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Wraz z nadejściem jednej z najradośniejszych pór roku - wiosny - w „Nowej Jedynce” nastąpiły ważne zmiany. Pożegnała nas dotychczasowa redaktor naczelna Marta Krzanowska, która poświęciła nam kilka miesięcy ciężkiej pracy. Jesteśmy jej bardzo wdzięczni za pomysły i świeżość,
jaką wniosła do naszej redakcji swoją osobą, za
ogromny zapał i chęć współpracy. Na jej miejscu
pojawiła się nowa redaktor - równie zaangażowana,
pełna optymizmu i nowych pomysłów. Mam nadzieję, że pod moją redakcją gazetka będzie zmieniała się na lepsze, będzie ciekawsza, zyska szersze
grono czytelników i osób chętnych do współpracy.
W nowym numerze nie zabraknie ciekawych
artykułów. Przeczytacie między innymi bardzo interesujące rozważania naszego kolegi redakcyjnego o
współczesnych autorytetach. Wspomnimy naszego
ukochanego Jana Pawła II. Odpowiemy na pytanie,
co to jest tolerancja. Odkryjemy przed Wami tajemnice, powspominamy również jedną z cooltowych
postaci naszego LO - pana Mareczka. Zajrzymy do
warszawskich kin, teatrów i galerii. Na koniec - jak
zwykle - trochę rozrywki.
Liczę, że i ten numer „Nowej Jedynki” Was
mile zaskoczy.
Miłej lektury
Kasia Orlik:)

STR.4—AUTORYTETY
STR.6— KU PAMIĘCI NIEZAPOMNIANEGO
STR.9—TOLERANCJA CZY IGNORANCJA?
STR.10—ROCZNIK’97
STR.12— ZWIERZACZKI
STR.13—TYLKO SZTUKA CIĘ NIE OSZUKA
STR.14—MISJA: ODCHAMIANIE
STR.15—GRUPA MOZARTA

SPROSTOWANIE
W ostatnim numerze „Nowej Jedynki”
podaliśmy niepełną informację na temat organizowanego w naszej szkole
spotkania z profesorem Uniwersytetu
Warszawskiego, p. Wieczorkiewiczem.
Nie wymieniliśmy nazwiska głównej
organizatorki spotkania - prof. Doroty
Dobieszewskiej, za co gorąco przepraszamy.

STR.16—CO NAS CZEKA?

Redakcja

STR.17—KOŁO MIŁOŚNIKÓW SZTUKI
STR.18—COOLTOWA POSTAĆ JEDYNKI ODESZŁA...
STR.20—RECENZJE
STR.21—FABRYKA SNÓW
STR.22—DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
STR.24—CZAS NA RELAKS

UWAGA!

Redakcja Was potrzebuje!
Potrzebujemy świeżej krwi, pomysłów.
Jeśli los Waszej gazety nie jest Wam obojętny, napiszcie na
adres redakcji (gazetka.szkolna@gmail.com), o czym chcielibyście czytać. Mile widziane gotowe artykuły.
Nie musisz być poetą, żeby u Nas zaistnieć - wystarczy zapał
i inwencja twórcza.
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AUTORYTETY...
Autorytet? Czym jest autorytet? Czy to tylko społeczne
uznanie jednostki lub instytucji w społeczeństwie? Czy
szacunek? Postawa godna naśladowania?
Autorytet - to pojęcie każdy może rozumieć inaczej, każdy z nas może autorytet zinterpretować w inny
sposób, obdarzyć go cechami, które dla niego są priorytetowe - najważniejsze. Mnie interesuje autorytet, jako autorytet osoby, która cieszy się
olbrzymim szacunkiem, osoby godnej naśladowania, mającej w sobie cos niesamowitego - wyróżniającego na tle innych - oczywiście w sposób pozytywny.
Dla mnie autorytet oznacza człowieka niezwykłego, wzór, kogoś, kto zrobił coś ważnego, coś, na co inni nie byli gotowi się zdobyć.
Autorytetem jest dla mnie bez wątpienia prof. Władysław Bartoszewski, którego mogłem poznać osobiście. Niewielu jest ludzi takich jak Władysław Bartoszewski, którzy
swoje życie od lat najmłodszych (od liceum) poświęcili ojczyźnie i narodowi. Całe
jego życie to walka na pierwszej linii frontu – dosłownie i w przenośni. Walka o Polskę i Polaków, ale również o człowieczeństwo i pojednanie. Walka do dziś… Jest to
jeden z niewielu ludzi uznanych za bohaterów ludzkości. Ten pełen emocji, wewnętrznej siły człowiek, jest dla mnie autorytetem, symbolem Polaka – prawdziwego patrioty.
Autorytetem jest dla mnie Jan Paweł II, jeden z najważniejszych Polaków. Jego encykliki, książki, działania to świadectwo niezłomnej wiary w Boga i ludzi. Można odważnie powiedzieć - człowiek doskonały – Święty! Kochający wszystkich ludzi, niezłomny w wierze propagator pojednania między religiami, Bożego Miłosierdzia, który
to umiłował sobie młodzież w sposób szczególny. Wielki Człowiek – Wielki Polak –
Wielki autorytet.
Jan Nowak-Jeziorański – legendarny kurier z Warszawy, dyrektor RWE, bojownik o sprawę Polską, jeden z najlepszych obserwatorów i komentatorów rzeczywistości, człowiek, który swoje życie poświęcił naszemu życiu. Wytrwały w walce mimo licznych fałszywych ataków na jego osobę. Stał cały czas w świetle reflektorów,
jednak nie mówił o sobie jako o jednostce, ale jako głosie i przedstawicielu pokolenia
– autorytetów. Pokolenia, które poświęciło się walce o nowe wolne życie w wolnej
Polsce.
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Mógłbym jeszcze długo wymieniać wybitne postaci – dla mnie autorytety chociażby Ryszard Kapuściński, doskonały dziennikarz i pisarz - który do końca
twierdził i wierzył w to, że człowiek jest z natury dobry i tej dobroci szukał, dalej:
Adam Michnik, Lech Wałęsa, Irena Sendlerowa, Czesław Miłosz, Jacek Kuroń…
Wszyscy to wielcy Polacy, sylwetki, które warto bliżej poznać. Przywołuję te przykłady, ponieważ autorytet ich jest niepodważalny i nie podlega w żaden sposób wątpliwościom. Są to ludzie, do których określenia najczęściej używa się wyrazu
„wybitny”. Ale my możemy i powinniśmy również szukać autorytetów jak najbliżej
siebie – chociażby rodzice, ktoś z rodziny, nawet jakiś znajomy. Powinniśmy szukać
dla siebie autorytetów, gdyż tych wielkich jest coraz mniej. Wielcy odchodzą w tak
ważnym momencie, bo teraz autorytety potrzebne są, by bronić innego autorytetu,
chociażby autorytetu państwa. Następuje powolne rozluźnienie więzi społecznych,
szarganie świętości. Nie możemy na to pozwolić, bo wielcy ludzie – to nasza historia. Historia nadal żywa, a naród, który traci, niszczy własną historię, to naród skazany na powolną zagładę. Dlatego walczmy o nasze autorytety, nie zaprzepaśćmy
ich walki. Utrzymując pamięć i szacunek oddajemy im hołd, podziękowanie za to,
co oni zrobili dla nas.
Piotr Kowalczyk
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Ku pamięci
Niezapomnianego…
„Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście
całe to duchowe dziedzictwo, któremu na
imię „Polska“, raz jeszcze przyjęli z wiarą,
nadzieją i miłością (...)“
Tymi słowy zwracał się do rodaków
Ojciec Święty w 1979 roku, w Krakowie. 2
kwietnia tego roku minęły dwa lata od śmierci
Jana Pawła II. Człowieka, który zmienił oblicze naszego kraju. Chcąc uczcić pamięć o tym
wielkim człowieku, pogrążmy się na moment
w chwili refleksji nad Jego cudownym, aczkolwiek nasączonym bólem życiem.
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920
roku w Wadowicach. Jego dzieciństwo nie
było nazbyt szczęśliwe. Jako mały chłopiec
stracił matkę, a po niedługim czasie starszego
brata. „Moja matka chciała mieć dwóch synów: lekarza i księdza; mój brat był lekarzem,
a ja – mimo wszystko – zostałem księdzem.
Edmund zmarł, zaraziwszy się jako młody
lekarz ostrym przypadkiem szkarlatyny...“
Młodzieńcze lata Wojtyły łączą się
przede wszystkim z postacią ojca, którego
życie duchowe po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłębiło. Dla syna zachował
siły i pomagał mu iść przez życie. Zmarł podczas drugiej wojny światowej i okupacji.
„Patrząc na niego, nauczyłem się, że trze-

