się na studia, mógłby
zdecydować, że idzie do uczelni o ugruntowanej pozycji, która potrafi nauczyć na
odpowiednim poziomie, czy też do takiej,
która istnieje od roku, może pięciu lat,
i kształci tylko na poziomie licencjackim,
a nie tak jak UKW nadaje stopnie doktora habilitowanego, doktoraty i magisteria.
Druga rzecz to jakby materialna droga,
którą pokonała nasza uczelnia w ciągu
prawie 40 lat swojego istnienia i osiąganie
z roku na rok, czy z dziesięciolecia na
dziesięciolecie kolejnego szczebla rozwoju.
Zaczynaliśmy od kilku pracowników naukowych i ok. 300 studentów w 1969r.
Teraz jest to 1100 pracowników oraz
16 tys. studentów. Ten etap, który obecnie
osiągnęliśmy jest po prostu konsekwencją
stałego rozwoju.
Ilu uczniów rocznie przyjmuje uniwersytet?
Wygląda to różnie, choć możemy przyjąć,
że to ok. 4-5 tys. studentów, którzy co roku
rozpoczynają naukę na uniwersytecie, we
wszystkich trybach studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych, które jeszcze niedawno
nazywano dziennymi i zaocznymi.

Matura – czy
naprawdę jest
taka straszna, jak
wszyscy mówią?
Ostatnie, pełne napięcia chwile
przed tegorocznymi maturami i kilka pytań
do egzaminatora maturalnego z j. polskiego
pana profesora Jarosława Acalskiego.
- Czy matura ustna jest naprawdę taka
straszna, jak nam się wydaje? Czy nie
powinniśmy się jej bać?
- To nie jest taki straszny egzamin dla
kogoś, kto pracuje przede wszystkim
systematycznie i samodzielnie. Jeżeli ktoś
od początku października zbierał materiały do swojej 15 - minutowej prezentacji
maturalnej, to dla niego ten egzamin
powinien być prawdziwą przyjemnością,
owocem rzetelnej 8- miesięcznej pracy.
- Jakim jest Pan Profesor egzaminatorem?
- Jestem egzaminatorem takim, jakiego
wymagają przepisy o wewnętrznym egzaminie maturalnym. Pytam młodych ludzi
o to, o czym mówili, sprawdzam samodzielność przygotowania oraz na ile literatura
przedmiotu posłużyła do przygotowania
prezentacji i została faktycznie wykorzystana.
- Jakie są najczęściej pojawiające się tematy na maturze pisemnej?
- To jest najtrudniejsze pytanie. Im dłużej trwa Nowa Matura tym pomysły CKE
są coraz bardziej zaskakujące. Wybiera się

Czy uczelnia ma już jakieś możliwości
współpracy z innymi placówkami, nie
tylko w kraju, ale i za granicą? Jeśli tak,
to czy mógłby Pan nam coś o tym opowiedzieć?
Ależ oczywiście, że tak! Uniwersytet ma
podpisane porozumienie współpracy z wieloma uniwersytetami i uczelniami w Polsce
i za granicą. Począwszy od Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego
w Bydgoszczy, idąc dalej przez polskie
uniwersytety, do placówek u naszych
najbliższych sąsiadów, czyli w Czechach,
na Słowacji, na Ukrainie, w Rosji,
w Niemczech, ale również w Stanach
Zjednoczonych i Japonii. Tam także nasi
pracownicy maja kontrakty naukowe
i jeżdżą z wizytami na badania.
Czy są jakieś nowe plany dotyczące
szkoły na obecny rok?
Jeśli chodzi o nowe kierunki nauczania, to w tym roku otwieramy ich 5 i już
teraz bardzo serdecznie zapraszamy na nie
tegorocznych maturzystów. A będą to:
socjologia,
ochrona
dóbr
kultury,
biotechnologia, turystyka, o którą co
roku pytało wielu maturzystów, oraz
kulturoznawstwo.

z tekstów literackich coraz częściej takie
fragmenty, na które na lekcjach nie zwraca
się uwagi. Chodzi generalnie o to, aby
uczeń poradził sobie z analizą tekstu i jego
interpretacją. Nowe pomysły CKE pokazują, że warto czytać lektury, nie bazować na
streszczeniach.
- Które lektury każdy maturzysta musi
przeczytać?
- Wszystkie propozycje lekturowe zapisane
w informatorze maturalnym mają równe
szanse w wyborze przez CKE. Tutaj nie
ma żadnych preferencji. Ten czas, kiedy
nadmiernie
wykorzystywano
“Potop”
H. Sienkiewicza na pewno minął.
- Co sądzi Pan Profesor o wynikach próbnych matur w naszej szkole?
- Te wyniki są dosyć reprezentatywne,
odzwierciedlające to, co się dzieje w szkole,
na co dzień. Mianowicie, wysokie noty
uzyskali ci, którzy poza umiejętnością
analizy fragmentu tekstu odnieśli się do
całości. Natomiast niskie noty uzyskali
ci, którzy nie umieli wyjść poza fragment
załączony w arkuszu. To potwierdza,
oczywiście, wieloletnią opinię, że czytanie
lektur nie jest ulubionym zajęciem młodych ludzi. W każdej próbie maturalnej
można było wykryć, czy jest to pierwsze
widzenie młodego człowieka z lekturą.
- Jakie błędy najczęściej popełniają
maturzyści podczas egzaminu ustnego?
- Jest pewna grupa młodych ludzi, którzy
nie słuchają naszych rad i tekst prezentacji 15 minutowej zapisują. Wtedy powstaje
potężne wypracowanie i takie odtworzenie
z pamięci tekstu wydaje się im kluczem
do sukcesu. Samo wyrecytowanie tekstu
jest dosyć nisko oceniane. Jeśli ten tekst
będzie pięknie skonstruowany, kompozy-

Jakich rad udzieliłby Pan tegorocznym
studentom ?
Przy wyborze uczelni niech bardzo dobrze
przyjrzą się ofercie, niech bardzo uważnie
i wnikliwie pytają, jaki to jest kierunek
i jakie daje on uprawnienia po zakończeniu oraz czy można dalej kontynuować
kształcenie na studiach magisterskich czy
doktoranckich. To są sprawy bardzo ważne.
Chodzi o to, żeby nie było niepotrzebnych
nieporozumień, gdyż często młodzi ludzie
wybierają uczelnie niepubliczne, gdzie
w materiałach reklamowych uzyskują
informacje, że studiują dany kierunek,
jednak przy wypisywaniu lub odbieraniu
dyplomu okazuje się, że jest on wystawiony
na zupełnie inny. Jeśli chodzi o wskazówki, które można byłoby przekazać przed
samym procesem rekrutacyjnym, to
myślę, że należy wybrać 2-3 kierunki,
które młodym ludziom się podobają,
których studiowanie może zapewnić im
odpowiednią wiedzę, ale także, co bardzo
ważne- frajdę. Później pozostaje już tylko
czekanie na tę szczęśliwa wiadomość, że
zostało się zakwalifikowanym na studia
i będzie można rozpocząć swoją przygodę
z uniwersytetami.
Rozmawiała:
Sylwia Nadolna

cyjnie nienaganny i merytorycznie bardzo
poprawny, można dostać maksymalnie
5 punktów, a aby zdać egzamin ustny
trzeba
tych
punktów
otrzymać
6.
Zatem przestrzegam przed pisaniem tekstu
prezentacji. To ma być prezentacja pozwalająca na to, by młody człowiek przekazał,
że jest specjalistą w zakresie świadomie
wybranego tematu.
- Jak wspomina Pan Profesor współpracę
z tegorocznymi maturzystami?
- Nie różnią się zupełnie od wcześniejszych
roczników. Każda klasa ma podobne problemy. Są tacy, którzy to robią bardzo
rzetelnie i tę samodzielność widać, i tacy,
którzy przychodzą z planami prezentacji,
którymi są sami zaskoczeni..
- Jakich rad udzieliłby Pan Profesor maturzystom w tych odstatnich tygodniach
przed maturą?
- Gdybym teraz udzielał rad, zaprzeczałbym
dotychczasowym zasadom, według których
pracuję. Zawsze powtarzam, że szkoła
ponadgimnazjalna to nie uniwersytet
i tutaj nie można działać w taki sposób,
że przez 1 semestr uczeń się obija i potem
nagle przygotowuje się do sesji. Jeżeli ktoś
przez 3 lata pracował rzetelnie, może sobie spokojnie myśleć o przebiegu egzaminu
i pisemnego i ustnego.
- Jak w tym roku pójdą matury w naszej
szkole?
- Pewnie podobnie jak w ubiegłych latach,
szalenie zróżnicowanie.
Rozmawiały:
Marta Perczyńska
Asia Szymańska
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Dawcy
z przymusu?

Wiosna w końcu zagościła w naszej okolicy! Niemal każdemu poprawia się humor,
słoneczko grzeje, dzieci radośnie bawią się
na świeżym powietrzu, a z zimowego snu
budzą się kwiaty, drzewa, niedźwiedzie
i... motocykliści.
Praktycznie codziennie można zauważyć
mknących na swych ryczących maszynach
jeźdźców odzianych w skórę lub kombinezony z kosmicznych materiałów. Niektórym
wystarcza do jazdy nawet jedno koło, co
usilnie starają się udowodnić wszystkim
dookoła, budząc żądzę mordu w sercach
kierowców samochodów i autobusów,
starszych przechodniów oraz rozbudzając
ambicję policjantów z drogówki. Jakimi
słowami opisze stereotypowego motocyklistę przeciętny człowiek? W skrócie to
potencjalny dawca organów, pędzący bez
wyobraźni po drogach publicznych nie
bacząc na jakiekolwiek ograniczenia prędkości. Jednym słowem wariat ze śladowym
(o ile w ogóle go posiada) instynktem
samozachowawczym. Prasa lokalna lubuje
się wręcz w opisywaniu kolejnego wypadku
„szalonego motocyklisty”, który jechał
z prędkością co najmniej 200 km/h po
osiedlowej ulicy na jednym kole siedząc
tyłem do kierunku jazdy, popijając przy
okazji piwo i rozmawiając przez telefon
komórkowy. Przynajmniej według relacji
świadków. Czy naprawdę każdy motocyklista to wcielenie Zła, istota narodzona
tylko po to, aby stwarzać zagrożenie życia
swojego i innych?
Zacznijmy od porcji danych technicznych. W ubiegłym roku najlepiej
sprzedającym się motocyklem sportowym
w naszym kraju była Yamaha YZF R1. Moc
- 150 koni mechanicznych, przyspieszenie
0-100km/h - 2,9s, 0-200km/h - 7,7s,
prędkość maksymalna - 276 km/h.
Pozycja
jeźdźca
typowo
sportowa,
człowiek musi się garbić i patrzeć spode
łba
przez
malutką
szybkę.
Krótko mówiąc, dłuższa jazda
z przepisową prędkością jest
męcząca zarówno dla motocykla,
jak i dla motocyklisty. Wystarczy wspomnieć, że na pierwszym
biegu jest w stanie przekroczyć
wszystkie ograniczenia prędkości
obowiązujące w Polsce. A biegów
ma sześć. Skutkiem tego, w połączeniu z innymi czynnikami,
o których mowa za chwilkę, na
naszych drogach często można
spotkać motocyklistę jadącego
z prędkością grubo przekraczającą normę nawet autostradową.
Jazda po polskich, dziurawych
i niebezpiecznych drogach nie należy do przyjemnych. Poruszanie
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się po nich motocyklem sportowym
jest całkiem poważną podstawą do
posądzenia człowieka o masochizm. Skąd
więc w Polsce tylu „masochistów”? Głupota? Nadmiar testosteronu? Po części
na pewno tak. Ale co jeszcze sprawia, że
motocykliści tak szybko jeżdżą po drogach
publicznych?
Odpowiedź
jest
prosta.
W
Polsce
praktycznie
nie
ma miejsc, w których można
bezpiecznie i szybko jeździć
motocyklem. Wiecie, ile mamy
w kraju torów motocyklowych,
na których można rozgrywać
jakiekolwiek zawody o randze większej niż powiatowa?
Jeden. Tak, na całą Poskę długą
i szeroką jedynie Tor Poznań
nadaje się do zorganizowania
zawodów ogólnopolskich. Doszło
do tego, że z trzech torów, na których są rozgrywane Motocyklowe
Mistrzostwa Polski, w naszym
kraju znajduje się tylko jeden, a pozostałe
dwa to tory w Czechach. Trzeba postawić
sprawę jasno - każdy motocyklista mając
do wyboru wyżycie się do bólu na profesjonalnym torze albo walkę o przetrwanie na
drodze publicznej wybrałby to pierwsze, bo
na torze może skupic się tylko i wyłącznie
na technice jazdy, a nie na przewidywaniu,
czy za następnym zakrętem nie czai się
ciągnik wiozący dwie przyczepy z sianem. Na
torze nie musi się obawiać o spychających
go na pobocze kierowców, wyprzedzających „na trzeciego”, o piasek na asfalcie,
o dziury, ani o wymuszanie pierwszeństwa
przez włączających się do ruchu kierowców
samochodów.
Za przyczynę wypadków z udziałem
motocyklisty zazwyczaj uznaje się przekroczenie przez niego prędkości. Tymczasem
większość wypadków z udziałem motocykla
nie jest bezpośrednio spowodowana przez
kierującego
jednośladem!
Oczywiście,
gdyby jechał przepisowo być może (ale
niekoniecznie) udałoby mu się uniknąć
kolizji, ale spójrzmy prawdzie w oczy
- ilu kierowców samochodów zawsze
przestrzega
ograniczeń
prędkości?
Mnóstwo wypadków (często śmiertelnych
dla słabiej chronionego motocyklisty) jest
spowodowanych przez wymuszenie pierwszeństwa przez kierowcę samochodu, który
„nie zauważył” motocykla.
Nie zapominajmy też o licznym gronie
motocyklistów niesportowych, chociażby
chopperowców, którzy grzmiąc wydechami
po prostu nie są w stanie jechać szybciej
niż 130km/h na prostej, bo wówczas
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napór powietrza sprawia, że czują się jak
żagiel podczas sztormu. A w zakrętach
prędkość ogranicza niski prześwit, który
przy zbytnim szarżowaniu może spowodować obcieranie podnóżków o asfalt,
a w konsekwencji do tak zwanego „dzwona”,
czyli upadku. Wyobraźmy sobie takiego

osobnika. Jedzie spokojnie drogą krajową
przepisowo 90 km/h, slalomem omijając
dziury i zbliża się do zakrętu w prawo. Przy
drodze rosną drzewa, więc nie widzi, co jest
za zakrętem. Zwalnia do 70tki, skręca...
a tam niespodzianka, ciągnik! Motocyklista
hamuje, ale okazuje się, że rolnik nie oczyścił kół z błota przed wyjazdem na drogę
ze swego pola i zostawia za sobą brudną,
brzydką, a co najważniejsze, śliską maź.
Jak kończy się hamowanie w pochyleniu
na słabo przyczepnej nawierzchni- możecie się domyślić. Jeżeli z naprzeciwka nic
nie jechało, motocyklista ma szczęście. Jeżeli nie, ślizga się po asfalcie wprost pod
koła samochodu. Albo i TIRa. W każdym
razie nie jest wesoło. Ale większość stwierdzi: „Motocyklista? Taaaak, pewnie znowu
jakiś wariat szalał na drodze...”
Wąskie grono szaleńców zawsze istniało,
istnieje i będzie istnieć. Jednak większość
śmigających po ulicach motocyklistów to
ludzie myślący i dbający o swoje życie. Mogę
zagwarantować, że każdy zdrowy psychicznie motocyklista po kilkugodzinnej sesji na
profesjonalnym torze nie będzie miał
ochoty na szaleńczą jazdę po polskich
drogach. Takich torów u nas nie ma, więc
jedyne co mu zostaje to drogi publiczne.
A to nie jest bezpieczne ani dla niego, ani
dla innych.
Sceptycy zaraz głośno zakrzykną: „Drogie to jest i nieopłacalne!” Natomiast
w cywilizowanych krajach zdecydowana
większość takich obiektów to własności
prywatne, które generują całkiem pokaźne
zyski. Opłaty za sesje treningowe dla
wszystkich chętnych, opłaty za organizację
zawodów, wpływy z reklam, wynajmu sal,
małej gastronomii... Potrzeba tylko chęci
kogoś, kto ma wystarczające środki. A jeśli
kogoś takiego nie ma, to można poszukać
zagranicznych inwestorów.
Nie chcę usprawiedliwiać łamiących
przepisy
motocyklistów.
Chcę
tylko
zwrócić uwagę na to, że ich wyczyny na
drogach nie są winą tylko ich skrzywionej
psychiki. Dlatego proszę, oprócz wyzywania
i rzucania klątw na tego człowieka w kasku,
który właśnie przemknął wam przed oczami,
postarajcie się choć trochę zrozumieć, że
robi to dlatego, że innych warunków do
jazdy po prostu nie ma.
Cookies