ba samemu sobie stawiać wymagania i
przykładać się do spełnienia własnych
obowiązków.
Jako dwudziestoparolatek, aktor Karol
Wojtyła działał intensywnie wraz z kompanami w grupie teatralnej, która kultywowała polskość w czasie wojny. Wystawiali min „Śluby panieńskie“ Aleksandra
Fredry. W owym czasie pisywał do swego
mistrza Mieczysława Kotlarczyka, twórcy
Teatru Rapsodycznego: „Obłożyłem się
książkami, obwarowałem Sztuką i Nauką.
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Pracuję. Czy uwierzysz, że mi nieomal
brakuje czasu? Czytam, piszę, uczę się,
myślę, modlę się i walczę w sobie. Czasem okropny odczuwam ucisk, przygnębienie, depresję, zło. Czasem jakobym
świtu dopatrywał jutrzenki, jasności
wielkiej.“ Cudem przeżył drugą wojnę
światową, pogłębiając swą wiedzę i, co
ważniejsze, wiarę oraz poszukując celu
w swym życiu. Aż pewnego dnia, na
konklawe po śmierci Jana Pawła I, a
konkretnie 16 października 1978 roku,
Karol Wojtyła został wybrany nowym
papieżem. Pierwszy raz w historii Rzymu był to właśnie Polak! Rodacy zgromadzeni na Placu Świętego Piotra wiwatowali, klaskali, krzyczeli i płakali z radości! To samo działo się z ludźmi na
całym świecie, zgromadzonymi przed
telewizorami i radioodbiornikami w
prywatnych domach, w świetlicach, w
sklepach, na ulicach.

A co zrobił nasz Ojciec...? Wyszedł do
tłumu, stanął w oknie Nuncjatury Apostolskiej i powiedział: „(...) Bałem się
przyjąć ten wybór, ale zrobiłem to w duchu pokory i posłuszeństwa naszemu
Panu i w całkowitym zaufaniu do Jego
Matki Najświętszej – Madonny. Nie
wiem, czy będę umiał dobrze wypowiedzieć się w waszym – naszym – języku
włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie.(...)“
Praktycznie każde zdanie wypowiadane
przez Jana Pawła II było przerywane salwami radosnych okrzyków publiczności.
Dla wszystkich był zaskoczeniem
fakt, iż ludzie nie tylko przyjeżdżali do
Papieża, ale i On wyruszał im na spotkanie. Jako cel swej pierwszej pielgrzymki
Ojciec Święty obrał sobie Polskę. Był to 4
czerwca 1979 roku w Częstochowie. Łamiącym się ze wzruszenia głosem mówił,
że byłoby nie do pomyślenia, by pierwszy polski papież nie przybył do „tego
sanktuarium wielkiej nadziei (...), aby
usłyszeć, jak bije serce Kościoła i serce
ojczyzny w sercu Matki.“
Przyszedł jednak moment, w którym radość ustąpiła smutkowi i obawie,
gdyż oto 13 maja 1981 roku o godzinie
17.13 Jan Paweł II zostaje postrzelony
przez Turka – Mehmeta Ali Agce i bezwładnie osuwa się w ramiona stojącego
tuż za Nim sekretarza ks. Stanisława Dziwisza. Po zamachu, Papież wyznał:
„Kiedy padałem (...) miałem wyraźne
przeczucie, że wyjdę z tego“ A już w
cztery dni później wierni usłyszeli nagrane w klinice Gemelli wyznanie: „Modlę
się za brata, który mnie zranił, a któremu
szczerze przebaczyłem.“ Druga pielgrzymka do ojczyzny miała miejsce 18
czerwca 1983 roku, również do Częstochowy. Ta była jednak trudna, bo wciąż
jeszcze trwał stan wojenny i działały

niektóre obozy internowanych. Spotkaniom towarzyszyły łzy oraz gorące prośby o pomoc i ratunek. Rozwijane dopiero w tłumie transparenty przypominały
Polakom, że „Solidarność“ żyje, zwycięży, walczy... Również w '83 roku, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia Papież odwiedził zamachowca z '81 roku
w jego celi.
Zamach...

Nasz Ojciec Święty nie tracił poczucia humoru. Joaquin Navarro Valls,
rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej,
zapytał Go kiedyś wprost: „Czy Wasza
Świątobliwość płacze? - Nigdy na zewnątrz.” - odpowiedział mu Papież.
Nawet jako dostojnik kościoła nie
zrezygnował ze wspinaczki. Zawsze
dobrze czuł się w górach, a górale mieli
Go za swego. Kiedyś, jeszcze jako kardynał, przyjechał z wizytacją do jednej z
podhalańskich parafii. W progu kościoła
przywitała go jakaś góralka słowami:
„Eminencyjo, najprzystojniejszy Księże
Kardynale.“ A On na to: „No, coś w
tym jest.“
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Malutki Karol Wojtyła

Na swej przedostatniej pielgrzymce do
Polski opowiadał o swych maturalnych czasach,
rozglądając się po Wadowickim rynku:
„Tam była księgarnia, a tam cukiernia. Po maturze chodziliśmy tam na kremówki. Jak myśmy to
wszystko wytrzymywali, te kremówki po maturze.“- mówił rozbawionym, choć łamiącym się
głosem. Zdjęcie tamtego uśmiechu obiegło cały
świat. Tłum śmiał się rzewnie i śpiewał „Sto lat“,
na co Papież ripostował: „To łatwiej wyśpiewać,
niż wykonać.“ Rozbawiony tłum odpowiedział
na to gromkim „Pomożemy!“ Nieuchronne było
jednak coraz bliżej... Stan zdrowia naszego kochanego Ojca pogarszał się z dnia na dzień. Już w
Wielkanoc, 27 marca 2005 roku, po operacji tracheotomii chciał się odezwać choć paroma słowami do zgromadzonych na Placu Świętego Piotra
wiernych, ale było już tylko słychać charczenie...
Nawet podniesienie ręki do błogosławieństwa
urbi et orbi przyszło mu z najwyższym trudem…