Ręka na pulsie

Niedostatki
okołowyzwoleńczej
farsy

Mniej więcej miesiąc temu Fidel Castro
ogłosił rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Państwa. Wiadomość ta, radośnie ogłoszona przez prawicowe massmedia
w naszym kraju spotkała się z falą euforii
wśród „zatroskanych” o losy kubańskiego
społeczeństwa publicystów, komentatorów
politycznych i dziennikarzy. Rzecz jasna
kilka największych telewizji starało się
pozorować debatę na temat tego, jak rozwinie się sytuacja polityczna na Kubie
i czy nadal będzie tam trwał mityczny
„zamordyzm”. O ile jednak czcza gadanina
dziennikarzy spod znaku „Gazety Wyborczej” prawdopodobnie niewiele obchodziła
przeciętnego ucznia naszej szkoły, o tyle
akcja „Uwolnij Kubę” mogła co niektórych
zainteresować. W takich okolicznościach
warto w wszechobecny, zakłamany,
neoliberalny dyskurs wstrzyknąć kilka
obiektywnych prawd.

SONDA - MATURZYSTO! EZGAMIN JUŻ CIĘ GONI
Złapani na korytarzu:
1. Jak chyba każdy, ja również boje się
matury, ale uważam, że jestem dobrze
przygotowana. Egzamin nie powinien przysporzyć mi zbyt dużych trudności, gdyż
szykuję się na niego już od bardzo dawna.
2. Matura… Stres jest, ale myślę, że moje
przygotowania nie pójdą na marne. Niestety, panikuję wmawiając sobie, że nic
nie pamiętam, a jak będzie- to się okaże.
Najbardziej obawiam się matematyki
i angielskiego. Trzymajcie kciuki.
3. Wszyscy się denerwują, a ja jestem
całkowicie spokojny. Uważam, że nauczyciele przygotowali mnie do tego egzaminu
bardzo dobrze i ze zdaniem nie będę miał
najmniejszych problemów.
4. Czuję się gotowy do matury, mam
nadzieję, że godziny spędzone na nauce,
zaowocują dobrymi wynikami. Szczególne
podziękowania dla profesora Adamczaka
za wspaniałe przygotowanie.

Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że Fidel Castro to klasyczny przykład
przywódcy ludowego ruchu latynoamerykańskiego, który początkowo nie był
socjalistą, a został nim uczyniony z powodu radykalnych żądań społecznych. To
właśnie postulaty ruchu i sytuacja
międzynarodowa, a nie autorytarne
tendencje Fidela uczyniły go przywódcą kraju, który tuż pod butem
USA śmie od wielu lat pokazywać
światu alternatywny model społeczny. Model, który - dodajmy - wbrew
temu, co powszechnie twierdzą
liberałowie i inni fani wolnego rynku
spisuje się całkiem nieźle. Otóż
uważana powszechnie za biedny,
socjalistyczny skansen Kuba, mimo
stosunkowo niskiego PKB, osiąga
znaczne sukcesy w rozwiązywaniu
ważnych problemów społecznych.
Między innymi całe społeczeństwo ma
zapewniony dostęp do służby zdrowia, są
niezwykle wysokie wskaźniki scholaryzacji,
średnia długość życia jest nawet nieco
wyższa niż w Stanach Zjednoczonych,
a bezrobocie wynosi 1,9%. Ponadto
w rankingu jakości życia przygotowanym
przez ONZ (Human Poverty Index) pośród
103 krajów rozwijających się Kuba zajmuje wysoką szóstą pozycję, dystansując
między innymi prawie wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej, jak też Singapur,
Meksyk czy Turcję. Warto też zwrócić
uwagę, że po kryzysie, jaki nastąpił na
początku lat 90-tych, Kuba obecnie wróciła na drogę wzrostu gospodarczego i, mimo
wieloletniego embarga amerykańskiego
(z powodu którego kraj ten stracił łącznie
ok. 86 mld dol., z czego tylko w zeszłym
roku 4,1 mld), jej wzrost PKB w 2005 r.
wyniósł 8%.
Oprócz tego warto mieć na uwadze, że
w ciągu całego życia Fidela CIA przeprowa-

dziło z inspiracji różnych ekip rządzących
w USA 638 (sic!) zamachów na jego życie
(potwierdza to ochroniarz Castro Fabian
Escalante). Poza tym wielokrotne oskarżenia amerykańskiego rządu, jakoby Kuba
wspierała terrorystów również należy
włożyć między bajki. Jest bowiem dokładnie odwrotnie - to Stany Zjednoczone
w swej nieskończonej arogancji pozwalają
w spokoju egzystować ludziom, takim
jak Orlando Bosch (oskarżony przez FBI
o udział w 30 zamachach), Emmanuel
Constant (dowódca grup partyzanckich
odpowiedzialnych za potworny terror na
Haiti) czy Luis Posada Carriles (nazywany
„Bin Ladenem” Ameryki Łacińskiej). Warto
skonfrontować te fakty ze zdaniem Georga
Busha, iż „Ci, którzy udzielają schronienia
terrorystom, również są terrorystami”.

5. Zero strachu przed „egzaminem dojrzałości”. Czuję się doskonale przygotowany.
Musimy osiągnąć doskonałe wyniki, nie
widzę innego wyjścia.

myślę, że profesor Kołowacik dobrze nas
przygotowała.

6. Nie wiem nawet, jak to się stało, że te
trzy lata tak szybko minęły. Jeszcze
niedawno byłam w pierwszej klasie, a tu
zaraz matura.. No, ale cóż, tak to już jest.
Trzeba napisać jak najlepiej, bo wiadomo,
że od tego dużo zależy. A strach jest, pewnie, że jest.
7. Czemu wszyscy robią wokół tej matury
tyle szumu? Myślę, że nie ma
co
się
zbytnio
stresować, bo nic
dobrego z tego nie
wyniknie.
Jeśli
uczymy się na bieżąco, powinno być
dobrze. I tej myśli
się trzymam.

Rzecz jasna, ustrój panujący na Kubie
idealny nie jest, niemniej należy krytykować go w sposób merytoryczny i stronić od
bezsensownej nagonki, którą starają się
prowadzić massmedia głównego nurtu.
Piotr Kuligowski

9. Staram się podchodzić z dystansem do
tego całego zamieszania z maturą. Co ma
być, to będzie. Teraz i tak nic już nie da
nasze panikowanie i pobieżne powtarzanie
materiału. Trzeba być dobrej myśli.
10. Czuję się dobrze przygotowana do matury. Chodziłam na dodatkowe fakultety
i zajęcia, więc powinno być dobrze. Pewnie
trochę strachu przede mną, ale na szczęście jeszcze nie teraz.

8. Powiem szczerze, że matura
mnie
przeraża. Niby jestem
przygotowany,
ale nigdy nic nie
wiadomo... Obawiam się zwłaszcza rozszerzonej
historii,
jednak
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Poprawność językowa

Skuwka, zasuwka
…czyli małe
co nieco o poprawności językowej…
Po jednym z najgorętszych okresów, jeśli
chodzi o ilość sprawdzianów i prac
klasowych, a jednocześnie przed etapem
końcoworocznych zaliczeń, w pełni zrelaksowana, witam wszystkich Czytelników.
Część witam i, niestety, w tym samym
momencie żegnam. Będzie Was brakowało,
Drodzy Maturzyści. Mam nadzieję, że
egzamin dojrzałości zaliczycie cuglach.
Aby poziom Waszych odpowiedzi dodatkowo wzrósł, proponuję wystrzegać się
błędów językowych. Do ellytarnych porad
zapraszam, oczywiście, obecnych, jak
i przyszłych maturzystów. Niech nasza
polszczyzna zostanie oceniona na 6!

A więc-zacznę na przekór wszystkim
językoznawcom :-),
- Liceum Ogólnokształcące numer Jeden
- przez specjalistów uznawana obecnie za
przestarzałą, niepoprawną formę. Dziś,
podając jakikolwiek numer: szkoły, sali,
powinniśmy zadać sobie pytanie liczebnika
- który. Prawidłowa formuła sama nasuwa
się wówczas na myśl:
Liceum Ogólnokształcące numer (który?)
PIERWSZY, a nie jeden
Sala numer (który?) SZEŚĆDZIESIĄTY
SIÓDMY, a nie sześćdziesiąt siedem
Numer w dzienniku (który?) PIĘTNASTY,
zamiast piętnaście.
Jeśli pominiemy słowo „numer”, mimo
wszystko powinniśmy stosować podaną
regułę, zatem: sala sześćdziesiąty siódmy,
nie sześćdziesiąt siedem.
Jak wszem i wobec wiadomo, po maturach
trzeba porządnie wypocząć. Zbliżające się
lato sprzyja błogiemu nicnierobieniu. Bywa
jednak podchwytliwe, szczególne, gdy
mówimy o poprawności językowej.
- W lato - używana w języku potocznym
forma, w pisanym zdecydowanie razi.

„Dla nas zawsze
coś wisi
w powietrzu...”
Czwórka ludzi,
trzy płyty i rosnąca każdego
dnia liczba słuchaczy. Po raz
kolejny
odwiedzili nasze miasto, tym razem
jednak zmienili
klub. Na pytania
związane z trasą
2008, nową płytą
i piszczącymi małolatami odpowiada Pan Latawiec – tuż przed
koncertem.
Dlaczego tylko raz?
Ponieważ wybraliśmy większy klub. Z tego,
co wiem, Estrada mieści 500 osób, czyli
dokładnie dwa razy tyle co Mózg. Chcieliśmy też spróbować zagrać w innym miejscu. Kiedyś już próbowaliśmy dać koncert
w jakimś klubie w Bydgoszczy, co jednak
nie okazało się dobrym pomysłem, więc
wróciliśmy do Mózgu. Tym razem zdecydowaliśmy się zagrać tutaj, ponieważ doszliśmy do wniosku, że lepszy jest jeden dobry
koncert dla tej samej liczby osób. To czysto
matematyczne podejście.
Skąd pomysł na trasę ze Stanem Miłości
i Zaufania? Jak się poznaliście?
Stan Miłości i Zaufania to chyba pierwszy
zespół, jaki poznaliśmy po przeprowadzce
do Warszawy. Chłopacy bardzo nam
pomogli. W tamtym czasie szukaliśmy
perkusisty, a w momencie, kiedy go znaleźliśmy, SMiZ wraz z zespołem Night
wydawali składankę, na której znalazły się
kawałki różnych warszawskich kapel. Płytę
finansowali z własnych funduszy. Poprosili
o zgodę na wrzucenie naszych kawałków.
Z tego, co pamiętam, wgrali „Psychologa”
i „Tak mija czas”. Łącznie na płycie znalazło
się około dziesięciu utworów. Składanka,
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rozdawana na ulicy i przed koncertami,
trafiła w ręce Sławka Pietrzaka, właściciela firmy SP Records, z którą aktualnie
współpracujemy. W związku z tym mamy
wobec chłopaków pewien dług wdzięczności. Ponadto są to naprawdę świetni ludzie,
z którymi się przyjaźnimy. Wspólna trasa
koncertowa była kwestią czasu., a pretekstem do niej – wydanie nowego albumu
przez SMiZ.
Standardowe pytanie – jak oceniacie
bydgoską publiczność?
Nie zdarza nam się często, że gramy dwa
koncerty w jednym mieście. Tutaj miało to
miejsce, jako że klub, który polubiliśmy,
jest mały. Mimo że graliśmy właściwie dwa
identyczne koncerty pod rząd, nie spotkaliśmy się z nieprzychylnymi komentarzami. Wręcz przeciwnie – zamiast znudzenia
bydgoska publiczność okazywała wyrozumiałość i entuzjazm, niektórzy przychodzili nawet na oba koncerty. Jedyne niezbyt
pozytywne komentarze na naszej stronie
dotyczyły zmiany miejsca występu. Granie
w Mózgu dla wielu ma swój jedyny, niepowtarzalny klimat. Jak będzie dzisiaj – zobaczymy.
Nie drażnią Was piszczące małolaty,
wrzeszczące np. „Kuba, kocham Cię”?
Nie da się ukryć, że trochę ich jest.
Nie rzucają się jednak na szyje, nie
przewracają nas, nic złego nam nie robią,
w związku z czym nam nie przeszkadza-

Stosowana przy stylizacji tekstu na język
kolokwialny, może i odnosi zamierzony
cel, na pewno jednak nie wynosi naszych
testów czy słów na wyżyny intelektualne.
Polecam zamienić ją po prostu na latem i problem z głowy.
- Za oknami robi się coraz cieplej,
toteż część z nas, ubiera bluzki na krótkim
rękawku. Z całych sił proszę, błagam, tylko
nie na krótkim rękawku. Kaszubska
wersja nie znajduje odzwierciedlenia
w mowie naszego regionu, dlatego wzywam
do lokalnego patriotyzmu i korzystania ze
stwierdzenia: W krótkim rękawku.
Niezmiennie czekam na kolejne e-maile
związane z poprawnością językową, także
w naszej gazecie. Jako że w wieku licealnym dziesiątkuje skleroza, przypominam
adres: poprawnosc.ellyta@wp.pl
Życzę
powodzenia z naszą polszczyzną i nie
tylko, a sama na krótkim rękawku w to
lato wybieram się w podróż autobusem
sześćdziesiąt trzy.
Dominika Matuszak

Kultura
ją;) To, że ktoś przychodzi
na
koncert
i krzyczy, jest raczej sytuacją naturalną. Ani
nas nie deprymuje takie
zachowanie, ani nie smuci. Jak zauważyliśmy,
w
pierwszym
rzędzie stoją zwykle albo
ludzie
najbardziej
wytrzymali
fizycznie,
albo właśnie tak zwane
piszczące
małolaty
Tak naprawdę, to najmłodsi chcą przeżywać
koncerty jak najbardziej
emocjonalnie,
dlatego
też pchają się do pierwszych rzędów. Ze sceny
widzimy, że ludzie dorośli stoją pod ścianami. Nie da się ukryć, że średnia wieku
na naszych występach jest niższa niż na
przykład na koncertach Dżemu. Na koncertach kapel rockowych pojawiają się
młodzi ludzie. Starsi wybierają płyty albo
nagrania DVD.
Męczy was coraz większa popularność?
Koncert trwa około dwóch i pół godziny,
a po jego zakończeniu człowiek nadal trwa
w amoku, poziom adrenaliny jest podwyższony. Kiedy schodzimy ze sceny, zaczyna
się jego druga część – wychodzimy do ludzi.
Sytuacja ta jednak nas nie męczy. Rozdawanie autografów tak naprawdę trwa
kilkanaście minut, a zmęczenie następuje
dopiero w chwili, gdy kładziemy się do
łóżka.
Gracie już kilka lat – koncertowanie nadal sprawia Wam radość, czy stało się
rutyną?
Gdyby nie sprawiało nam to przyjemności, już zakończylibyśmy współpracę.
W rzeczywistości wiele zespołów dałoby
sobie ręce odciąć, aby grać taką ilość koncertów, co my. Sprawia to frajdę nam,
a przede wszystkim – ludziom. Gdyby
na występy przychodziło pięć osób, nie
moglibyśmy wykrzesać z siebie potrzebnej
energii. Dopóki widzimy, że nasze granie
sprawia radość innym, możemy rozerwać
słuchaczy, dopóty pewnie będziemy grali.

Kultura
Jaki koncert w Bydgoszczy wspominacie najlepiej?
Właściwie nie da się tego określić, ponieważ koncerty w Mózgu są raczej podobne.
Różni się jedynie nasza kondycja, która
zależy od tego, czy gramy na początku,
w środku czy na końcu trasy. Istnieją
jednak kluby, w których gwarancja
dobrego koncertu jest zapewniona. Takim
miejscem na pewno jest Mózg. Wiemy, że
można spodziewać się i dobrej zabawy,
i dobrej akustyki. Zobaczymy, jak to będzie
wyglądać w Estradzie.
Nie martwiło Was, jak ludzie przyjmą
trzecią płytę? Różni się od poprzednich,
fani wyraźnie to odczuli. Przejmowaliście się krytyką?
Nie przejmowaliśmy się. Byliśmy zaskoczeni odbiorem jej na koncertach, bo
nie spodziewaliśmy się, że ludzie będą
śpiewali tego typu piosenki, jak: „Milowy
las”, czy „Długa droga w dół”. Te utwory
nieco się różnią. Są bardziej melodyjne,
wymagają od publiki większego zaangażowania. Okazało się, że martwiliśmy sie
na zapas. Album przyjął się fantastycznie.
„Milowego lasu” w zasadzie Kuba mógłby

nie śpiewać, bo od pierwszej linijki wszyscy
znają tekst. Nasze utwory nadal są proste,
ale coś tam sie w nich zmieniło. Chociażby
nastrój.
A nie był to trochę taki kaprys, aby zrobić coś innego?
Nie można być cały czas ‘happy’. Człowieka
dopadają różne emocje. Materiał zaczęliśmy przygotowywać bardzo dawno temu.
W pewnym momencie uznaliśmy, że te
kawałki są za smutne, lepiej poczekać
i dać je na płytę, która cała będzie w takim
klimacie. Wolniejszych utworów nam się
nazbierało od groma. Wynikiem tego jest
właśnie „nieprzygoda”.
Może krążą wam po głowie myśli o kolejnej płycie? Skąd czerpiecie inspirację?
Faktycznie coś się kroi. Dzisiaj gramy

zupełnie nowy utwór - numer w stylu
country. Ta płyta będzie miała zupełnie
różne klimaty i rytmy. Chyba będzie jeszcze bardziej pokręcona niż „nieprzygoda”.
Pozostaną tylko najwierniejsi fani.
Być może. Jednak uważam że muzyk, jeżeli
chce być wiarygodny, powinien grać to, co
faktycznie ma w duszy. Jak wszystko przyjmą ludzie, czy spotkają się na wspólnej
płaszczyźnie muzyki z autorem, to sprawa drugorzędna. Nie ukrywam, że bardzo
miło, jeśli do takiego spotkania dochodzi i
publika rozumie nowy album oraz docenia
kolejny krok w życiu zespołu. Wiem, że nie
wszystko musi się podobać. Niektórzy mówią, że trzecia płyta jest najgorsza, inni że
najlepsza.
To chyba kwestia gustu. Cenimy Was, za
to, że nie gracie pod publikę. A w jakiej
aktualnie jesteście formie?
W dobrej, ponieważ jest to pierwszy koncert w tym tygodniu. Jesteśmy pełni energii i werwy. Co ważne, wszyscy są zdrowi.
Zazwyczaj już w niedzielę ktoś tam chrypie,
ktoś kaszle, kogoś męczy katar. Tym razem
jedziemy prosto z Warszawy, więc zdążyliśmy wypocząć. Mogę zadać pytanie? Jakie
utwory wam się podobają najbardziej?
My uwielbiamy „Milowy las”, „Jałowiec”, czy chociażby „Czarownicy
pies”, „Łydkę” kochają wszyscy, bo
większość właśnie od niej zaczyna.
Do tego utworu można nawet przekonać osoby, które słuchają muzyki
w zupełnie innym klimacie. „Łydka” to
taka sztandarowa piosenka śpiewana
w autobusach. Z utworów bardziej melancholijnych, np. w drodze do szkoły,
przypada nam do gustu „Ostatni blok w
naszym mieście”, albo „Długa droga w
dół”, która, nawiasem mówiąc, naprawdę Wam się udała.
Chciałem wiedzieć, bo rzadko mamy okazję
pogadać z fanami.

dy
rzeczywiście mieliśmy dość. Tym
razem wrzuciliśmy ją wcześniej, więc będzie
spokój.
Spędzacie dużo czasu w busie. Lubicie
„życie w trasie”?
Zależy z kim się jedzie. Teraz jesteśmy tak
dobrani ekipą, że moglibyśmy jeździć cały
rok bez przerwy. W autokarze zawsze jest
kupa śmiechu. Raz się pogra na play station w fife (zwłaszcza, że połowa składu to
piłkarze) albo film obejrzy, albo pogra na
gitarach... W busie jest fajnie.
Dużo w nim tworzycie?
Czasami coś powstaje w hotelu, czasem
w busie, ale nie jakoś specjalnie. Jednak
faktem jest, że parę rzeczy z „nieprzygody” powstało właśnie w tych miejscach.
Zazwyczaj człowiek w busie, gdy wraca do
domu np. po koncercie, jest zmęczony i jak
chwyta gitarę to ma ochotę pograć cos
wolniejszego.
Macie jakąś ulubioną potrawę?
Ja lubię sałatkę grecką. Swoją drogą,
słyszałem, że grecka jest najlepsza, gdy
się jest na diecie. W zespole jednak rządzi
klasyk: schabowy z podwójną ilością
ziemniaków i burakami. Zapchać się
schabowym i wszyscy szczęśliwi.
Stąd energia na koncerty...
Tak. Po kotletach. :)
Dziękujemy Ci za wywiad. Myślę, że
odpowiedziałeś już na wszystkie nurtujące fanów pytania. Życzymy udanego
koncertu. Na pewno będziemy szaleć
w jednym z pierwszych rzędów.
Również dziękuję.
Wywiad przeprowadziły:
Daria Obarska i Sara Ciesielska

My zawsze do waszej
dyspozycji.
Nawiązując
jeszcze do „Łydki”... Nie
znudziło Was granie jej
na każdym koncercie?
Zawsze ktoś z tłumu skanduje ten tytuł.
Nie znudziło. Było tak na
poprzedniej
trasie,
gdy
„Łydka” była wpisana pod
koniec. Zanim doszliśmy
z całym koncertem do
bisów, ludzie już zdążyli
„łydka,
łydka”
krzyknąć
150
razy.
Wte-

Core attack

Dnia 28 marca w klubie Yakiza odbyła
się impreza dla wielbicieli mocnej muzyki. Podczas Core Attack, bo tak nazywał się gig, zaprezentowały się cztery
zespoły: Tonedown (hardcore), Mortal
Storm (metalcore) Ivies (emo/scremocore) oraz Paulo Sergio (metalcore) Na imprezie poza dużą dawką dobrej muzyki
można było zasmakować w typowym
vegańskim jedzeniu. Organizatorzy zapewniają, że imprezy tego typu mają
zdarzać się częściej. Należy trzymać ich
za słowo.
Litlle kobza
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Step Up 2

recenzję puściłam sobie nieziemski utwór
Timbaland’a- „Bounce”, no i właśnie od
tego trzeba zacząć. Ścieżka dźwiękowa
wiele się różni od pierwszej części filmu.
Nie znajdziemy już spokojnych, miłych dla
ucha piosenek. Soundtrack to raj dla hiphopowców, ale bez przesady. Znajdziemy
tam takich wykonawców, jak: Missy Elliott,
Busta Rhymes, Timbaland, T-Pain. Wielka
zdziwienie wśród niezłej składanki wywołała obecność Enrique Iglesiasa.
Wróćmy jednak do istoty filmu, czyli
tańca. Trzeba przyznać, że było go dużo.
Ale jaki był?- spektakularny, zabawny,
ostry i nieźle podkoloryzowany (szczególnie w końcowej scenie). Animatorzy dodali parę obrotów, wyższych wyskoków,
ale moje oko wszystko wychwyciło. Tak
łatwo nie damy się oszukać! Jednak muszę przyznać, że oglądając w kinie sceny
taneczne, byłam poruszona. Zapalali już
światło, ludzie wychodzili, a ja, siedząc
i wgapiając się w wielki ekran, marzyłam
o kolejnym popisie tanecznym.

Po obejrzeniu obleganego teraz w kinach
filmu pragnę podzielic się z Wami moimi przeżyciami. Step up2 The Streets
budzi we mnie mieszane uczucia. Pisząc

Karolina Janowska była zwyczajną nastolatką, tak ja wiele innych. Jednak w wieku
12 lat przeżyła wieki szok- dowiedziała się,
że ma białaczkę. To był wyrok. Dziewczyna
nie poddawała się i mimo nierównej walki z
chorobą, udało się. W wieku 15 lat napisa-

Joanna Szymańska
W czasie chemioterapii wiele się działo w
życiu dziewczyny. Wspomina, że nawet
owady omijały ją z daleka, a gdy jakiś odważył się ją ukąsić- padał martwy. Gdy
brała chemię, włosy straciła nie tylko ona,
ale i… jej mama. Negatywnie wpływała na
najbliższe otoczenie, ponieważ wydalała
chemię przez skórę. Dziś przyznaje, że jej
włosy stały się mocniejsze i ciemniejsze, z
czego jest bardzo zadowolona.

ła książkę „Moja droga”, a w czasie pobytu
w szpitalu wydała także tomik wierszy, co
nie było łatwe, gdyż straciła wzrok. Całą
siebie Karolina zawierzyła Ojcu Pio i Bogu,
którym zawdzięcza swoje cudowne ozdrowienie. Jak twierdzi, dzięki nim żyje. Zawsze
była osobą wierzącą i nigdy nie pomyślała,
że to już koniec, że jej życie tak nagle ma
się skończyć. Pomogło. Mimo bardzo złego
stanu, Karolina przeżyła. Chociaż jej nerw
wzrokowy nie reaguje, ona widzi. Lekarze nie potrafią ozdrowienia wytłumaczyć,
a przypadek ten oficjalnie uznano za cud.
Karolina wciąż pamięta te trudne trzy lata,
z krótkimi przerwami spędzone w szpitalu. Wciąż utrzymuje kontakt z lekarzami
i innymi pacjentami, choć część z nich,
niestety, nie miała takiego szczęścia jak
ona…
W swojej książce opisała swoje przeżycia
z czasów choroby. Opowiedziała historię
o prostym, zwykłym człowieku, który
z dnia na dzień dowiaduje się o białaczce. Nagle cały świat staje na głowie, pojawia się tylko ból i cierpienie. Najbliżsi
przyjaciele się odwracają, wszystko dookoła się zmienia, lecz pozostaje silna
wiara, która pozwala przetrwać, pozwala
przeżyć…
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No i cóż, zostawiłam to na sam koniec.
Cały film był niesamowity, ale TEN element
psuje trochę jego niezwykłość... Fabuła.
Po pierwszej scenie, wiedziałam już, co będzie dalej. Kto, z kim, kto wygra itp. Scenariusz banalny, jego autorzy mogliby się
bardziej postarać. Wiem, wiem głównym
zadaniem filmu było przybliżenie odbiorcom tańca, ale ... Mogę go polecić osobom,
które nie skupiają uwagi na poziomie
tekstów czy złożoności fabuły, tylko na popisach tanecznych bohaterów. A ci na pewno się nie zawiodą.
Ja się nie zawiodłam, a Wy?

A teraz parę słów o obsadzie. Główną
rolę zagrała Briana Evigan, piękna brunetka. Uwagę pań przykuł utalentowany

„Moja droga”

3 marca o godzinie 13:00 w sali odczytowej
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Karoliną Janowską, 18-letnią uczennicą liceum
przy ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.
L. Braille’a w Bydgoszczy, a także autorką
książki „Moja droga”. Karolina pieniądze ze
sprzedaży egzemplarzy chce przeznaczyć
na pielgrzymkę do San Giovanni, w miejsce kultu Ojca Pio, któremu dziewczyna
zawdzięcza życie.

przystojniak (Robert Hoffman). Niewiele
mężczyzn wywija tak jak on na parkiecie.
W filmie pojawia się również, nieco odmieniony, główny bohater pierwszej części,
który wspiera swoją przyszywaną siostrę
i wyzywa ją na taneczny pojedynek(scena
ta utkwiła mi w pamięci dzięki obecności
trampoliny, od której tancerze odbijali się
robiąc przy tym zaskakujące triki). Ta braterska miłość…

Obecnie Karolina uczęszcza do II klasy
liceum w ośrodku Braille’a, choć czyta
normalnie, bez okularów, a powiększane
są tylko czcionki w książkach i innych potrzebnych do nauki materiałach. Dziewczyna przyznaje, że ma wiele nowych znajomości, jednak wraz z początkiem choroby,
jej kontakty z rówieśnikami z byłej szkoły
skończyły się-. Twierdzi, że ich rozumie,
że wie jak trudno jest rozmawiać, być przy
śmiertelnie chorej osobie. Dlatego też nie
ma do nich nawet odrobiny żalu.