I oto stało się najgorsze... 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21.37 Ojciec
Święty, Jan Paweł II opuścił nas, by bez reszty oddać się służbie Panu…
Pozostawił nam po sobie wspaniałe 27 lat pontyfikatu, o którym nigdy nie
zapomnimy, i o którym będziemy opowiadać jeszcze naszym wnukom…

Kochamy Cię
Tato...
Nigdy
Cię nie
zapomnimy

Paula Neska
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W dniu wyboru

Tolerancja czy ignorancja?
Większość uczniów naszej szkoły zapytanych o zdanie na temat klas integracyjnych
opowiadało się za tym, że osób niepełnosprawnych jest u nas mało, więc nikomu nie
przeszkadzają, bo prawie się ich nie zauważa. Niektórzy narzekali na zbyt małą pomoc
pedagogiczną i złe podejście niektórych nauczycieli. Są jednak wśród nas i tacy, którym
ta garstka istot po prostu przeszkadza... To naprawdę przykre, gdy widzi się, jak
skrzywdzone przez los osoby przemierzają korytarz na wózku albo opierając się o ścianę, a wszyscy cofają się o kilometr, strzelając głupie komentarze...
Chcąc zrozumieć zróżnicowanie poglądów, zasięgnęłam opinii magistra psychologii, Pana Adama Figelanda.
Jakie jest Pana zdanie na temat przemieszania ludzi o tak róznych potrzebach?
Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ daje
młodzieży niepełnosprawnej możliwość uczenia się życia w normalnych warunkach. Natomiast zdrowa młodzież ma okazję nauczyć
się zachowania w stosunku do takich ludzi i
zrozumieć ich potrzeby. Uważam, że powinno powstawać coraz więcej takich placówek.

Możemy dzięki nim posiąść wiedzę na temat
pomocy innym, zauważania ludzkich potrzeb
oraz tolerancji. Uczymy się również doceniania swojego życia i zdrowia oraz akceptacji
samych siebie.
Rozmowa z Panem Figelandem wiele mi
wyjaśniła, lecz zastanówmy się jeszcze nad
tym, jak czują się w naszej szkole osoby
niepełnosprawne. Czy nie odbierają nas tak,
jak niektórzy z nas ich – jako innych? Czy
nie jest im źle, gdy czują na sobie nasze
ukradkowe spojrzenia?To tylko część pytań,
które zapewne każdy z nas chciałby zadać
takiej osobie. W poszukiwaniu odpowiedzi
sięgam do źródła. Rozmawiam z uczennicą
jednej z klas integracyjnych,

Jak w idealnych warunkach powinni być
traktowani i odbierani niepełnosprawni w
szkołach takich jak nasza?
Powinno się obchodzić z nimi jak
z normalnymi ludźmi i pomagać
Trudno być innym...
im tylko wtedy, kiedy ta pomoc
jest naprawdę niezbędna. Powinni
mieć poczucie obcowania z nimi
jak z każdym innym człowiekiem.
Trzeba rozmawiać z nimi na każdy
temat i nie sprawiać wrażenia
jakiegoś specjalnego traktowania,
nie pozwalając tym samym na ich
alienację.
Czy możemy nauczyć się czegoś
od osób niepełnosprawnych, przebywając wśród nich?
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która moim zdaniem ma tu najciężej, ponieważ porusza się na wózku inwalidzkim.
Jak czujesz się w tej szkole Kasiu?
Dobrze.
Jakie są Twoje stosunki z rówieśnikami?
Mamy dobre stosunki. Wszyscy się już do
siebie przyzwyczaili.
Czy jest coś, co przeszkadza Ci w naszym
liceum?
Tylko to, że wielu uczniów nie szanuje szkolnego sprzętu. Chodzi o windę. Korzystają z
niej ludzie, którzy nie mają takiej potrzeby.
Skaczą w niej i robią niepotrzebny tłok.
Jakie masz plany na przyszłość?
Na pewno chcę pójść na studia. Nie wiem
jeszcze jakie, ale zdecydowanie w kierunku
humanistycznym, bo przedmioty ścisłe nie
idą mi najlepiej.
A jakie masz marzenia?
Chciałabym wybrać się w podróż do Paryża.
Zobaczyć Rubinową Komnatę w Luwrze i
„zdobyć” Wieżę Eiffla. Na razie nie jest to
możliwe, ponieważ nie znoszę dobrze długich
podróży samochodem, więc pozostaje to w
sferze marzeń... Ale czym byłoby życie bez
marzeń?

Szkoła przyjazna uczniom - najlepsze określenie naszego liceum według jednej z jego
z absolwentek. Zapytana o słuszność stwierdzenia - Szkoła z klasą - stanowczo zaprzecza,
do Limanowskiego nie pasuje to określenie,
jest zbyt sztywne…

13 kwietnia 2007 r. odbył się w I LO
zjazd absolwentów rocznika ’97. W tym spotkaniu uczestniczyli prawie wszyscy. Rocznik ten
był dobrym rocznikiem. Przez ostatnie dwa lata
prowadziłem tam fizykę. Klasa była zupełnie
niezła z punktu widzenia tego przedmiotu. Na
dwadzieścia osiem miejsc w klasie nie było ani

Rozmówczyni życzę realizacji pragnień z całego serca. Mam nadzieję, że po
przeczytaniu tego artykułu każdy z Was
spojrzy na osoby niepełnosprawne inaczej
niż do tej pory. Są to tacy sami ludzie jak ja,
czy Wy, nie radzący sobie na przykład z
matematyką czy chemią, lubiący głośną muzykę albo długie, spokojne spacery... Nie
można się ich bać, co często przeradza się w
pogardę. Zastanówmy się może, czy nie moglibyśmy zrobić czegoś, co ułatwiłoby im
egzystowanie w naszej szkolnej społeczności? A przede wszystkim pamiętajmy, by
pielęgnować w sobie poczucie wzajemnego
szacunku i tolerancji, bo właśnie te uczucia
są podstawą polepszenia stosunków międzyludzkich.
Paula Neska
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jednego wolnego – mieścili się akurat. Przez
cztery lata byli pod opieką pani profesor Pazio,
która przez cały okres edukacji prowadziła ich
za rękę, wspomina dyrektor szkoły Wiesław
Kita. Postawiłem tam jedną piątkę… nie było
żadnej miernej - dodał po chwili. Zapytany o
zachowanie uczniów i wybitne jednostki, które
ze względu na szkolne wybryki, mogły zostać
zapamiętane, odpowiada a tak… były problemy
z takimi dwoma. Zostali zakwalifikowani do
ogólnopolskiej olimpiady informatycznej, jednakże nie zgłosili się na nią, mówi z odrobiną
goryczy. Mieli ogromne szanse… ale przestraszyli się – do dziś im to wypominam -

- wyjaśnił dyrektor. Poza tym zachowywali się

Absolwenci niestety rzadko odwiedzają szkołę,

naprawdę dobrze… tylko mieli trochę nieobecno-

ale jak mówią dużo nauczycieli wspominamy z

ści (to już z uśmiechem na ustach). Zaciekawiona,

łezką w oku. Ja bardzo ciepło wspominam pro-

postanowiłam odszukać i zadać kilka pytań tajem-

fesora Adamowskiego od języka niemieckiego.

niczemu oficerowi. Był nim Piotr Olenderek, pra-

Chętnie z nim bym się spotkała, bo wiele mu

cownik jednego z warszawskich banków. Nie

zawdzięczam. Niestety już nie żyje, powiedziała

pamiętam nic takiego – odparł uśmiechając się. Ja

Monika. Jak każdy, oni też byli młodzi, wygłu-

nie startowałem w żadnej olimpiadzie. No cóż…

piali się ale nie w taki sposób jak teraz. Kiedyś

ale skoro tak było….

młodzież nie była tak agresywna, wtrąciła znów.

Wielkimi krokami zbliża się maj. Miesiąc

W wypowiedzi absolwentki czuć było smutek, a

jak

jednocześnie mały apel o rozsądek – żartujmy

i gimnazjalnych. Uczniowie wybierają liceum,

ale mądrze. Pamiętam, jak kiedyś nasz nauczy-

jednakże wybór ten nie jest prosty. Informatory

ciel na lekcji fizyki spowodował zwarcie i cała

nie zawierają przecież opinii i odczuć. Dlatego też

szkoła bez prądu…, odpowiada, śmiejąc się

poprosiłam kilku absolwentów, aby opowiedzieli o

Karina Lewandowska.

egzaminów

zarówno

maturalnych,

życiu szkolnym w żoliborskiej jedynce. Uważam,

Mogło się zdawać, że ich opowieści nie

że nasza klasa stworzyła bardzo fajny zespół ludzi,

miały końca. Tyle się przecież wydarzyło. Spę-

który przez cztery lata bardzo fajnie się razem

dzili w tej szkole cztery lata swojego życia. Ich

bawił, mówił Piotr Olenderczyk. Jest specyficzna.

buzie promieniały radością. Nie mogli nacieszyć

Gdy zacząłem tu chodzić, miała złą renomę. To

się sobą po tylu latach. Każdy z nich zostawił w

była wiadomość… Zapytałam o powód tej mało

tej szkole część swojej młodości – jak mówią

pozytywnej oceny. To dlatego, że byli ludzie, któ-

najlepsze lata. Ale nikt tego nie żałuje.

rzy olewali szkołę. Uczęszczali do niej, gdyż nie

szkoła ma klimat. Zawsze chętnie tu wracamy…,

dostali się do innych, ale byliśmy również my, Ci

mówią jednogłośnie.

którzy traktowali szkołę poważnie. Wydaje mi się,

Ta

Agata Szmeja

że po pewnym czasie zaczęliśmy się integrować,
tłumaczył Piotr. Każdy z moich rozmówców zwracał szczególną uwagę na fakt, iż szkoła rozwija się
dynamicznie, zmierza ku górze. Nie żałuję wyboru
szkoły. Uważam, że naprawdę nauczyciele

wkładali w nas dużo wysiłku, stwierdził Piotr,
zapytany o przygotowanie przez szkołę do
egzaminu dojrzałości i do życia. Z czystym sumieniem mogę polecić ją każdemu - dodaje Monika
Konowrocka.
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Porzucone, zostawione same sobie,
często katowane, a one tylko chcą kochać i
być kochane.

Zwierzęta, bardzo często to właśnie one,
zastępują nam przyjaciół, to one nas pocieszą,
dadzą się pogłaskać. Dowiedziono, że ludzie,
którzy posiadają zwierzęta, są spokojniejsi i
mniej zestresowani. Psy już od wielu lat pomagają w ratowaniu ludzkiego życia jako policjanci, ratownicy górscy oraz pomocnicy osób niewidzących.
A jednak mimo tych wszystkich wspaniałych ich zalet, tak je krzywdzimy. Istoty,
które przywiązują się do nas całym sercem,
kochają i tęsknią, często są dotkliwie okaleczane, wyrzucane z domostw, w których żyły od
lat. To ostatnie zjawisko jest bardzo częste w
okresie zbliżających się urlopów. Zwierzątko po
prostu staje się zbyt uciążliwe i przeszkadza w
wyjeździe na letni wypoczynek.
W takich wypadkach ich właściciele
bardzo często pozostawiają swych podopiecznych w przypadkowych miejscach, zupełnie nie
zwracając uwagi na przyszły los zwierzaka.
Przykładem np. może być sprawa, która obiegła
całą Polskę.
Sprawa „Orlenowskiego Kubusia”
Pewnego dnia, jakieś 13 lat temu, pracownicy
stacji benzynowej PKN Orlen w Katowicach
znaleźli w zaroślach szczeniaka przywiązanego
do drzewa. Przygarnęli tego kundelka, zamieszkał on w budzie, którą pracownicy mu wybudowali. Obok niej zawsze stały miski z pożywieniem i piciem. Pies bardzo bał się ludzi i - mimo
tego że był on na stacji obecny - nikomu nie
zawadzał i nie wchodził w drogę. Nigdy nie
było z nim problemu. Tak było do momentu, w
którym stacji nie przejął nowy ajent.
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Dyrektorka przegoniła psa,
jego buda i miski nagle zniknęły,
podobno ktoś je ukradł. Jednak Kubuś (tak właśnie nazywano tego psiaka) ciągle wracał, chował
się po krzakach w rozpadlinie, w końcu to właśnie był jego dom, to tutaj mieszkał przez te 13
lat. Swoją kryjówkę odnalazł w pobliskim lasku,
w rurze ciepłowniczej i w niej dokonał swego
żywota. Grupa strażaków wyjęła jego zwłoki w
piątek 1 grudnia. Sekcja zwłok wykazała, że
zwierzak padł na zawał serca. Ludzie nie chcą
darować Katowickiej Stacji Orlen, tego co zrobiła
Kubusiowi. Wiadomo już, że zostanie wszczęte
postępowanie prawne w tej sprawie. Natomiast
ludzie, którzy nie są specjalnie związani z tą sprawą, a poruszyła ich ta historia, naklejają na swoje
samochody nalepki z rozmaitymi hasłami oraz
omijają Orlen szerokim łukiem. To była historia o
porzuceniu, dokładniejsze szczegóły możecie
znaleźć na stronie www.orlenowskikuba.pl
Niestety zwierzęta są nie tylko porzucane
przez ludzi. Zdarzają się i to bardzo często, okrutne pobicia i okaleczenia.
Ozzy i jego historia
Pewnego wieczora, dziewczyna znalazła w parku
psa, Golden Retriwera. Zabrała go do swojego
domu, gdzie miał tymczasowo pozostać
(dziewczyna miała już dwa psy). Sama rozwiesiła
ulotki i napisała ogłoszenie do Internetu w poszukiwaniu nowego schronienia dla zwierzaka. Po
paru dniach zgłosiła się osoba, która chciała
Ozzyego dla swoich rodziców. Ponoć stracili oni
takiego samego psa. Tak więc Ozzy pojechał do
swego - wydawałoby się - wymarzonego nowego
domu. Ponieważ nowa właścicielka psa nie przekazywała o nim żadnych informacji,