Licealistka ma już plany na przyszłośćchce zdać maturę i skończyć szkołę,
a później założyć z siostrami firmę kosmetyczną. Stara się żyć. Zaufała Bogu i jest
mu wdzięczna za każdy dzień.
Jak wytłumaczyć przedziwną, wzruszającą
opowieść Karoliny? Jak wytłumaczyć cudowne ozdrowienie? Tego nie wie nikt…

Kultura

Ellyza przedstawia
Harlan Coben, Jeff Abbott, Lee Child, R. L.
Stine dziewiętnaście opowiadań kryminalnych, czyli „Aż śmierć nas rozłączy”.
Uważny czytelnik moich recenzji z pewnością wie, które z tych nazwisk skłoniło
mnie do przeczytania tej książki. Zgrabnie
skomponowana całość. Sensacja idealnie
połączona z humorem, czyli coś na długie
wieczory, tylko ...
Po przeczytaniu książki można dojść do
wniosku, że każdy z nas jest ukrytym psycholem. Dziewiętnaście opowiadań znanych amerykańskich pisarzy to niewątpliwie nie jest pozycja o słodkich aniołkach z
cyklu,,Cała Polska czyta dzieciom”, tylko o
osobach, których nie chciałbyś/chciałabyś
spotkać w ciemnym zaułku. Ktoś za tobą
teraz stoi. Odetchnąłeś/łaś z ulgą, bo to
tylko twoje rodzeństwo? A co mówiłam na
początku? KAŻDY. Boisz się? Autorzy tych
genialnych opowiadań chcieliby usłyszeć:
tak, cholernie boję się.
Słodkich snów, drogi Czytelniku. Oby mój
wniosek nie okazał się prawdziwy tej nocy.

WSZYSTKIE
DROGI PROWADZĄ
DO…
SEKRETARIATU

- rozmowa z panią Teresą Bolek,
która pracuje w sekretariacie I LO
od 1973 roku
Które lata pracy wspomina Pani
najlepiej?
Cały mój pobyt w szkole wspominam
bardzo sympatycznie. Myślę, że i drugi raz
wybrałabym taką pracę.
Jak zmieniła się Jedynka od czasu,
kiedy zaczęła Pani tu pracować?
Prace w budynku rozpoczęłam, gdy niszczono w ramach remontu kapitalnego to,
co teraz tak pieczołowicie jest odtwarzane.
Co zdecydowało, że podjęła Pani pracę
akurat w naszej szkole?
Przypadek. Zostałam zatrudniona w Liceum dla Pracujących na zastępstwo
na 3 miesiące, zostałam, a po 9 latach
przeszłam do pracy w Jedynce. I tak pracuję już tutaj 35 lat.
Które dyrektorstwo wspomina Pani
z największym sentymentem?
W czasie mojej pracy zmieniło się

Nie oszukujmy się, często sięgamy po książkę, bo znamy nazwisko autora lub przeczytaliśmy świetną recenzję. W moim przypadku zadziałała magia nazwiska: John le
Carre. Jego książki szpiegowskie z elementami autobiografii ( pracował dla MI16) są
naprawdę wspaniałe. Liczyłam, że „Pieśń
misji” też taka będzie. Rozczarowałam się.
Nie znalazłam tu wspaniałej intrygi. To nie
sensacja, która trzyma nas w napięciu aż
do ostatniej strony. Bardzo się starałam,
gryzłam i drapałam, ale książkę dla Was
przeczytałam. W powieści jest jednak coś,
co zasługuje na moje uznanie. Barwna postać drugoplanowa - Haj, ze swoim jakże
angielskim poczuciem humoru, które zmusza każdego do głębszej refleksji.
Jeżeli podobny rodzaj humoru pociąga
Was, sięgnijcie po tę pozycję. Na zachętę
mały kawałek:
„Nie tak dawno nasi panowie i władcy z
Banku Światowego przeprowadzili ankietę na temat stylu życia w Kongu. Pytanie:
Gdyby państwo było człowiekiem, jak byś
tego kogoś traktował? Odpowiedź: zabiłbym. Uczymy się dumy z naszego koloru
skóry, ale na każdym rogu przekupnie
sprzedają wybielacz do skóry. Z gwarancją,
że nie dostaniesz raka.”

4 dyrektorów. Każdy z nich był ciekawą
osobowością, każdy miał inny styl pracy,
do którego- mam nadzieję- udało mi się
dostosować. Ze wszystkimi dyrektorami
współpracowało mi się dobrze; i tak jest do
dzisiaj.
Jak wspomina Pani znanych absolwentów szkoły? Jakimi byli uczniami?
Absolwenci - ci znani - to też inteligentni,
pracowici i ambitni uczniowie.
Wielu absolwentów bardzo często odwiedza naszą szkołę, dzieląc się informacjami
o tym, co teraz robią.
Wielu naszych absolwentów jest obecnie
Waszymi nauczycielami.
Jak wyglądała Pani praca na przełomie
lat 70 i 80?
Pracy było bardzo dużo, klas coraz więcej,
a uczniów ponad 1000. Nie mieliśmy komputerów, więc wszystko-łącznie z testamipisałam na maszynie.
Szkoła na pewno posiada pewne tajemnice niedostępne dla uczniów. Mogłaby
je Pani zdradzić?
W pytaniu już jest odpowiedź.
Czy są jakieś wydarzenia, które szczególnie zapadły Pani w pamięć?
Na pewno nigdy nie zapomnę egzaminów dojrzałości w roku 1993. W wyniku
politycznych zawirowań do ostatniego dnia
nie było wiadomo, czy egzaminy się odbędą.
Decyzje zmieniały się z godziny na godzinę,
wychowawcy klas maturalnych przekazywali maturzystom informacje spotykając
się z nimi w mieście (szkoła była zamknięta,
a pamiętajcie, że wtedy nikt jeszcze nie
marzył
o
telefonach
komórkowych).
Atmosfera była wyjątkowo napięta, na
szczęście wszystko skończyło się dobrze
i abiturienci mogli napisać maturę
w wyznaczonym terminie.
Dziękuję za rozmowęDaria Obarska

Kulturalia

Niedługo czas matur, więc przed Naszymi
Absolwentami duużo pracy. Warto jednak
między powtórkami i kolejnymi egzaminami zrobić sobie przerwę, by wybrać się do
bydgoskich przybytków kultury. To dobrze
zrobi Waszemu zdrowiu psychicznemu!
Warto zwrócić uwagę na przegląd filmów
w Adrii - Czeski Festival (18.04-24.04) szczegóły na www.kinoadria.pl
Prócz przeglądów i seansów filmowych,
których Adria dostarcza nam regularnie
(repertuar na stronie internetowej) warto
wybrać się na np. kabaret!24.04 odwiedzi
Bydgoszcz Kabaret Pod Wyrwigroszem ,
znany m.in. z polskiej wersji Jozina z Bazin, występ o 18:00 i 20:30, cena 45zł w
kinoteatrze Adria! Szczególnie uważnie
śledźcie ten dział w maju!
Wyjdźmy już z krainy wiecznego śmiechu!
Co jeszcze czeka nas w kwietniu? Otóż występ TSA! Odbędzie się on 30.04 o godz.
20:00 w Adrii. Bilety na koncert legendarnego polskiego zespołu rockowego – 40 zł.
Bilety dostępne w Adrii.
W tym miesiącu mam dobrą wiadomość
dla teatromaniaków. Nasz rodzimy, bydgoski teatr wyrusza w Polskę walczyć o
nagrody w rozmaitych konkursach i przeglądach! Trzymamy kciuki! A poza tym…
kwiecień w teatrze: „Pchła Szachrajka”,
„Kajtuś Czarodziej”, „Nordost”, „O zwierzętach” oraz następna premiera – „Krasiński.
Nie-Boska Komedia. Instalacja teatralna”!
W repertuarze teatru nie możemy jednak
znaleźć „Sprawy Dantona”, gdyż podczas
trzeciego wystawienia świetnej sztuki jeden
z aktorów, niestety, połamał żebra (krzesełka bywają niebezpieczne) – życzymy Panu
szybkiego powrotu do zdrowia! Natomiast
w maju na deski teatru powraca, miejmy
nadzieję, już mniej ‘pechowa’„Sprawa Dantona”, „Motortown” oraz „Drugie zabicie
psa”.
Katarzyna Kolet

OD
REDAKCJI !!!
Maj to nie tylko czas matur, ale
również klasowych wycieczek.
Jeżeli macie ochotę podzielić
się swoimi wrażeniami, przesyłajcie ciekawe zdjęcia i opisy
Waszych przygód na adres ellyta.redakcja@gmail.com.
Razem będziemy tworzyć Naszą
gazetę.
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Odchudzona
odrzucona
Była długa przerwa. Ona
jak zwykle siedziała sama,
na ławce w końcu korytarza.
Otoczona przez masę hałaśliwych ludzi zupełnie nie
zwracała na siebie uwagi.
Przeze mnie została zauważona już dużo wcześniej. Na
pierwszy rzut oka normalna
nastolatka, modnie ubrana,
młoda dziewczyna. Dopiero, gdy zaglądam w wielkie
brązowe oczy, widzę smutek, rozczarowanie, a nawet
i ból. Jestem ciekawa, co
takiego może trapić licealistkę. Chętnie podeszłabym do
niej i zapytała. Jednak boję
się, jak zareaguje. Czy w ogóle będzie chciała ze mną rozmawiać?
Raz się żyje- myślę- i podchodzę do
nieznajomej. Z początku rozmowa idzie,
mówiąc delikatnie- opornie. Jednak nie
poddaję się, próbuję znaleźć jakiś punkt
zaczepienia. Gdy rozmowa schodzi na
temat mody, Olga jakby odżywa. Dopiero
teraz zauważam, że jest taka jak inne
młode dziewczyny. Interesuje się wizażem,
planuje zrobić w wakacje kurs kosmetyczny. Rozmowę przerywa nam donośny
dzwonek na lekcje. Żegnam się szybko
i tłumaczę, że nie mogę spóźnić się na
biologię. Odchodząc widzę, że oczy Olgi
znów stają się smutne. Jednak cieszę się,
że choć na chwilę udało mi się przywołać
uśmiech na jej twarzy. Obiecuję sobie, że
dowiem się, co jest powodem zmartwień
i postaram się pomóc. Przecież to normalna dziewczyna, taka jak my wszystkie, nie
może się wciąż zadręczać. Okazja nadarza
się szybciej niż myślałam. Tego samego
dnia mijamy się w szatni. Olga zauważa
mnie dopiero, gdy chwytam ją za rękę.
No cóż, trudno zauważyć kogokolwiek,
gdy głowę kieruje się wciąż w stronę
ziemi. Proponuję spacer, w końcu mamy
już prawie wiosnę. Mam również nadzieję,
że na świeżym powietrzu Olga otworzy się
przede mną. Tym razem, tak jak i ostatnio,
nie jest nam łatwo zacząć swobodnie
rozmawiać. Wypróbowuję więc sprawdzoną
metodę i proszę o radę w doborze kosmetyków. Olga znów odżywa, widać, że jest
to jej prawdziwa pasja. Proponuje nawet
wypad na zakupy i oferuje swoją pomoc.
Zgadzam się bez zastanowienia. Idąc na
przystanek postanawiam zapytać wprost,
co ją dręczy. Zupełnie niespodziewanie coś
w niej pęka, zaczyna mówić szybko i z przejęciem. Dowiaduję się, że od dzieciństwa
lubiła sobie pojeść. Stąd zaczęły się jej
problemy z nadwagą i nawiązywaniem
relacji z innymi ludźmi. Miała już dość
wytykania palcami i naśmiewania się
z niej. Postanowiła schudnąć. Co, oczywiście, nie okazało się łatwe. Ograniczenie
słodyczy i tłustych pokarmów nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Efekt
wciąż był słabo widoczny. Poprosiła więc
mamę o wizytę u specjalisty. Doktor polecił
sanatorium dla dzieci i młodzieży
z nadwagą. A więc pojechała. Trzy tygodnie istnej katorgi, wstawanie o świcie,
bieganie przed śniadaniem, ćwiczenie po
każdym posiłku mikroskopinej wielkości.
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Rzeczywiście efekt był widoczny - ubrania
wymieniła na trzy rozmiary mniejsze.
Jednak gdy wymęczona wróciła do domu,
mama się przeżegnała. Jej córka wyglądała jak wrak człowieka, na
nic nie miała siły, dlatego
mamusia zaczęła w nią
wciskać kaloryczne potrawy, aby nabrała energii. I cały wysiłek poszedł
na marne. Wróciła do
dawnej wagi nawet z nadwyżką paru niepotrzebnych kilogramów. Powiedziała sobie: „Koniec
z objadaniem się, będę
jeść tyle ile potrzeba,
aby normalnie funkcjonować. Schudnę powoli,
ale skutecznie, tak, żebym i ja była zadowolona
i mama się nie czepiała”.
Łatwo się mówi, trudniej
się dostosować. Miewała ogromne napady
głodu, wtedy szybko biegła do lodówki
i opychała się ogromnymi ilościami jedzenia. Później, aby nie mieć poczucia winy,
udawała się do łazienki i wszystko z siebie
wyrzucała. Po pewnym czasie jej niegdyś
białe zęby zaczęły żółknąć, paznokcie się
łamały i wypadały włosy. Mama nie mogła
udawać, że nie widzi problemu. Tak więc
wizyty u kolejnych specjalistów i następne
„cud pigułki” miały przynieść rezultaty. Niestety, nie na długo. Okazało się, że
najgorsze dopiero przed nimi. Pewnego
piątkowego wieczoru Olga wybrała się na
dyskotekę. Spotkała tam starą znajomą
z sanatorium. Dziewczyna, niegdyś z nadwagą, teraz przypominała wychudzoną
modelkę. Olgę z jednej strony zaniepokoił
jej wygląd, ale z drugiej zaś powodował
podziw. „Jak udało jej się to osiągnąć?”myślała dziewczyna. Za chwilę wszystko
stało się jasne. Kaśka wyciągnęła małą
paczuszkę, skruszyła tabletkę i dosypała do
wcześniej kupionego drinka. Zaszokowana
Olga stała i przyglądała się koleżance. „No
co się tak patrzysz? Nigdy nie próbowałaś?
Działa lepiej niż wszystkie tabletki odchudzające razem wzięte”- odparowała jej
tamta. Skoro lepiej, trzeba kiedyś
spróbować, postanowiła Olga. To „kiedyś”
nadarzyło się jeszcze tego samego dnia.
Dziewczyna jeszcze nigdy nie czuła się tak
świetnie. Była pełna energii, na wszystko