dziewczyny zaczęły się niepokoić - potrzebne
były konsultacje weterynaryjne i dalsza specjalistyczna opieka. Po wielu telefonach i rozmowach, niedomówieniach i kłamstwach, okazało
się, że pies nie żyje.
Podobno zdechł już tego samego wieczora,
kiedy został przewieziony do nowego domu.
Jednak starym opiekunom wydawało się to niemożliwe. Postanowili przeprowadzić sekcję
zwłok. Poprosili o pokazanie im grobu Ozzyego. Kiedy odkopali jego ciało i u weterynarza
rozerwali worek, w który pies był owinięty, ich
oczom ukazał się straszny widok. Worek był
praktycznie pełen krwi, pies cały poobijany,
widać było rany. Weterynarz po sekcji stwierdził, że pies nie tylko został zakatowany na
śmierć, ale i jeszcze za życia zakopany pod
ziemią. Nie takiego losu chciała dla tego jakże
łagodnego psa dziewczyna, która znalazła go w
parku.
To kolejna historia która ukazuję okrucieństwo człowieka.
Upominamy!
Jeśli chcecie wziąć zwierzaka, PAMIĘTAJCIE!
To nie tylko zabawa i wspaniały kompan, to
przede wszystkim obowiązek.
Jeżeli jednak chcielibyście pomóc jakiemuś
zwierzakowi, to zapraszam do schronisk, tam na
pewno znajdziecie stworzenie wspaniałe i kochane.
http://www.psianiol.org.pl/
-fundacja Azylu pod Psim Aniołem
http://www.paluch.org.pl/
- Schronisko na Paluchu.
Marta Krzanowska

Tylko sztuka Cię
nie oszuka

CZYLI CAŁA PRAWDA
O MALARSTWIE POLSKIM
XXI WIEKU

Wiele kontrowersji wzbudziła
niedawno otwarta wystawa w warszawskiej Zachęcie, która ukazuje nieco inną stronę malarstwa i sztuki, niż
się zazwyczaj spodziewamy. Większość z eksponatów przywołuje kicz,
pustkę i bezmyślność. Ja jednak uważam, że warto znaleźć się na tej wystawie, gdyż dzięki niej w nas samych
może obudzić się duch artysty. Trzeba
przyznać, są tam prace dobre i takie,
które bazują na taniej prowokacji, udając sztukę. Po jej obejrzeniu da się
zauważyć, że malarstwo wchodzi w
codzienność. Artyści znajdują upodobania w szczególnie wielkich lub małych formatach, stosują napisy, przywołują cytaty, odrzucają prostokąt
płótna i wychodzą z malowaniem bezpośrednio na ściany. Znajdziemy tam
nie tylko malarstwo, ale i grafikę, filmy, fotografię, a w tym kłębek myśli
młodych ludzi, wyrażających swój
pogląd na świat.
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Warto wybrać się na tę wystawę lub odwiedzić wiele innych wystaw w galerii, gdyż
Zachęta jest miejscem magicznym, do którego ciągle chce się wracać, by odkryć nowa
sztukę, jaką galeria nas karmi. My - głodni jej - chcemy czegoś nowego, świeżego. Nie
powinniśmy dawać się sterroryzować gustom i upodobaniom, nawykom kuratorów sztuki.
Oceniajmy sami sztukę, bo nie trzeba być znawcą lub historykiem, by wiedzieć o niej dużo.
Jeden z internautów pisze: „Byłem na wystawie i jestem przekonany, że każdy bohomaz
może być tam powieszony, bez obawy, że będzie się różnił od reszty. To wystawa sprytnych, bądź naiwnych głupków przekonanych, że naśladując - tworzą sztukę. Radzę nie
wchodzić na piętro, tylko zostać na parterze i oglądać rzeźby i akwarele Wilkonia. Albo po
Wilkoniu wejść na piętro, aby, jak mówi reklama,: „poczuć różnicę” między prawdą a
kłamstwem, pięknem a brzydotą ”. Jak jest naprawdę
– przekonajcie się sami.
Gorąco polecam.
Ania Gonera

Wiecie... Gdy czasem dopadnie mnie chandra i odechciewa mi się wszystkiego, włączam dobrą, głośną muzykę i leżąc na łóżeczku - słucham... W szkole często
mi się to nie przytrafia, bo mam wspaniałych kumpli, którzy nie pozwalają mi się
smucić, ale kiedy jednak tak się zdarzy, siadam z kawałeczkiem kartki i zaczynam
pisać... Czasem nawet coś z tego wychodzi, ale najważniejsze jest to, że pozwala
mi to zapomnieć o moim problemie...

Mam nadzieję, że nasza publiczność, czytając Wasze wiersze, czuje to
samo... Bo na mnie właśnie tak one
działają... Więc po raz kolejny gorąco
zachęcam Was do dzielenia się z nami
swoją twórczością.
Paulinka Neska

Małgorzata Olszewska
Psie wyznanie
Ja mam w sumie fajne życie
Kiedy bardzo nudzi mi się
A dla mojej małej Pani
Trudną sztuką jest sprzątanie
Biorę się za malowanie
Gdy maluję i rysuję
Nic w mym domu nie zepsuję
Tak mijają mi godziny
Bez spacerów i rodziny
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Siedząc tutaj, przy nocnym niebie,
Piszę te słowa zwrócone do Ciebie,
Bo chcę byś wiedziała, co do Ciebie czuję,
Byś wiedziała, jakie marzenia snuję,
Bo chcę byś zobaczyła, co jest na mego serca dnie,
To właśnie ten wiersz Ci opowie.

I siedząc razem przy kominka ognisku,
Ujrzę w Twych oczach iskierkę błysku
I to, co się w Twojej duszy znajduje,
I że będzie to odbicie tego, co czuję,
A po chwili zatrzyma się czas,
Zatrzyma się w naszych sercach,
zatrzyma się w nas.

Doszedłem do wniosku, że mam pecha wielkiego,
Bo nie mogłem, choć krótko, dzielić z Tobą życia swego.
I jedyne, co mogłem, to żyć w zawieszeniu,
Nie dając umrzeć jednemu marzeniu,
Że choć na chwilę zrówna się naszych serc bicie,
O tym marzę wciąż skrycie.

Grupę tę tworzy czterech panów, dumnych absolwentów warszawskich i łódzkich
akademii muzycznych: Filip Jaślar (I skrzypce), Michał Sikorski (II skrzypce), Paweł Kowaluk (altówka) i Bolek Błaszczyk (wiolonczela). Swą działalność rozpoczęli w 1995
roku, prezentując lakoniczne, lecz jakże zabawne żarty muzyczne. Po raz pierwszy przed
większą publicznością Grupa wystąpiła na XII Przeglądzie Kabaretów „Paka’97”. W maju tego samego roku odbyła się premiera pierwszego programu pt. „Mozart wiecznie żywy”, co rozpoczęło ich aktywną i nieprzerwaną działalność koncertową zabarwioną
współpracą z takimi gwiazdami, jak: M. Rodowicz, N. Kukulska, M. Opania czy Kayah.
19.11.06 r. miałam okazję osobiście przekonać się o umiejętnościach Grupy Mozarta,
która tym razem wystąpiła w teatrze Rampa na Targówku.
Gdy na scenę wychodzi czterech, ubranych we fraki mężczyzn, zapewne nikt nie
zdaje sobie sprawy z tego, że Ci na pozór poważni ludzie, bawiąc się muzyką klasyczną i
największymi przebojami, dodając do tej mieszanki błyskotliwe i wesołe monologi skierowane do widzów, lada moment doprowadzą ich do łez… ze śmiechu! Jak mówią sami
muzycy: „Traktujemy naszą matkę muzykę z żartobliwą ironią i jesteśmy pewni, że się
nie obrazi”.
Paulina Neska
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Każdy z nas jest indywidualnością. Ma swoje przekonania, upodobania, nawyki i wierzenia, lecz wszystkich ludzi łączy śmierć. Każdy z nas
kiedyś umrze. Może to nie jest optymistyczne spojrzenie na życie, ale taka niestety jest prawda. Nadal śmierć jest owiana tajemnicą. Naukowcy, myśliciele, kapłani... nikt nie umie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę dzieje się z nami,
gdy zamkniemy oczy na zawsze, jak wygląda kraina, w której będziemy żyć, gdy umrzemy? Pozostają tylko domysły… i mity.
Dawne zaświaty
Już w starożytnej Grecji Achajowie
wierzyli, że po śmierci przepływają przez
Styks, płacą Charonowi jednego obola i
pogrążają się w ciemnościach Hadesu.
W krainie wiecznego słońca, czyli Egipcie, wierzono, że umarli faraonowie stają się bogami. W wiekach
średnich śmierć była wszechobecna, szczególnie w epoce późnego
średniowiecza. Badacze kultury domyślają się, że mogło to być wynikiem epidemii, powodowanych brakiem higieny, brudem, lecz o
wiele ciekawsza jest hipoteza, mówiąca, że powszechność śmierci
jest wynikiem rygorystycznego trybu życia i ascezy propagowanej
przez duchownych. Ok. wieku XIV narodził się motyw danse macabre, ukazujący moment zabrania człowieka ze świata przez szeroko uśmiechniętego kościotrupa. Taniec śmierci
miał służyć pouczeniu człowieka, by żył zgodnie z
kanonami boskimi, lecz również miał on oswoić
ludzi ze zjawiskiem śmierci. Renesansowi twórcy
uważali, że istnieje siedem faz życia człowieka. Takie uporządkowanie niesie za sobą określone role
w zależności od wieku, ale stwierdza także, że
wbrew logice jest fakt, że noworodek może
umrzeć, co jest wielkim błędem.
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Zielone pastwiska
O wiele łagodniejsze są współczesne twierdzenia.
Katoliccy księża przekonują, że gdy będziemy żyć, jak
przystało na chrześcijan, to na pewno trafimy do Raju...
Gdy słyszymy taką naukę, zaraz nasuwa się pytanie:
„Jak on wygląda?”. A odpowiedź, mówiąca o pięknej
krainie, nie wszystkich uspokaja. Niedowiarkowie mogą przekonać się,
przeżywając śmierć kliniczną. W filmie „Linia życia” grupa młodych, zachłannych wiedzy studentów medycyny, zatrzymując na chwilę pracę serca, dowodzi, że życie pośmiertne istnieje. W tym obrazie ludzie bawią się
śmiercią kliniczną. W rzeczywistości jest tak, że niektórzy przeżywają ją
nie z własnej woli. Jurij Fedaka przeżył ją aż 68 razy. Było to wynikiem
nieuregulowanego rytmu serca. Lekarze ze szpitala w Użhorodzie, mieszczącego się na Ukrainie, nie mogli ustabilizować organizmu pacjenta.
Ukrainiec, zamiast leżeć w bezruchu i przestraszeniu, powiedział, że nie
boi się śmierci – może spokojnie odejść.
Fedaka relacjonuje, że na własne oczy widział
Niebo i kroczył po nim szczęśliwy. Na pewno i
ten przypadek nie uspokaja całkowicie, ale też
sprawia, że nasza wiara staje się mocniejsza i
trwała. Może czas uwierzyć w zielone pastwiska?...
Monika von Engel

Koło Miłośników Sztuki

ZACHĘTA

Spotkania w galerii Zachęta to próba zarysowania jakiegoś problemu z punktu
widzenia historii i krytyki sztuki oraz dyskusja, podczas której każdy może wyrazić
swoją opinię. Kolejny krok to ćwiczenia tzw. ZPT. Zajęcia prowadzone są przez artystów, którzy na podstawie własnych doświadczeń opowiedzą: jak to się robi i jak osiągnąć zamierzony efekt. Zajęcia te są także okazją, aby spróbować własnych sił w zastosowaniu współczesnych środków ekspresji twórczej. Spotkania odbywają się w co drugą
środę każdego miesiąca, o godzinie 18.00, w sali kinowej Galerii Zachęta. Wszystkie
zajęcia są za darmo.
Ania Gonera

17

Do naszej redakcji doszły niepokojące słuchy. Iż nasz kochany Pan Mareczek, opuszcza
naszą szkołę. Kiedy więc tylko nadarzyła się okazja, powędrowaliśmy do Pana Mareczka
z dyktafonem i listą pytań. Przyjął nas z uśmiechem (jak zawsze zresztą) i pozwolił przeprowadzić z sobą wywiad.