miała chęć i siłę. To o wiele prostsze niż
katowanie się dietami. Od pamiętnego
piątku brała regularnie na każdej imprezie.
Kilogramy, tak jak obiecywała Kaśka, same
spadały. Następnego dnia była nie do
życia. Potrafiła przespać cały weekend.
Zauważyła braki w pamięci, dygotanie
całego ciała i szczękościsk. Czego się
jednak nie robi dla dobrego wyglądu.
Po paru tygodniach szaleńczych imprez
mama zaczęła coś podejrzewać. Bardzo
dobrze, że była taka czujna- wspomina
teraz Olga ze łzami w oczach. To dzięki
mamie nie stoczyła się na dno. Z początku
buntowała się, że nie może wychodzić na
imprezy i robić tego na co ma ochotę. Teraz
jednak jest wdzięczna, że mama wyciągnęła
ją z podejrzanego światka. Nie było łatwo,
ale udało się. Odkryła w sobie nowe pasje,
którym teraz bezgranicznie się poświęca.
Zmarnowała ponad dwa lata na nieudolne
próby zmiany swojego wyglądu. Mimo że
nie wygląda już jak utuczony prosiaczek,
wcale nie czuje się lepiej. Nikt w szkole nie
zauważył zmian, jakie w niej zaszły.
Dzięki świetnej figurze nie pozyskała
nowych przyjaciół. Ale przynajmniej
zrozumiała wiele spraw. Odkryła, co jest
dla niej tak naprawdę ważne. Wie, że
ma wielkie oparcie w mamie, mówi jej
o wszystkim i zawsze może liczyć na dobrą
radę. Nie przejmuje się, że znowu jest
wyrzutkiem i nikt w klasie nie zwraca
na nią uwagi. Ma kilka zaufanych osób,
których może już chyba nazwać prawdziwymi przyjaciółmi, którzy są z nią zawsze
bez względu na wszystko. I właśnie to się
liczy.
Olga cała drży, widać, że nie było jej
łatwo mówić o tym wszystkim prawie
obcej osobie. Jestem ogromnie wzruszona,
że opowiedziała o tym właśnie mnie. Mam
również nadzieję, że kiedyś i ja dołączę do
grona jej zaufanych przyjaciół. Mówię jej
o tym i Olga uśmiecha się po raz pierwszy
tego popołudnia. Obie w lepszych humorach, Olga dlatego, że wyrzuciła z siebie
to co ją trapiło, ja z powodu ogromnego
zaufania, którym obdarzyła mnie dziewczyna, wchodzimy do galerii i wybieramy
kosmetyki. Mam nadzieję, że to początek
prawdziwej przyjaźni.
Anna Krukowska

Za Bramą

Po pięciu kolejnych, długich minutach,
drzwi się otworzyły i stanęła w nich dość
niska szatynka o zielonych oczach. Rozejrzała się po pomieszczeniu i usiadła
naprzeciwko przyjaciółki.
- Co chciałaś? Coś nie tak z tymi drukami? – spytała na tyle bez emocji, na ile
potrafiła.
- Nie, chcę cię przeprosić. – Marysia
spojrzała na Gosię zdumiona, a po chwili
obdarzyła ją szerokim uśmiechem. –
I naprawdę nic mi nie jest. – Dziewczyna opowiedziała wszystko przyjaciółce. –
Wiesz, ja nie do końca odnajduję się w tej
sytuacji – dodała na koniec. – Pierwszy raz
mnie spotkało coś takiego. – Rozumiesz?
- Chyba tak… - odparła Marysia, wciąż
zaskoczona rewelacjami Gosi.
- Cóż, ja ciągle nie…
Małgosia
poprosiła
dziewczynę,
by nie mówiła o tym reszcie grupy.

Agnieszka Ryska
ROZDZIAŁ 4
Wiewiórka
Małgosia siedziała przy biurku, bujając
się na krześle. Co chwilę zerkała nerwowo na zegarek po czym przenosiła wzrok
na drzwi, chociaż nie minęło jeszcze
nawet dziesięć minut odkąd wysłała do
Marysi wiadomość, że czeka na nią w ich
siedzibie.

Za Bramą

Za Bramą
Jedynie to, że naprawdę nic złego się
nie stało. Kiedy dołączyli do nich pozostali, zastali obie dziewczyny na miłej
pogawędce.
***
Gosia włożyła do plecaka teczkę
z napisem „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” i wyszła z siedziby
zarządu. Wolnym krokiem podążyła
w kierunku szkoły podstawowej, do której sama kiedyś chodziła. Znała więc
świetnie drogę, tym bardziej, że nie
pierwszy raz organizowali w niej zajęcia
z dziećmi.
Chłodny wiatr bawił się koronami
drzew, które wypuściły już sporo pąków,
a później wirował wokół niej, delikatnie
rumieniąc jej policzki i rozwiewając luźno
spięte włosy. Założyła za ucho niesforne
kosmyki, co jednak nie przyniosło rezultatów.
W powietrzu można było wyczuć orzeźwienie, które niósł ze sobą poranek. Słońce,
choć wesoło spoglądało na nią zza chmur,
nie zdołało jeszcze zwalczyć chłodu,
którym ów ranek był przesycony.
Dziewczyna szczelniej zapięła kurtkę
i przyspieszyła nieco kroku. Po chwili
stanęła przed wejściem do szkoły. Zdawała
sobie sprawę, że jej przyjaciele prawdopodobnie dołączą do niej tuż przed zajęciami.
W związku z tym, że ona była sporo przed
czasem, postanowiła poprzechadzać się
szkolnymi korytarzami.
Budynek sprawiał wrażenie opustoszałego. Gosia jednak wiedziała, że gdy tylko
zabrzmi upragniony dzwonek na przerwę,
z klas wysypią się tłumy uczniów, którzy
zapełnią szkołę gwarem wesołych rozmów.
Przypomniała sobie kilka zabawnych
sytuacji z czasów, kiedy to ona była dzieckiem
i szczerze się roześmiała, choć wtedy wcale
nie było jej do śmiechu. Jako dziewczynka
miała niezwykły talent do znajdowania się
przypadkiem w miejscach, w których być
nie powinna.
Stwierdziła, że szkoła niewiele się zmieniła. Ściany były wciąż pomalowane tą
samą jasnobrązową farbą i przyozdobione
portretami. Uwiecznieni na nich ludzie
patrzyli na Gosię surowo, jakby chcieli
poznać powód jej przybycia. Uśmiechnęła
się do nich. Na framudze drzwi damskiej
łazienki zauważyła swoje inicjały, napisane
starannie niezmywalnym flamastrem.
Zabrzmiał
dzwonek
na
przerwę.
Tak jak podejrzewała, na korytarzach
pojawiły się nagle tłumy uczniów. Małgosia przyzwyczajona była do widoku
wychodzących z klas nastolatków, toteż
grono dzieci, których większość sięgała jej
ledwo do pasa, na chwilę odebrało jej
zdolność poruszania się. Tak było właściwie za każdym razem kiedy przychodziła
na zajęcia. Zawsze wtedy zastanawiała
się czy ona też była takim „krasnalem”.
Wydawało jej się to trochę niedorzeczne.
- Cześć, Gosiu! – powitała ją młoda
kobieta o pięknych, kasztanowych, lokowanych włosach. – Wreszcie przyszliście
też do mnie. Wejdź proszę.
Dziewczyna posłusznie wkroczyła do
klasy, zachęcona miłym uśmiechem
nauczycielki. Pomieszczenie było pomalowane na ładny odcień niebieskiego.
Umieszczone z tyłu drewniane szafy
skrywały nie tylko podręczniki i książki,

ale również dziecięce zabawki i skarby.
Na podłodze przy meblach leżał bordowy
dywan, na którym siedziała już w kółeczku
gromadka maluchów. Ławki zostały tymczasowo odsunięte w stronę tablicy.
Gosia przez moment przyglądała się
dzieciom z uśmiechem i wtedy jej wzrok
padł na jedną z dziewczynek. Mała siedziała troszeczkę z tyłu. Podkurczyła
nogi i objęła je ramionami, opierając
brodę na kolanach. Spojrzała na Małgosię
i na jej twarzy pojawił się rozbrajający,
choć trochę nieśmiały uśmiech.
Dziewczyna od razu poznała Julkę.
Pamiętała tę dziecięcą twarzyczkę i patrzące na nią niezwykłe, zielone oczy.
Mała była ubrana skromnie, ale schludnie
i z wyczuciem. Opaska podtrzymująca jej
włosy dodawała Julce dziewczęcego uroku.
Miała brązową bluzkę z dwoma motylami
i tego samego koloru sznurowane buciki.
Gosia postanowiła nie tracić czasu
i zanim dołączyła do niej Marysia, ustaliła
z wychowawczynią plan zajęć. Kiedy jej
przyjaciółka już się pojawiła, przedstawiły się dzieciom i poprosiły, by każde
z nich zapisało na kartce swoje imię,
a później przypięło je do bluzki. Korzystając
z małego zamieszania, jakie powstało, Małgosia szepnęła do koleżanki:
- Ta dziewczynka w bluzce w motylki to
siostra Adama.
Marysia natychmiast podniosła wzrok
znad kartki ze swoim imieniem i spojrzała
na małą, która w skupieniu stawiała literki
na kawałku papieru.
- Wygląda na miłe dziecko.
Gosia przytaknęła. Cieszyła się, że opowiedziała wszystko Marysi. Znalazła w niej
nie tylko wierną słuchaczkę swoich rozterek, ale także powierniczkę sekretów. Dzięki
temu, że mogła się dzielić z dziewczyną
swoimi przeżyciami, jakby mniej myślała
o całej sprawie i coraz rzadziej sprawiała
wrażenie zagubionej w innym świecie, co
pozwalało jej normalnie funkcjonować.
Przypięła na piersi swój identyfikator.
- Teraz przeczytam wam opowiadanie – powiedziała. – „Ola ma 5 i pół roku
i chodzi już do przedszkola. Bardzo lubi
swoją panią i ma wiele koleżanek
i kolegów, z którymi często bawi się na
podwórku. Kuba jest jej starszym bratem.
Kocha Olę i dlatego często się nią opiekuje. Kuba jest już duży i chodzi do szkoły.
Jest bardzo mądrym i rozsądnym chłopcem. Przez wszystkie nasze spotkania
lepiej poznacie Kubę i Olę a także ich
przygody. Razem nauczymy Was jak żyć
i bawić się bezpiecznie.”
- Skoro już wiecie kim są Ola i Kuba,
może teraz wy się przedstawicie? – powiedziała Marysia i opowiedziała krótko
o swoich zainteresowaniach po czym
oddała głos dzieciom.
Mimo że Gosia uważnie się wszystkim
przysłuchiwała, z niecierpliwością czekała
na to co powie Julka.
- Mam na imię Julia – zaczęła cicho
dziewczynka. – Lubię rysować i malować.
Chciałabym być motylem.
- Dlaczego? – zdumiona blondynka nie
potrafiła się powstrzymać przed zadaniem
tego pytania.
Mała podniosła na nią wzrok. Jej oczy
miały niezwykły wyraz, którego Gosia
nigdy nie widziała u innego dziecka.
- Gdybym była motylem, mogłabym wyfrunąć przez okno w domu aż do nieba

i nikt nie kazałby mi wracać.
Słowa dziewczynki wywarły niemałe
wrażenie na przyjaciółkach, a także nauczycielce. Dzieci nie zauważyły w tym
jednak nic niezwykłego. Parę z nich tylko się
roześmiało. Gosia patrzyła na Julkę jak
skamieniała. Gdyby nie Marysia, która
otrząsnęła się szybciej i wskazała na czarnowłosego chłopczyka, który pewnie zaczął
mówić o sobie, dzieci prawdopodobnie zaczęłyby się nudzić.
Kiedy tylko dziewczynka o mysich włosach powiedziała, że lubi konie, Gosia
poderwała się gwałtownie i zapowiedziała
pląs. Zaciekawione maluchy podniosły się
z miejsc, a dziewczyna wraz z Marysią pokazała dokładnie na czym polega zabawa.
Śpiewały krótką rymowankę o niedźwiadku
i wykonywały przy tym odpowiednie gesty.
Na zakończenie zagrali w „Chodzi lisek
koło drogi” i powtórzyli pląs. Wychodząc z
klasy, Gosia rzuciła jeszcze Julce krótkie
spojrzenie, by zobaczyć, że dziewczynka
porwała kredki i wzięła się za rysowanie.
Nauczycielka, która podążyła za przyjaciółkami, wydawała się odrobinę zakłopotana
wypowiedzią małej. One same w milczeniu
wyszły ze szkoły i dopiero po chwili Gosia
postanowiła się odezwać.
- Ewelina i Wojtek już pewnie skończyli?
– spytała.
- Chyba tak. Mieli najmniej liczną klasę.
- Tomek i Natalia? – pytała dalej, chociaż
tak naprawdę niewiele ją to obchodziło.
- Przychodzą jutro – odparła Marysia
i spojrzała na przyjaciółkę. – Biedna Julka – powiedziała, chcąc zachęcić Gosię do
rozmowy.
Dziewczyna westchnęła ciężko. Słowa
Adama, że dają sobie radę, nigdy nie
wydawały je się aż tak bardzo nieprawdopodobne. Próbowała zgadnąć jaka jest
sytuacja w domu Bednarskich już niejeden
raz, jednak wszystkie jej teorie opierały
się wyłącznie na domysłach. Jednego była
pewna – nie działo się dobrze.
- Nie wydaje ci się, że ona jest inna niż
reszta dzieci? – ciągnęła Marysia.
Małgosia zdobyła się tylko na skinięcie
głową. Julka zupełnie nie przypominała
swoich rówieśników. Wciąż sprawiała
wrażenie zamyślonej, odzywała się tylko
wtedy, gdy ktoś o coś pytał i odpowiadała
bardzo krótko. Wyglądało to zupełnie jakby cechy właściwe dzieciom zostały w niej
zbyt szybko stłamszone, choć pozostała jej
rozbrajająca niewinność i ujmująca szczerość. Chociaż spojrzenie małej nie było tak
poważne i głębokie jak jej brata, to sprawiało wrażenie starszego niż powinno być
u ośmioletniej dziewczynki.
- Co z tym zrobisz? – ponownie zagadnęła
Marysia.
- A co ja mogę z tym zrobić? – spytała zrezygnowana Gosia. – Przecież on nie
potrzebuje mojej pomocy!
- Większości ludzi duma nie pozwala
się przyznać, że potrzebują jakiejkolwiek
pomocy.
Małgosia zamyśliła się. Słowa przyjaciółki dodały jej nadziei, że jej wysiłki nie
spełzną na niczym. Jeszcze nigdy nie
odczuwała tak wielkiej potrzeby i chęci
pomocy jak w tej chwili.
c.d.n.
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Sport

Kącik Taneczny HIP HOP

Wielkie podsumowanie Turnieju
Siatkówki !
Jak mówią sami organizatorzy, turniejowa
walka była wyrównana i dopiero końcowe
mecze wyłoniły najlepszych. Do półfinałów z grupy I awansowały klasy 3D i 3G.
Jednak wszystko wyjaśniło się dopiero
w ostatniej kolejce, kiedy to 0:2 przegrała klasa 2F i straciła szanse na awans, bo
miała gorszy bilans setów (o 1 więcej stracony niż klasa 3D) od 3D (2F 6pkt, w setach 6:5; 3D 6pkt, w setach 6:4). Z pierwszego miejsca awansowała wtedy 3G (7pkt,
w setach 7:3). Z grupy II awansowały zaś
klasy 2C i 3C. Tutaj zacięta walka trwała
do samego końca, a o końcowej klasyfikacji
zadecydowały dopiero „małe punkty”. Zarówno 2C, 3C, jak i 1F miały po 6pkt, a
w setach 6:2, wobec czego należało ułożyć
tzw. „małą tabelkę” (tylko z tych 3 drużyn),
która dała odpowiedź, jakie klasy awansują (z 1 miejsca 2C: małe punkty +12; z 2
miejsca 3C: małe punkty +10; nie awansowała 1F, która miała ujemny bilans małych
punktów: -22). W półfinałach spotkały się
(systemem 1 z gr.I-2 z gr.II; 2 z gr.I-1 z gr.II)
klasy 3G-3C i 3D-2C. Po niezwykle zaciętym spotkaniu 2:1(21:25;25:22;16:14)wygrała 3C. W drugim półfinale górą była klasa 3D, która zwyciężyła 2:0(25:23;25:21).
W meczu o 3 miejsce 2:1(25:8;20:25;15:7)
wygrała 2C. W finale klasa 3C pokonała
2:0(25:20;25:18) 3D.
Końcowa klasyfikacja:
Zasłużone miejsce pierwsze przypadło 3C.
Tuż za nią uplasowała się klasa 3D, brązowy medal trafił do 2C,a za podium (miejsce
czwarte) znalazła się klasa 3G.
Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy i liczymy na kolejne wielkie sportowe
widowiska już za rok!
Sylwia Nadolna

Drodzy
czytelnicy!
Wraz
z
dzisiejszym
wydaniem
rozpoczynamy
kącik
dla
wszystkich zainteresowanych
tańcem oraz tych, co chcą
go dopiero poznać. Pragnę
przybliżyć Wam popularne
i te mniej znane odmiany
tańca nowoczesnego. W premierowym artykule opiszę
styl zwany HIP HOPEM.
„Hip hop to ruch kulturowy,
który został zapoczątkowany w 1970r. w nowojorskim
Bronksie”.
Wyróżniamy 4 główne elementy tej kultury: Mcing (rapowanie
w rytmie ciężkiej muzyki), Djing, graffiti (napisy widoczne na naszych blokach)
oraz b-boying (popularnie znany jako break-dance). Natomiast już w dzisiejszych
czasach do hip hopu możemy zaliczyć:
slang, modę, przemysł filmowy i wiele
innych.
Hip hop stał się bardzo popularnym
i lubianym stylem. Tancerze uciekają od
wyrafinowanego tańca towarzyskiego, czy
disco dance.

Próbują swoich sił w nowych kreacjach
(obszerne bluzy i spodnie o 2 rozmiary
większe), ale sam wygląd nie świadczy jednak o poziomie tańca. Tu się zgodzę, strój
to ważny element, natomiast najważniejszy
jest taniec. I właśnie, nagle okazuje się, że
ten hip hop nie jest taki prosty. Niby wolny
rytm, ale… W ostatnim miesiącu brałam udział w kilku
turniejach. Poziom konkurencji hiphopowej przeraził mnie.
Pod gigantycznymi dresami
skrywają się zbłąkane owieczki, które nie mają pojęcia, co
tak naprawdę tańczą. No,
ludzie...!?!?!? Jak nie znacie
stylu, to, po co pokazywać jakieś dziwne solówki?
To jest powód, dla którego postanowiłam podjąć się
prowadzenia
tanecznego
kącika. Chciałabym, żebyście
potrafili chociaż w pewnym
stopniu odróżnić rodzaj tańca,
który prezentowany jest czę-
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sto w telewizji (np. w programie You Can
Dance) i nie naśladowali osób udających
wielkich tancerzy, którzy szpanują tylko
dresami Nike na scenie.

Wróćmy do techniki tańca hiphopowego,
nazywanego też stylem ulicznym.
Charakterystyczna
postawa
dla
hip
hopu to lekko przygarbiona sylwetka (zadzieranie nosa kompletnie wykluczone)
i ugięte kolana. W ruchu zauważalny jest
balans, amortyzowanie ciałem. Stopy
tancerza
rozstawione
są
szeroko
i skierowane lekko do zewnątrz. Rytm
wydaje się wolny i bardzo prosty, ale to
tylko pozory. Do układów choreograficznych dodawane są wszelkie akrobacje
zaczerpnięte z break dance’u. Muzyka
towarzysząca
wystąpom
jest bardzo znana pośród
młodzieży. Główni wykonawcy to 50Cent, Mario,
Chris Brown, Snoop Dogg
i wiele innych. Właśnie dzięki
takim
artystom
kultura
hip hopu stała się tak popularna. Ochotników jest
wielu, Was również serdecznie
zapraszam do zaczerpnięcia
paru lekcji.
Zaciekawionych tym stylem
zachęcam do obejrzenia filmu,
szczególnie znanego wśród
tancerzy, ukazującego realia
życia i energetyczny taniec
- You got served (Rewanż).
Akcja skoncentrowana na licznych bitwach tanecznych (zwanych batelami) pomiędzy dwoma grupami, doskonale ukazuje sens i tematykę stylu. Dzięki
niemu ja sama zaczęłam tańczyć hip hop
(gdzie jestem jeszcze nadal „zbłąkaną
owieczką”) i myślę, że wśród Was może wywołać podobne emocje.
Joanna Szymańska

Sport

Jeśli jesteś wytrwały, ciężko pracujesz
i stawiasz sobie cel,
to go osiągniesz!!!
Wywiad z 19-letnim Łukaszem Bewiczem,
zawodnikiem armwrestlingowego klubu
Złoty Niedźwiedź w Bydgoszczy.

R. Co skłoniło Cie do uprawiania armwrestlingu? (dla tych, którzy nie wiedzą,
co to za sport - wyjaśniam, iż chodzi
o siłowanie na rękę),
Ł. Zawsze chciałem się siłować na ręce.
Pamiętam, jak kiedyś się siłowałem na
szkolnych ławkach z kolegami, a wtedy
o armwrestlingu nie wiedziałem jeszcze
praktycznie nic. Do tego sportu nikt mnie
nie musiał nakłaniać. Przyjechał do mnie
kuzyn (Maciej Stelmaszczyk) i chciał wraz
ze mną pojechać na trening. Bez zastanowienia postanowiłem, iż podejmę się tego
wyzwania. Chociaż początki były bardzo
trudne, to nie poddałem się i wierzę, że
będzie tylko lepiej!!!
R. Od jak dawna trenujesz siłowanie na
rękę?
Ł. Siłowanie na rękę trenuję od 2 lat
z małym hakiem.
R. Jakie są Twoje dotychczasowe
osiągnięcia? Z czego Ty i Twoi bliscy
jesteście najbardziej dumni?
Ł. Nie ma ich aż tak dużo, ale jak na juniora wynik jest całkiem całkiem. Najważniejsze sukcesy to 3 miejsce w Pucharze Polski
i udział w PAL czyli w Profesjonalnej Lidze
Zawodowej. Co prawda, nie osiągnąłem na
tych zawodach znakomitego miejsca, bo
to już jest polska elita siłaczy na rękę, no,
i nie ma podziału na juniorów i seniorów,
ale nabrałem większego doświadczenia
i w przyszłości mam nadzieję coś osiągnąć. Mniejsze sukcesy to trzecie miejsce
w seniorach w I Otwartych Mistrzostwach
Bydgoszczy. Innymi moimi sukcesa-

mi są Mistrzostwa Warszawy, na które
zjeżdżają zawodnicy z całej Polski. Tam co
roku zdobywam brązowy krążek, ale mam
nadzieję, iż w tym roku uda mi się wywalczyć jeszcze więcej.

dłuższego czasu jesteśmy odporni na te
bóle, przyzwyczajamy się do nich.

R. Opowiedz nam trochę o armwrestlingu. Na czym polega? Jakie są zasady?
Czy są różne kategorie oraz różne typy
zawodów?

Ł. Tak, są osiągnięcia. Przede wszystkim
rok temu Sławomir Głowacki zdobył wicemistrzostwo świata w najcięższej kategorii
wagowej oraz kilkakrotnie Mistrzostwo
Polski. Należy również wspomnieć o moim
kuzynie Macieju Stelmaszczyku, który był
9-ty na Mistrzostwach Europy oraz 3-ci
w Lidze Zawodowej w ubiegłym roku.
Można by tu długo wymieniać, bo sukcesów jest naprawdę sporo i oby z czasem
ciągle ich przybywało.

Ł. Armwrestling to nietypowy sport. Niektórym wydaje się, że podchodzisz do stołu i od razu się siłujesz, a wcale tak nie
jest. Zawody odbywają się na profesjonalnym stole, który posiada dwie rączki z obu
stron, dwa podłokietniki oraz dwie poduszki. Zasady są dość proste. Podchodzi dwóch
zawodników do stołu i wtedy zaczyna się
ustawianie przez sędziego głównego (przy
każdym stole jest dwóch sędziów). Boczny sędzia pokazuje gestami rąk sędziemu
głównemu, czy zawodnicy są dobrze ustawieni. Jeśli tak, to następuje komenda
„Ready Go” i zawodnicy walczą. Ten, który
jako pierwszy dotknie poduszki, przegrywa. Zgodnie z zasadami FAP tzn. Federacja Armwrestling Polska, każdy walczy do
dwóch przegranych. Jest ponad 50 technik w armwrestlingu. Najpopularniejsza
z nich to walka w hak i walka górą. Kategorie wagowe są ułożone od najlżejszych do
najcięższych. Występuje również podział
na juniorów i seniorów oraz na mężczyzn
i kobiety. Najwyżej rangą jest Puchar
Świata Zawodowców, następnie Liga
Zawodowa, Mistrzostwa Polski i Puchar
Polski.
R.
Jak
przygotowywałeś
się
do
zawodów? Opowiedz nam również jak
wygląda Twój zwykły trening.
Ł. Gdy przychodzi czas zawodów, robię
sobie tydzień regeneracji, ponieważ wszystkie mięśnie muszą odpocząć, żeby był później jakiś efekt na zawodach. Do każdych
zawodów podchodzę tak samo, niezależnie
czy są to Mistrzostwa Polski czy zawody niższej rangi. Najważniejsze jest nastawienie
psychiczne i koncentracja. Mój trening
to ogólnorozwojówka, czyli codzienne
treningi na siłowni. 3 treningi poświęcam
armwrestlingowi,
ćwicząc
na
profesjonalnym stole do siłowania na rękę
ze sparingpartnerem, a także na maszynach
i gumach rozciągających.
R. Uważasz, że wasz klub Złoty Niedźwiedź jest klubem w pełni profesjonalnym? Czujesz wsparcie z strony klubu?

R. Czy wasz klub ma jakieś osiągnięcia
na arenie krajowej i międzynarodowej?

R. Wróćmy do tego, o czym już wcześniej mimochodem wspomniałeś, tzn.
do promowania zawodów. Armwrestling
nie jest sportem zbyt popularnym, wielu
nawet nie wie o tym, iż taki sport
istnieje. Jak sądzisz, co należy zrobić,
aby siłowanie na rękę stało się sportem
bardziej popularnym?
Ł. Trudne pytanie, bo armwrestling jest
już sportem dużo bardziej popularnym niż
jeszcze dwa lata temu. Niejednokrotnie piszą o Nas w Expressie Bydgoskim, jest już
pokazywany w telewizji (przede wszystkim
Puchar Świata Zawodowców). Prawdopodobnie zostanie utworzony Polski Związek
Armwrestlingu, wtedy, tak myślę, stanie
się sportem popularnym i docenianym
w naszym kraju.
R. Czy podejmowaliście już jakieś kroki,
aby promować armwrestling?
Ł. Podjęliśmy już niejeden krok, przede
wszystkim zorganizowaliśmy I Otwarte
Mistrzostwa Bydgoszczy, które odbyły się
na bydgoskiej Gwieździe, plakaty zapraszające na tę imprezę porozwieszaliśmy
niemalże w całej Bydgoszczy i każdy mógł
przyjść przyglądać się zawodom. Mieliśmy
pokaz w Adrii, który miał na celu promowanie armwrestlingu. Z tego co później
słyszałem, ludzie byli zadowoleni z show,
które urządziliśmy. Teraz mamy zamiar
zorganizować Zamknięte Mistrzostwa Bydgoszczy dla amatorów w klubie przy ulicy
Dworcowej, ale konkretna data wciąż stoi
pod znakiem zapytania.
R. Jakie masz plany na przyszłość?
Co jest Twoim celem w tym sezonie,
a co chciałbyś osiągnąć w swojej
karierze?

Ł. Tak. Sądzę, iż nasz
bydgoski klub jest
w pełni profesjonalny. Organizuje
treningi dla zawodników, ma
swoich sponsorów, dostajemy karnety na siłownię,
nowe dresy, koszulki, każdy
z zawodników ma szansę
brania udziału w zawodach.
Ponadto klub podejmuje działania promujące armwrestling
i bierze się za organizację
zawodów. Było już wielu
chętnych do tego, by wstąpić do klubu, lecz większość
rezygnuje po paru treningach
z powodu ‘’bólu rąk’’. My,
którzy trenujemy już od
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Sport
- Bardzo dobrze! Wspaniałe zawody,
niezwykła publiczność, no i nietuzinkowa konkurencja.

Ł. Plany na przyszłość - w ciągu najbliższych 3-4 lat wziąć udział w Pucharze Świata Zawodowców tzn. Nemiroff World Cup.
Myślę, iż przy intensywnych treningach
jestem w stanie spokojnie osiągnąć ten
cel. Od maja będę się zabierał za poważne
treningi, tak aby w grudniu na Pucharze
Polski pokazać na co mnie stać i wywalczyć
jakiś krążek. Jeśli na tych zawodach będę
w pierwszej piątce, to zakwalifikuję się do
Ligi Zawodowej. W Lidze Zawodowej również mam nadzieję osiągnąć dobre wyniki.
Wszystko przyjdzie jednak z czasem. Jeśli
jesteś wytrwały, ciężko pracujesz i stawiasz
sobie cel, to go osiągniesz!!! Najważniejsze
nie poddawać się, jeśli coś nie wyjdzie.
Trzeba wierzyć w swoje możliwości!!!