Redakcja: Zacznijmy tak. Czy słyszał Pan o naszej szkolnej gazetce „Nowej Jedynce”?
P. Marek: Oczywiście widziałem a nawet czytałem.
Redakcja: I co pan o niej sądzi?
P. Marek: Jest dużo lepsza niż poprzednia.
Redakcja: Od ilu lat pracuje pan w naszej szkole?
P. Marek: W marcu było by dwanaście lat, odkąd przeszedłem na rentę. Jak by to powiedzieć - przyszedłem tu na chwilę tylko - a zostałem dwanaście lat.
Redakcja: Co pan sądzi o uczniach naszej szkoły?
P. Marek: Generalnie jesteście całkiem sympatyczni. Ale jak w każdej zbiorowości, są i
bardziej i mniej sympatyczni i trzeba o tym pamiętać, że są tacy i tacy.
Redakcja: Jakie wspomnienia wiąże pan z naszą szkołą?
P. Marek: Właściwie cały pobyt jest jednym miłym wspomnieniem i trudno tu coś rozgraniczać. Właściwie to sam byłem zaskoczony, że można, że daje się pracować z młodzieżą i da się ją lubić. Jest to dosyć miłe. Zawsze lubiłem pracować z młodymi.
Redakcja: Wspomniał pan, że zawsze lubił pracować z młodzieżą, czy wcześniej również
pan z nią pracował?
P. Marek: Wcześniej tak. Byłem instruktorem zuchowym przez wiele lat i stąd właśnie te
ciągotki. Ale nie zawodowo a raczej jako hobby, zawodowość wypacza.
Redakcja: A jak by pan opisał uczniów naszej szkoły.
P Marek: Oj trudne zadanie. Nigdy nie byłem dobry w opisie. Hmy… ja wiem
Redakcja: Zapewne łobuziaki.
P. Marek: To znaczy każdy ma prawo do tego. To jest przywilej młodości. Tylko że to
musi być łobuzowanie mające jakiś kształt takie kultury, nie chuligaństwa a łobuzowanie,
to zupełnie inne rzeczy. Generalnie młodzież jest tutaj sympatyczna.
Redakcja: Czyli tak bardzo nie dajemy się we znaki?
P. Marek: Nie, nie, nie.
Redakcja: Podoba się panu ogólnie nasza szkoła?
P .Marek: No oczywiście. Zawsze myślałem że to bardzo dobra szkoła.
Redakcja: No, dobrze, a teraz niech się pan przyzna. Tak z ręką na sercu. Ilu uczniom
pozwolił Pan wyjść poza teren szkoły bez zgody nauczycieli?
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P. Marek: Hoooo, tak szczerze?
Redakcja: Szczerze, szczerze.
P. Marek: Ojej, ale kiedy?
Redakcja: Powiedzmy, że na ten rok szkolny.
P. Marek: No może tak z pięciu.
Redakcja: Pięciu?
P. Marek: No może i więcej. To znaczy jest to zawsze tak, że młodsze klasy nie wychodzą, jak już, to trzecioklasiści, którzy wzbudzają zaufanie i jest jakaś pewność, że
nie będzie z tego żadnych nieciekawych zdarzeń. To można przymknąć oko, jak by co.
Redakcja: Właśnie, jest Pan znany z tego, że po jakichś dwóch miesiącach, zna Pan
imiona wszystkich uczniów bez pytania się nas o to. Jak Pan to robi?
P. Marek: To jest prosta rzecz, zapamiętuje się. Ja zawsze wychodziłem z założenia,
że nie ma nic gorszego jak anonimowość.
Nie lubię być anonimowy i nie lubię mieć do czynienia z anonimowymi ludźmi. Stąd
próba zapamiętywania i zapamiętywania.
Poza tym uważam, że każdego trzeba traktować poważnie, a zwracać się do kogoś poważnie „Ej Ty” - to raczej nie brzmi poważnie. Młodzież zasługuje na to, żeby się nią
zainteresować, bo nie jest przedmiotem tylko podmiotem w tej szkole.
Redakcja: A jakie ma Pan dalsze plany? Bo doszły mnie słuchy, że odchodzi Pan z
naszej szkoły.
P. Marek: To jest, że tak powiem, emigracja z Warszawy do Torunia, poświęcenie się
życiu rodzinnemu, bo tak jakoś się przydarzyło dziecko, więc będę miał dużo zajęcia z
małym dzieckiem.
Redakcja: Czyli opuszcza nas Pan tak zupełnie.
P. Marek: No może nie zupełnie, zawsze będą jakieś tam odwiedziny, zawsze będą.
Redakcja: Co Pana najbardziej szokuje w młodzieży?
P. Marek: Teraz to mnie nic już nie szokuję. Na samym początku, kiedy zacząłem
pracować w tej szkole, to szokowała mnie fraternizacja pomiędzy klasami.
Za moich czasów był rzeczywisty podział na starszych i młodszych. Nie było czegoś
takiego, że klasy pierwsze z klasami czwartymi, bo wtedy jeszcze był stary system, u
mnie to istniał ten podział.
Dopuszczenie do starszych to była pewna nobilitacja, ja zresztą wpadłem przez takie
kontakty w nałóg papierosowy, w ósmej klasie zostałem dopuszczony do palenia w
łazience, gdzie palili koledzy z dziesiątej i jedenastej klasy. No i tak jakoś wyszło trzydzieści lat nałogu. Przyznaję się bez bicia. Ale już od ośmiu lat nie palę.
Redakcja: Czy nie żal Panu od nas odchodzić??
P. Marek: Oj żal. To znaczy jestem już trochę zmęczony, bo to męczy, ale tak, żal mi.
Zawsze jesteście takim elementem, który coś wprowadza w życie. Nieraz narzekam,
ale to dlatego, że jestem już zmęczony, ale zapewne będę za tym tęsknił.
Redakcja: Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu i życzymy Panu miłej emerytury i
pociech z dzieciątka!
W imieniu Redakcji z Panem Mareczkiem rozmawiały
Marta Krzanowska i Kasia Orlik.. Opracowała Marta Krzanowska.
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PULP FICTION
Fenomenalny, genialny, zaskakujący, w 100% przemyślany i…
niedopowiedziany?
Tak, tak. Film pozostawia wiele otwartych furtek, które widz może dowolnie interpretować.
Reżyser (Quentin Tarantino) zaskakująco pomieszał wydarzenia, przez
co film zyskuje na oryginalności. Fani Tarantina na pewno zwrócili uwagę na liczne powiązania imion, nazwisk, przedmiotów do jego wcześniejszego filmu - „Wściekłych psów”.
Są ludzie, dla których film ten jest zbyt brutalny, za mało śmieszny, za głupi…
No cóż… komentować tego nie będę, bo każdy ma prawo do własnego zdania, a moje jest
takie, że „Pulp Fiction” jest po prostu przez wielu niezrozumiane i niedocenione. Charakterystyczne dialogi, ujęcia i niezapomniana obsada aktorska (Uma Thurman, Samuel L. Jackson, John Travolta, Bruce Willis, Harvey Keitel) tworzą film, który każdy, bez wyjątków,
powinien zobaczyć - przynajmniej raz.
Magda Hołodok

NIE UCHODZI, NIE UCHODZI...
... czyli “Damy i Huzary” - jedna z najpopularniejszych i najbardziej zabawnych sztuk Fredry. Nawiązujące do twórczości Rossiniego i Moniuszki żartobliwe kompozycje Jerzego Derfla łączą
się w harmonijną całość pełną staroświeckiego wdzięku, ale też
przenikniętą przewrotną wiedzą o damsko-męskich związkach –
komedię. Jest to barwna, wesoła i groteskową opowieść o niezmiennie aktualnym morale.
Głównym wątkiem jest skrywana miłość dwojga kochanków, którzy sprytnie doprowadzają
do ogólnej zgody na swój ożenek.
To spektakl, który spełnił oczekiwania zarówno osób uwielbiających dobre poczucie
humoru jak i zwolenników chwili kontemplacji oraz niezbyt zawiłych intryg miłosnych.
Paulina Neska
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Szkolna grupa teatralna Theatre Esprit pod kierunkiem prof.
Joanny Sałasińskiej po wielkim sukcesie musicalu „Romeo i Julia”
rusza z przygotowaniami do nowego przedsięwzięcia. „Fabryka
Snów” to autorski pomysł Patrycji Wojtkielewicz, która zajmie się
reżyserią i prawdopodobnie zobaczymy ją w jednej z ról.

Jaka będzie Fabryka Snów?! Czy spotka się z równię wielkim aplauzem publiczności jak „Romeo i Julia”?! Kogo zobaczymy w głównych rolach?! Skąd grupa
zaczerpnęła pomysł na nowy musical?! Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć, pomoże mi w tym osoba najlepiej znająca odpowiedzi na te pytania - Patrycja
Wojtkielewicz.

Po sukcesie „Romeo i Julii” grupa bardzo się zżyła, jak mówi Patrycja „myślę, że
ta więź, która się między nami wytworzyła, stała się jeszcze silniejsza, poza tym po wystawieniu sztuki dla klas pierwszych doszli nowi chętni - tzw. świeża krew”. Na pomysł
nowej sztuki wpadli razem. Podbudowani dobrym odbiorem publiczności, stwierdzili, że
mogliby zrobić coś nowego, jeszcze lepszego, tym razem coś całkiem SWOJEGO.
„Fabryka Snów” to mój autorski pomysł, już dawno chciałam wystawić sztukę o ludziach, którzy nie mają własnego miejsca w życiu. Ich domem jest stary, nieczynny już
teatr. Postanawiają jednak zmienić swoje życie i robią show, dzięki któremu teatr na nowo ożywa. Ten scenariusz różni się tym, że nie ma przygotowanych tekstów, dialogów.
Sami będziemy je wymyślać w trakcie prób, dlatego właśnie spektakl ten jest inny niż
„Romeo i Julia” - zdradza nam pani reżyser. Pytana,
o czym dokładnie będzie sztuka, nie chce nam powiedzieć - twierdzi, iż scenariusz nadal nie jest do
końca gotowy, nadal trwa jego dopracowywanie.
Chcę, aby treści, jakie mają być przekazane widzowi, pozostały do końca tajemnicą, a przedstawienie
okazało się zaskoczeniem dla widzów. Trudno jest
jeszcze powiedzieć, kto zagra, obsada aktorska jest
nadal kompletowana i na razie trudno o jakieś pewne nazwiska. Prawdopodobnie zobaczymy zarówno
Patrycję i jak i Pawła Dąbrowskiego - odtwórców
głównych ról w „R&J” . Premiera planowana jest
na grudzień bieżącego roku.
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Autorka scenariusza ma nadzieję, że uda się zdążyć z przygotowaniami, bo nie
ukrywa, że dla niej samej, jak i dla całej grupy „To przedstawienie jest o wiele trudniejsze niż "R&J" i wymaga większej pracy, ale dla nas nie ma rzeczy niemożliwych”. Czy
„ Fabryka Snów’’ okaże się równym sukcesem jak „R&J” - to pokaże czas - „Nie wiem,
czy okaże się sukcesem? Mam nadzieję, że tak, ale to nie jest najważniejsze. My po prostu robimy to, co lubimy i jeśli to się komuś podoba, to tym bardziej się z tego cieszymy,
ale oczywiście każdy z nas liczy na to, iż przedstawienie to odniesie sukces. Jednego
jestem pewna - możemy liczyć na dużą publikę - zwłaszcza jeśli chodzi o płeć żeńską”.
Zobaczymy, co przyniesie czas, ja głęboko wierzę, że będzie to kolejne trafione
przedsięwzięcie - aktorzy maja tyle werwy i chęci, że trudno nie wierzyć w sukces. Tego
właśnie im życzę i czekam z niecierpliwością na „Fabrykę Snów”!
Kasia Orlik

W

dniu 15 marca 2007 roku odbyła się kolejna edycja Światowego Dnia
Przedsiębiorczości organizowana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości
pod honorowym patronatem Kancelarii Prezydenta RP. Uczniowie, którym udało się
znaleźć firmę, chętną do przyjęcia ich na ten dzień, mogli pójść do niej, aby popracować i dowiedzieć się min. jak ona działa, czym się zajmuje.
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Z naszej szkoły w Dniu Przedsiębiorczości
uczestniczyła trójka uczniów z klasy II G: Kasia
Orlik, Marta Krzanowska i Piotrek Kowalczyk.
Ten dzień spędziliśmy w firmie zajmującej się wyposażeniem wnętrz PPUH "Mirad" Sp. z.o.o.
Nasz dzień pracy zaczął się o godzinie 9 rano w biurze Dyrektora Głównego Pana Piotra Kowalczyka,
który zapoznał nas pokrótce z historią firmy
(założonej w 1986 roku), specyfiką jej działalności
oraz jej organizacją. Po tej rozmowie udaliśmy się
na obchód trzech firmowych salonów rozmieszczonych w różnych punktach ulicy Bartyckiej.
W każdym z salonów pracownicy zapoznali
nas ze swoją pracą, opowiedzieli nam, jak nawiązuje
się kontakt z klientem i jak z nim rozmawiać.
Po dokładnym obejrzeniu wszystkich salonów w
swoim biurze przyjęła nas Pani Anna Więckowska,
która odpowiada za kontakty handlowe z włoskimi
dostawcami (fabrykami). Wytłumaczyła nam, czemu
warto się uczyć i realizować w dziedzinie, w której
jest się dobrym i którą się lubi. Przekazała nam także wiele cennych rad, które na pewno przydadzą się
nam w dorosłym życiu. Z biura Pani Ani powróciliśmy do Pana Dyrektora, który dał nam do sporządzenia trzy dokumenty: zapytanie ofertowe, ofertę
oraz zamówienie. Uczestniczyliśmy także w podstawowych pracach biurowych.
Nasz dzień pracy zakończył się o godzinie
14. Podziękowaliśmy za cudowne przyjęcie i udaliśmy się do domów. Ten dzień był dla nas bardzo
udany. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy,
usłyszeliśmy wiele dobrych rad na przyszłość oraz
zdobyliśmy cenne doświadczenia, które będziemy
mogli wykorzystać już jako pełnoprawni pracownicy.
Chcemy podziękować Panu prof. Janowi Gutweterowi, który bardzo nam pomógł - umożliwił
udział w Światowym Dniu Przedsiębiorczości.

Piotr Kowalczyk
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Pani Kowalska słucha uważnie rad lekarza:
-Pani potrzebuje dużo kąpieli, świeżego powietrza, no i trzeba ubierać
się ciepło.
Wieczorem Kowalska opowiada mężowi o wizycie:
-Doktor powiedział, że najpierw mam wyjechać na Wyspy
Kanaryjskie, potem w góry i koniecznie muszę kupić sobie futro.

Starsza pani zaczepia chłopaka na ulicy:
-Czy mógłbyś mi pomóc przejść na drogą stronę ulicy? W moim
wieku taka przeprawa może być niebezpieczna.
-Oczywiście - mówi uczynny młodzieniec.
-Pewnie mieszka pani po drugiej stronie ulicy?
-Nie, zaparkowałam tam motor...

Kelner pyta klienta, który dopiero wszedł do baru:
-Co pan pije?
-Codziennie rano szklankę soku owocowego, miksturę na łupanie w krzyżu, a w sobotę
kufelek piwka z przyjaciółmi.
-Chyba nie zrozumieliśmy się do końca – mówi uprzejmie kelner.- Pytałem, co by pan
chciał?
-Mój Boże... chciałbym być bogaty, mieć domek nad morzem, podróżować po świecie...
-Może jeszcze raz zadam pytanie: Czy chce się pan tu czegoś napić?
-Czemu nie... a co pan właściwie ma?
-Ja? Niewiele. Kłopoty. Trochę długów. Drużyna, której kibicuję, przegrała, kiepsko mi tu
płacą, doskwiera mi samotność...
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