Co Pani sądzi o bydgoskim dopingu?
- Wspaniały! Zawsze bardzo dobrze mi
się tutaj skakało. Zawsze wspaniała
atmosfera, publiczność i jej niezwykły
doping, który niesie i pomaga w każdej chwili podnosząc na duchu. Uważam, że to jeden z lepszych, halowych
mityngów na całym świecie. Naprawdę
super!!!
Co powiedziałaby Pani o organizacji
- Wszystko w jak najlepszym porządku.
Naprawdę!

R. Dziękuję Ci, Łukaszu, iż poświęciłeś
mi swój cenny czas. Wraz z uczniami
I Liceum Ogólnokształcącego życzę Ci,
byś osiągnął w swojej karierze to, co postawiłeś sobie za cel. Trzymamy kciuki.
Ł. Również dziękuję i czuję się zaszczycony, iż mogłem obcować w rozmowie z
uczniami I LO, w którym to też mam paru
znajomych. Pozdrawiam wszystkich i liczę
na waszą obecność na zawodach:)
Sebastian Rogowski

PEDRO’S CUP

na bydgoskiej „Łuczniczce”,
czyli mityng lekkoatletyczny
na rangę europejską

Ostatnimi czasy nasze miasto stawia na
sport. I bardzo dobrze!
20 lutego (środa) od godziny 17:00 mięliśmy okazję być świadkami ważnego
wydarzenia sportowego, jakim z pewnością
jest mityng lekkoatletyczny „Pedro’s Cup”.
Na bydgoskiej hali widowiskowo - sportowej pojawiły się największe gwiazdy skoku
wzwyż wśród mężczyzn oraz przyciągające
największe rzesze fanów piękne tyczkarki.
Całą uwagę, jak można było się spodziewać, skupiono na mistrzyni świata JELENIE ISINBAJEWEJ, która tym razem
nie zachwyciła kolejnym rekordem i ostatecznie zajęła drugą pozycję, ustępując
swojej rywalce, również Rosjance- Swietłanie Fieofanowej. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się także Polki- Anna Rogowska
i Monika Pyrek. Wśród mężczyzn oczywi-
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A konkurencja?
- Oczywiście na najwyższym poziomie!
Cała, światowa czołówka. Na pewno
padną tu dzisiaj wysokie rezultaty,
a może nawet zostanie pobity rekord
Isinbajewy…

ście uwagę skupiono przede wszystkim na
obecnym mistrzu świata Donaldzie Thomasie, który także nie zabłysnął, zajmując
dopiero 5 pozycję.
Mimo braku rekordów i raczej średnich wyników, zawody jak zwykle okazały
się niezwykle udane, dzięki rewelacyjnej,
bydgoskiej publiczności. Przed telewizorami zasiadło ok. 1,8 mln widzów, zaś w hali
pojawiło się ponad 5 tys. widzów. Zainteresowanie było tak wielkie, że w pewnym
momencie zabrakło biletów na miejsca
siedzące.
Publiczność, bawiąca się znakomicie to
osoby w różnym wieku - od szkół podstawowych, przez szkoły średnie
i gimnazja, aż po całe rodziny. Nikt nie próżnował,
nikt nie tracił ani chwili, by
dopingować swoich faworytów. Atmosfera była naprawdę niezwykła, co zauważyli
organizatorzy i sami zawodnicy.
Równocześnie w hali startowali uczestnicy obydwu
konkurencji, więc emocje nie
stygły nawet na moment.
Nasza redakcja pilnie przyglądała się przygotowaniom,
rozgrzewce i wreszcie skokom uczestników. Wszyscy
dawali z siebie wszystko,
choć nie zawsze byli w najwyższej formie. Trzeba jednak
otwarcie przyznać- zawody
odbyły się na najwyższym,
europejskim poziomie. Organizatorzy
nie
zawiedli,
a wspaniali prezenterzy Przemysław Babiarz i Hubert
Malinowski, prowadzili imprezę w sposób jak najbardziej profesjonalny.
Choć
niezwykle
trudno było dostać się do zawodników, nam udało się
dotrzeć do tyczkarki, Joanny
Piwowarskiej,
Zawodniczki
AZS AWF Warszawa, która w
imprezie zajęła 7 miejsce.
Oto nasza relacja:
Jak się dziś Pani skakało?

Jak wiadomo, do pobicia rekordów
nie doszło, co było wielką niespodzianką dla widzów. Rosjanka Jelena Isinbajewa, która w sobotę po raz 21 poprawiła
rekord świata w skoku o tyczce, poniosła
sensacyjną porażkę w starciu ze swoją
rodaczką- Swietłaną Fieofanową. Caryca
tyczki przegraną tłumaczyła zmęczeniem
po konkursie i gali w Doniecku. Mimo
porażki potrafiła pogodzić się z wygraną przeciwniczki i zakończyła konkurs ze
szczerym uśmiechem na twarzy. Królowa
tyczki była bardzo zadowolona z tak
życzliwego przyjęcia bydgoszczan, dużego
zainteresowania mediów oraz nieustającego dopingu w hali. Atmosfera bydgoskiego
mityngu spodobała jej się tak bardzo, że
obiecała wrócić już za rok!
Wyniki skoku o tyczce
Pierwszą pozycję pewnie zajęła Rosjanka
Swietłana Fieofanowa, z wynikiem 4,71m.
Drugie miejsce ex aequo zajęła Jelena
Isinbajewa oraz Monika Pyrek, które pokonały poprzeczkę na wysokości 4,61 m.
Polka po ukończeniu konkursu przyznała
nawet, że niezwykle trudno jej się skacze
na podwyższonym podeście, tym bardziej,
uwaga, że ma lęk wysokości. Monika była
bardzo zadowolona ze swojego rezultatu,
gdyż jak sama przyznała, rok temu nie
udało jej się pokonać żadnej wysokości.
Tym razem było dużo lepiej, a sama tyczkarka oceniła swój występ jako najlepszy
w Bydgoszczy. Czwartą pozycję zajęła także
Rosjanka - Julia Gołubczykowa z rezultatem
4,61 m. O 10 cm niżej, bo 4,51 m skoczyła
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Humor z matur…
W 2007r. tematy na poziomie
podstawowym dotyczyły „Dziadów” A. Mickiewicza, „Granicy”
Z. Nałkowskiej, „Przedwiośnia”
S. Żeromskiego.
Jan Sobolewski był filaretą i filantropem.
Cezary zlisiał i obracał się przeciwko
niej.
Matka Cezarego poszarzała na całym ciele.
Gdy był mąż, to on był osobą, a ona
cichym, pokornym cieniem.
Czekała na syna, nie wychodząc nigdzie
ani do miasta ani poza jego obszarem.
Anna Rogowska. Choć widzowie, zarówno
w hali, jak i przed telewizorem, liczyli na
więcej, tym razem nie udało się osiągnąć
wysokich wyników. Ania sama była niezadowolona ze swojego występu, gdyż sędziowie
nie uznali jej pierwszego skoku na 4,61 m,
a kolejne dwie próby okazały się nieudane. Gdyby nie to, zajęłaby drugie miejsce
ex aequo z Jeleną Isinbajewą i Moniką
Pyrek. Tym razem, niestety, szczęście nie
dopisało, ale mamy nadzieję, że w kolejnych zawodach będzie lepiej.
Kolejne miejsce należało do Natalii
Kuszcz z Ukrainy 4,41 m. Siódme miejsce
zajęła Joanna Piwowarska, zawodniczka
AZS AWF Warszawa z wynikiem 4,31 m.
W zawodach wzięły udział także Fabiana
Murer z Brazylii oraz Paulina Dębska,
które nie zaliczyły żadnej wysokości.
Wyniki skoku wzwyż mężczyzn:
W tej konkurencji triumfował lider światowego
rankingu, Rosjanin Jarosław
Rybakow. Po zagwarantowaniu sobie
pierwszego miejsca z rezultatem 2,34m,
trzykrotnie próbował pokonać 2,40m.
Niestety nie udało się. Druga lokata
należała również do Rosjanina, Aleksieja
Dmitrika, który osiągnął wynik 2,30m.
Kolejne miejsca zajęli Czesi: Tomas Jonku
i Jarosław Baba z rezultatem 2,24m.
Piąte miejsce należało do przesympatycznego, czarnoskórego skoczka z Wysp
Bahama - Donalda Thomasa, który tym

razem nie zabłysnął wynikiem, osiągając 2,24m. Obecny mistrz świata z Osaki
miał w Bydgoszczy niezwykłego pecha.
Doznał kontuzji kostki, która uniemożliwiła mu dobre skoki. Powodem, jak
się dowiedzieliśmy, było nieodpowiednie obuwie. Mimo bólu Donald chętnie
z nami porozmawiał, a także serdecznie
pozdrowił
wszystkich
bydgoszczan,
a przede wszystkim uczniów „Jedynki”.
Specjalnie dla nas złożył nawet autograf!
Szóste miejsce należało do Polaka-Michała
Bieńka (2,20m), który okazał się najlepszy
z naszych reprezentantów. Pozycję siódmą z takim samym wynikiem zajął Jurij
Krymarenko z Ukrainy.
Za nim uplasowali się kolejni Polacy:
Ósmy - Grzegorz Sposób (2,15m), dziewiąty
- Robert Wolski (2,15m) i Aleksander Waleriańczyk (2,15)
Co prawda, cała hala dzielnie wspomagała wszystkich zawodników nieustającym
dopingiem, jednak liczyliśmy na więcej
ze
strony
naszych
reprezentantów.
Wielu uczestników widowiska czekało na
rekordy, które nie padły.
Zapytaliśmy
kilku
przypadkowych kibiców i z ich opinii wyraźnie
wynikało, że podobała się przede wszystkim organizacja, atmosfera oraz poziom
zawodów.
Sylwia Nadolna

Jedynie w nocy, kiedy już spał, to podziwiała swojego małego bachora, którego
bardzo kochała. Patrzyła na niego całą
noc, zapadając w bezsenność.
Stosunek między matką a dzieckiem był
czasami dla matki nie do zniesienia.
Obawiała się zagrożenia ludu w obcym
mieście, jakim była Rosja.
Dojrzewający mężczyzna żyje w świecie mężczyzn i zajmuje się męskimi
zabawkami.
Matka jest częścią naszego ciała.
Po wyjeździe męża ona musiała wziąć jego
pałeczkę w swoje ręce.
Wasilewski jest w takim stanie, że nie
jest w stanie stać na własnych nogach.
Matkę przeważnie każdy ma.
Rozmyślała nad jego snem i nad, tym
jak go poczęła.
Była to kobieta gładka, czysta, świeża
i zabytkowa.
Setkę zgładzono, a buntowało się już sto
pięćdziesiąt.
Jego biedę było widać przez podarte
spodnie.
Car zabierze im wszystko - będzie
drożyzna.
Matka jest zamarzniętą rzeką, z której nie
można zaczerpnąć wody – miłości.
Kiedy mąż wyjechał, nie wiedziała co
robić - obowiązki plątały jej się po
głowie.
Matka piękna, zadbana i wypicowana.
Elżbieta czuła się źle, a jej matka nawet
na stare lata trzymała się dobrze.
Samotne matki różnią się tym, że jedna
ma tylko syna i milion innych problemów,
a druga ma cnotę, piękne odzienie i mężczyznę u boku.
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Kupon Konkursowy
Imię....................................
Nazwisko............................
Klasa..................................
Hasło..................................

Mimo oziębłości miała partnerów, nawet
niejednego.
Elżbieta ostatniej wiosny widziała matkę
i napatrzyła się do woli.
Matka była zainteresowana pociągami
seksualnymi.
Uśmiech na jej twarzy graniczył z rzadkością.
Car zabierze wszystkie plewy ziarna,
weźmie do swojego cesarstwa i będzie
sprzedawał. Drożyzna będzie, ale z głodu nikt nie umrze.

PRZECZYTASZ - ROZWIĄŻESZ

Dla osób, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę przygotowaliśmy pięć jednoosobowych
zaproszeń do kinoteatru „Adria”. Losowanie kuponów odbędzie się 15 maja. Nazwiska
zwycięzców pojawią się na szkolnej stronie internetowej. Odbiór biletów w sekretariacie
szkoły.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Patron akademicki Młodych Talentów.
Tam odbył się Core Attack.
Najbardziej popularny kierunek na UKW.
Wystąpili w marcu w Estradzie.
Tytuł znanego filmu tanecznego dot. kultury hiphopowej.
Reżyser „Snu Kasandry”.

1
2
3
4
5
6

Matka ma potencjał na wychowywanie
niechlubnego syna.
Pośród nich byli mali chłopcy - wyglądali jakby byli po jakiejś egzekucji.

Typy spod uczelnianej gwiazdy –
czyli kto na was
czeka na uczelni?
Młodszy pracownik nauki, niezależnie
od generacyjnego statusu jest dość osobliwą ikoną w uczelnianym panoptikum.
Aplikując jako uczony, a jednocześnie lwią
część czasu, z konieczności przeznaczając na dydaktykę czyli nauczanie studentów, przypomina oficerskiego adiutanta
przed wymarszem na pole bitwy. O relacjach łączących młodszych pracowników,
czyli asystentów i adiunktów z kadrą
samodzielną, czyli doktorami habilitowanymi i profesorami pisać nie będę, bowiem
brakuje mi zarówno śmiałości jak i kompetencji. Łatwiej mi natomiast naszkicować
przestrzeń usytuowaną między magistrami
i doktorami a pobierającymi nauki na poziomie szkolnictwa wyższego studentami.
Otóż na podstawie kilkuletnich doświadczeń, zarówno w szkołach publicznych jak
i niepublicznych, dochodzę do wniosku,
że przestrzeń ta jest tak samo zmitologizowana, jak i wypełniona podstawowymi
kryteriami modelowymi. Moim zdaniem
występują przynajmniej cztery typy asystenta/adiunkta, jako ikony życia akademickiego.
Typ tyrana
Stosunkowo często spotykany u asystentów, którzy ukończyli niedawno studia
z notą summa cum laude lub z tytułem
primus inter pares. Wizualnych wyróżników temu modelowi przypisać nie sposób.
Jego atrybutem może być zarówno
elegancki garnitur, nonszalancki strój
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sportowy jak i rozciągnięty czarny sweter.
Tyran wie dużo, nawet bardzo dużo
o nauczanej przez siebie dyscyplinie, jest
wymagający, nie sposób z nim negocjować
procedury zaliczania przedmiotu, na którą
składa się wiele komponentów: frekwencja,
aktywność, nota z kartkówki lub testu. Do
stałego rytuału należy wielokrotne przychodzenie do niego na dyżury w celu uzyskania
wpisu do indeksu. Płciowość podczas
zajęć i weryfikacji wiedzy jest nieistotna,
choć być może tylko pozornie. Studenci nie
wiedzą wiele o jego pozanaukowych zainteresowaniach, życiu rodzinnym, jest dla
nich zarówno tajemniczy, straszny jak i na
swój własny sposób fascynujący. Rzadko
przechodzi na mówienie po imieniu,
a dystans jaki prezentuje, choć nieco
protokolarny
nie
ma
wymuszonego
charakteru.
Typ zawstydzonego dziecka
Taka postawa dość rzadko gości
w murach naszych szacownych wyższych
uczelni, choć biada magistrowi lub doktorowi, który ją zaprezentuje. Tego typu
pracownik
naukowy
mówi
głosem
ściszonym, rzadko patrzy na studentów,
niepewnie porusza się wokół zagadnień
prezentowanych podczas ćwiczeń, choć
z reguły jest kompetentny jako badacz.
Z czasem przestaje kontrolować swoją
podmiotowość, która podczas zajęć przechodzi na liderów grupy studenckiej. Na
korytarzach widuje się go z dużą ilością
książek, które mają stanowić protezę
niezdobytej pozycji środowiskowej.
Typ równiachy
Częsty model asystencki. Lubi studentów i oni jego lubią. Z większością jest po
imieniu. Tolerancyjnie podchodzi do ich
ułomności wynikających ze studenckich
upodobań. Nie unika wspólnych wypadów

do miasta, ale nigdy nie robi tego w czasie
przeznaczonym na prowadzenie zajęć.
Używa języka kolokwialnego, czasem
wtrącając dość łagodne wulgaryzmy. Podczas obowiązkowych imprez, takich jak
otrzęsiny, połowinki czy środowiskowe bale
kół naukowych z obopólną przyjemnością
obtańcowuje co urodziwsze studentki.
Ćwiczenia prowadzone przez niego są
interesujące i lubiane, być może dlatego,
że obecność sprawdzana jest okazjonalnie,
a do napisania referatów nie wyznacza się
studentów według klucza alfabetycznego.
Typ olewacza
Takiego młodszego pracownika nauki rozpozna się od razu. Ma on kłopoty zarówno
ze studentami jak i swoimi przełożonymi
z Zakładu lub Instytutu. Jego kompetencje naukowe są wątpliwe, zajęcia często
odwoływane, a przyczyny nieobecności
najbardziej fantastyczne - od zepsucia się
samochodu po lądowanie kosmitów na
dachu jego posesji. Ćwiczenia bardzo
często kończą się po kwadransie, a jeśli
trwają dłużej to studenci nie przepracowują się przygotowując do nich. Zazwyczaj
akademicka przygoda takiego aplikanta
nauki nie trwa długo - stopnia doktora nie
uzyska, choć komunały o prowadzonych
przez niego badaniach można słyszeć
powszechnie. Na szczęście, osobiście
nie znam reprezentanta tej kategorii
asystentów.
Oczywiście, tworząc tę dość żartobliwą
typologię miałam na uwadze jedynie relacje, o których wspomniałam nieco wcześniej: młodsi pracownicy nauki - studenci. Inną zupełnie sferą byłaby typologia tej
grupy akademickiej według takich kryteriów jak poglądy polityczne, temperament
czy zainteresowania badawcze.

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.
C.D.

KWATERA
We Wspomnieniach Speer napisał: „W 1944
roku Hitler kazał zbudować
dwie podziemne kwatery
główne w górach na Śląsku
i Turyngii”. Mimo że w momencie pisania wspomnień
od tamtych czasów minęło
już kilka lat, najważniejszy
minister III Rzeszy był bardzo powściągliwy w dzieleniu się swoją wiedzą na ten
temat.
Nie można więc mieć pewności, że w odniesieniu do
kwatery budowanej na Śląsku miał on na myśli Olbrzyma. Wszak podziemne
budowle w Górach Sowich
nie były jedynymi, które
wznoszono w okolicach
Wałbrzycha.
Mniej więcej w tym samym
czasie (1943-44) w skałach, na których
stoi
znajdujący się pod Wałbrzychem zamek
Książ, wykuto czterokondygnacyjny system podziemnych korytarzy i pomieszczeń.
Niektóre korytarze były tak zbudowane i
zabezpieczone, że można było poruszać się
w nich samochodem. Pomieszczenia miały
obudowę żelbetową, a ich wysokość dochodziła do 6 metrów. Poszczególne kondygnacje posiadały osobne wyjścia. Badacze
są zgodni co do tego, że właśnie to miej-

sce miało być jedną z rezerwowych kwater
głównych hitlerowskiego kierownictwa.
Olbrzym znacznie przekraczał swoim roz-

machem budowy innych kwater Hitlera.
Jak podaje Speer, łącznie wydano na niego
150 mln RM, podczas gdy schrony w Kętrzynie kosztowały w sumie 36 mln RM, a
schrony w Pullach „zaledwie” 13 mln RM.
Projekt pochłonął w 1944 r. więcej betonu
niż wszystkie schrony na świecie razem
wzięte wybudowane w tym czasie. Czy taka
konstrukcja, wymagająca setek niezastąpionych specjalistów, tysięcy robotników
i ton materiału tak potrzebnego w innych
miejscach Niemiec, mogła powstawać wyłącznie z myślą o kolejnej kwaterze Hitlera? „W końcu regularne systemy schronów
- pisze Speer - istniały w Kętrzynie, Berlinie, Obersalzburgu, Monachium, hotelu
koło Salzburga, w kwaterach głównych
koło Nauhaim i nad Sommą (...)”.

dni stawiano nowy blok nr 14 A, który następnie ogrodzono drutem kolczastym. Zarówno miejsce noclegu, jak i miejsce pracy
więźniów tego komanda było odizolowane.
Więźniowie wykonywali tu prace pomocnicze dla inżynierów i uczonych niemieckich,
badających części sprzętu z alianckich albo
własnych samolotów, regenerując aparaturę pomiarową i inne. Do magazynów
Wetterstelle zwożono wraki angielskich
samolotów, aby wymontować z nich skrupulatnie urządzenia radiowo-pomiarowe i
przyrządy pokładowe (...)”.
WUNDERWAFFE
Dla Mieczysława Mołdawy powyższe fakty
stanowią właściwy trop, za którym podążać
powinni badacze szukający rozwiązania
tajemnicy Podziemnego Miasta w Górach
Sowich. Propaganda niemiecka pod koniec
wojny zdominowana była przez jeden temat - Wunderwaffe - cudowną broń, która
miała ocalić Niemcy i doprowadzić do ich
ostatecznego zwycięstwa. Trudno powiedzieć na ile był to jedynie chwyt propagandowy, jednak fakt, że niemiecki przemysł
zbrojeniowy również w 1945 r. funkcjonował znakomicie - o czym świadczą ilości
wyprodukowanych samochodów, samolotów, czołgów i amunicji - wskazuje na to,
że idea Wunderwaff e mogła zostać zrealizowana nawet w ostatnich fazach wojny.
Nie wiadomo o jaką dokładnie broń mogło
chodzić i jakiego rodzaju laboratoria instalowali Niemcy, wiele jednak znaczy fakt, że
zwycięzcy na wojennego komendanta miasta Wałbrzycha wyznaczyli nie kogo innego
jak dowódcę obrony Stalingradu generała
Pawła Batowa (komendantem Wrocławia
był oficer w stopniu majora). Gdyby się
nic za tym nie kryło, byłby to zbyt wielki
„zaszczyt” dla tego powiatowego przecież
miasta.

WETTERSTELLE
W swojej książce Gross Rosen - obóz koncentracyjny na Śląsku Mieczysław Mołdawa
pisze o zainstalowanej w obozie placówce
naukowej: „(•••) na terenie kamieniołomów
w specjalnie na ten cel wybudowanym pawilonie o typie laboratorium naukowego
umieszczono komando robocze pod kryptonimem Wetterstelle. Zatrudnieni byli
tam przeważnie inżynierowie i naukowcy
przewiezieni z Dachau, gdzie zebrani zostali z różnych obozów koncentracyjnych.
Kryptonim Wetterstelle nic nikomu nie
mówił. Dla nowego komanda przez kilka
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Wielkie tajemnice

Nazwa
obiekt

Wolfsberg

WŁODARZ

1

Wielkość wyrobisk podziemnych – ogólne dane

poziom

a/ sztolnie:
długość od 180 do 240 m
szerokość ok. 3,0 m;
wysokość ok. 2,5 m

585590 m
n.p.m.

b/ hala :
50x8x10 m (długość, szerokość, wysokość)
c/ szyb:
o średnicy 4 m,
głębokość – ok. 40 m
Zinwentaryzowano:
długość wyrobisk : 3000
mb
powierzchnia : 8700 m²
kubatura : 31.000 m³
(Spotyka się też dane:
3100; 10 700;42 000 )

Säuferhöfen

OSÓWKA

2

a/ sztolnie –
długość do 120 mb
szerokość zmienna:
2 –2,5m; 2,5-3 m; 4-4,5m
wysokość
2,2-3,0 m ; 3,0- 5,5 m;

1/ 605607

b/ hale :
poznane dwie źródła podaj
różne wymiary:
40x9x7 lub 50x6x6 czy
40x7x8

3/ 560
– 562
m
n.p.m.

2
/
595597

Ramenberg

SOBOŃ

a/ sztolnie długość do 216 mb
szerokość 2,5 – 3,5m;
wysokość 2,2 –2,5 m

4

SOKOLEC
(GONTOWA)
Schindelberg
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;

Zinwentaryzowano
ogółem:
długość - 500 mb
powierzchnia – 2 500 m²
kubatura – 14 000 m³

7

a/ sztolnie - do 90 mb
szerokość 2,5 – 4,0 m
wysokość 2,2- 3,5 m

345
385 m
npm

b/ komory 13x4,5x3,8 m (4)
c/ szyby o średnicy
0,7m; 3,5m; 5,0 m
najgłębszy - 53 mb
Zinwentaryzowano
ogółem:
długość – 950 mb
powierzchnia – 3 200 m²
kubatura – 13 000 m³
lub
1070
;
4100 ;
14.200

Ogółem obiekty w Górach Sowich (bez
zamku Książ):
długość – 7 150 mb
powierzchnia – 22 800 m²
kubatura – 84 500 m³
Ilość obecnych wejść do podziemi Włodarza, Osówki, Sobonia, Jugowic, Rzeczki,
Sokolca i w zamku Książ - 30.

WŁODARZ - aktualnie największy obiekt
podziemny
650652 m
npm

nie wymienia się hal i szybu komunikacyjnego
Zinwentaryzowano
ogółem:
długość – 700 mb
powierzchnia – 1900 m²
kubatura - 4 000m³
a/ sztolnie długość do 150 mb
szerokość 2,5-3,5 mb ;
wysokość 2,5-3,5m

JUGOWICE Górne (Jawornik)
Hausdorf lub Jauering

5

57-559
m npm

c/ szyb komunikacyjny:
średnica - 6m;
głębokość – 50m
Ogółem zinwentaryzowano:
długość – 1700 mb
powierzchnia – 6 200m²
kubatura – 26 000 m³
(Są podawane też dane :
1700; 6 700; 30 000; )

3

b/ hale : 80x8x10
33x4,5x5,5 m

Fürstenstein

Lp.

a/ sztolnie:
długość 70.90,100 mb
szerokość : 2,5-3,5 m
wysokość 2,5-3,5 m
RZECZKA
Dorfbach

Przedstawione tu porównanie ma na celu
ukazanie ogólnej myśli projektowej w sposób bardzo pobieżny, bez zbędnych analiz
specjalistycznych. Mimo to, pewne wnioski nasuwają się same.
Na początku jednak przedstawione zostaną podstawowe dane co do parametrów
drążonych wyrobisk podziemnych w Górach Sowich.

6

KSIĄŻ

OBIEKTY w ramach programu RIESE

640 580 m
npm

b/ hale - np. 35x5x5
Zinwentaryzowane wyrobiska:
długość – 750 mb
powierzchnia – 2 100 m²
kubatura - 6 000 m³
(Są podawane też dane :
850; 2 400; 7 100 )
obecnie wejścia do sztolni
są zawalone .
Według inwentaryzacji z
1954r
a/ długość 85mb, 180 mb
szerokość 2,5-3,5 m;
wysokość 2,7 –3,5 m
Ogółem:
długość - 500 mb
powierzchnia – 1 500 m²
kubatura - 3 500 m³

OSÓWKA- drugi co do wielkości obiekt
podziemny
95-500
m npm

Projektowane
powierzchnie
użytkowe dla kompleksu budowlanego realizowanego w ramach
programu „Riese”
Lp.

Przeznaczenie

Razem
m²

Planowana
ilość osób
personelu

1

FHQ –
kwatera
gł. führera

37 240

8442

2

OKH – Nacz.
Dow. Wojsk Lądowych

70 750

8388

3

OKL – Nacz.
Dow.
Wojsk
Lotniczych

35 000

2004

4

Reichsführer
SS

25 600

1770

5

Minister Spraw
Zagr.

25 642

300

6

powierzchnia
użytkowa

194 232

27 244

Źródło: „Zestawienie najważniejszych
danych, dotyczących kwater führera
i dowództwa Wehrmachtu, zbudowanych przez OT” (z książki Franza
W. Seidlera i Dietera Zeigerta „Kwatery główne führera” str. 323,324 i 373)
PODSUMOWANIE - słów kilka
Uważam, że ideą programu „Riese” była budowa kompleksu
obiektów przemysłowych. W okresie kwiecień
- sierpień 1944r możliwa była, aczkolwiek niekoniecznie, próba włączenia do
tego programu budowy FHQu. Decyzja
A. Jodla o zaprzestaniu wszelkich prac
naziemnych, co przestrzegano aż do przyjazdu w styczniu 1945r. X. Dorscha w Góry
Sowie, należy interpretować tym, że koncepcja FHQ została zaniechana. Wówczas
opracowany zostaje nowy tzw. „ostateczny
program budowy”, uwzględniający tylko
obiekty w fazie podziemnej. Taki model
budownictwa stosowany był wówczas dla
podziemnych obiektów militarno - produkcyjnych.
Jeśli tak mocno krytykowana decyzja Hitlera z kwietnia 1944r. o budowie nowej FHQ
była fikcją stworzoną dla dodatkowego utajnienia podziemnych zakładów, przyznać
muszę, że był to znakomity kamuflaż.
Znawcy tematu zapewne przypomną sobie,
jakie to fantastyczne wieści opowiadano
w okresie wojny o robotach w Górach
Sowich. Dominował temat kwatery Hitlera,
oddalonej gdzieś na północ zamku Książ.
Czy tak wyglądać miała ochrona jednego
z najważniejszych zadań budowlanych III
Rzeszy? Tak miało wyglądać odwrócenie
uwagi od rzeczywistego celu ?
Zapewne również S. Schmelcher, a za nim
F. Seidler dali się zwieść tej szalonej mistyfikacji.
Przypomnieć należy na zakończenie, że
jeszcze w latach ‘90 ubiegłego wieku problematyka „Riese” w Niemczech była prawie
nieznana. To my, Polacy, wydobywamy ją
wciąż na światło dziennie, pokazując światu
nie tylko miejsce gigantycznej budowy, ale
również miejsce kaźni umęczonych jeńców
wojennych i więźniów z obozów koncentracyjnych.
DoPio

Co w szkole piszczy na trzeciej godzinie?

Zabawa
Podaj 10 szczegółów różniących obie fotografie.
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