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No i stało się!
Nadszedł Nowy Rok, a wraz z nim nowa Redakcja. 

Na wieczny łomotowy spoczynek 
odeszli od nas – Człowiek Kawa z zadymionym nochalem 

niejaki Maciej Pełechaty, znany szerszej publiczności 
pod pseudonimem Modrzew oraz szalony DredFryz Kurak, 

legitymujący się jako Kornel Kabaja. 
Im już dajmy spokój. 

Teraz przyjrzyjmy się nowej redakcji, która dumnie pręży 
swe muskuły i obiecuje solidną pracę. 

W jej skład wchodzą prawie same pierwszaki. 
Kasia, Sebastian i Kacper to nowe nabytki. 

Zaś Krzysiu awansował w Łomotowym ministerstwie 
z podsekretarza stanu na redaktora naczelnego. 

A swoim zastępcą mianował kobietę – wszystkoumiejącą Kasię, 
znaną przede wszystkim ze zdjęć, które zatrzymują bicie serca (poważnie!). 

Natomiast Sebastian z Kacprem jako, że w przyszłości 
będą informatykami, zabiorą się za sprawy techniczne. 

A więc do lektury mieszkańcy Sienkiewiczowego Grodu! 

wst´pniak
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Restauratorzy mundurkowego pomysłu
w typowy sposób zagalopowali się ze
swoim hasełkiem, zapominając, że bar-
dziej przemawia ono w kontekście odgór-
nej manipulacji, niż przy temacie ochrony
przed dilerem i lalą z gołym pępkiem. Co
gorsza, wyraźnie dają do zrozumienia, że
uprawiany przez nich hammering, czyli
formatowanie wszystkich z szeregu do
równego poziomu, wchodzi na teren
norm obyczajowych - i przy okazji teren
społecznie już zarezerwowany (czytaj:
odpolityczniony) - kulturę masową.
Na początku pomyślałem - nie ma argu-

mentów przemawiających za mundurka-
mi, co ciekawsze - nie ma żadnych po-
ważnych argumentów! Sama idea zakra-
wa na kpinę, uruchamia całą masę nega-
tywnych skojarzeń.

Diler przecież nigdy 
nie poważy się nałożyć mundurka, 

roznegliżowana lolitka,
poczuje moralną skruchę

Problem w tym, że wykiełkowanie, a co
gorsza, powrót pomysłu wcale nie wyda-
je mi się znowu niczym dziwnym. 

Burakiw mundurkachw mundurkachBartosz Sajewski 
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Jest chyba właśnie tak, że rządzący nadal
nie mogą skumać, że ich władza, nie jest
tą samą przeciwko jakiej walczyli, samą
zaś walkę o wpływy polityczne rozumie-
ją jako przejmowanie kontroli absolutnej.
Tymczasem podczas ich sporów wyrosło
pokolenie, które od pojętych zagadnień
trzyma się z dala. 

Podstawową, poza uniformizacyjną, rolą
mundurków jest integracja ze szkołą. Ale
nie jest to już ta sama szkoła, „nasza
klasa“ itd. To instytucja, a przywiązanie
do niej, tak rzadkie w społeczeństwie, ma
się rozpocząć u podstaw. Jak łatwo prze-
widzieć, za mundurkiem stoi już szereg
nakazów - jakżeby inaczej, skoro trzeba
mieć na uwadze to, ilu znajdzie się niepo-
kornych idei „szkołę trzeba kochać“.

Wolę nie wiedzieć nic o przyszłych u-
pomnieniach, sądach uczniowskich i ra-
dach pedagogicznych skupionych na pro-
blemie nieprzystosowanych. Nie może
być inaczej, skoro do tej pory sprawa tych
relacji kończyła się na kłanianiu się sztan-
darom, ślubowaniom, różnego rodzaju
wizytacjach czy pozbawionych sensu
dniach szkoły. 

Zamiast nakazywać wystarczyłoby sku-
pić się na promocji szkoły i wzmacnianiu
relacji instytucji z uczniami. A te przecież
istnieją. Co komu po białych koszulach
skoro nie ma to nic wspólnego z wybo-
rem, tylko nakazem? Spot Giertycha,
  w którym drzwi szkoły zamykano przed
długowłosymi nosicielami negatywnych
wzorców miał pozwolić odetchnąć
uczniom młodszym, niezbuntowanym,
tak cudownie naiwnych, że aż świętych.
Podczas praktyk nauczycielskich miałem
okazję poznać uczniów zdolnych, ich

ubiór był dla całego grona obojętny, po
prostu nie brano tego pod uwagę. Teraz
miałoby się to zmienić - po co? Zdolny
uczeń ma być rozliczony za długie włosy,
muzykę, której słucha? To ma polepszyć
relację, czy zupełnie pozbawić sensu
pytanie o nie?

Wcale nie głupim pomysłem byłoby uży-
cie wzorców, z których uczniowie już
korzystają. Czy logo szkoły dla pięciolat-
ki, przypięte czy przyklejone do plecaka,
piórnika czy czego tam jeszcze, musi być
biało-czerwone? Różowe uderzałoby w
godność szkoły? Państwa? Czy uczęsz-
czający na zajęcia kółka geograficznego
uczeń, który najchętniej nosi czarne
„tiszerty” nie nałożyłby od czasu do
czasu takiej, które miałoby logo szkoły,
ale w pierwszej mierze podkreślałoby
jego zainteresowanie - banalny przykład:
mapa świata a wokół obramówka z nazwą
szkoły miałby być znowu ujmą dla dobre-
go imienia instytucji? 

Czy ci bardziej wyluzowani uczniowie 
nie mogliby korzystać z loga 

z używanym powszechnie 
„przezwiskiem“ szkoły? 

Kto w danym mieście nie rozpoznałby, 
o którą szkołę chodzi? Przykładów moż-
na by mnożyć, bo mają one jedną zaletę -
- dopuszczają pluralizm, bazują na funk-
cjonujących wzorcach. Próby manipulacji
w tym względzie można określić jako
malowanie trawy na bardziej zielony
kolor. Tylko kto ma zadecydować o tym,
który z odcieni zieleni jest tym politycz-
nie poprawnym?

Bartosz Sajewski - rocznik ‘81, absolwent SLO 
w Kołobrzegu, mgr polonistyki, aktualnie 
mieszka w Mainz w Niemczech

fot. Kasia Gauer

Buraki



miałością i współczuciem wobec tych,
którzy nie dostali od życia tyle co my. 
A dostaliśmy wiele! Mamy możliwości.
Liczne możliwości i wiele perspektyw na
życie, które nie jest usłane różami… 
To nie wszystko! Mamy również możli-
wość kształcenia się, rozwijania swoich
pasji i zamiłowań, które czynią nas
szczęśliwymi.   

Chcieć to móc. Sami sobie udowodni-
liśmy, że potrafimy się zjednoczyć. 

Wydarzeniem, które zapewne najbardziej
utkwiło nam w pamięci była śmierć Jana
Pawła II. Proszę przypomnieć sobie wy-
darzenia z tamtego okresu… proszę przy-
pomnieć sobie jak zachowywali się
ludzie… w tym właśnie czasie słuchanie
informacji emitowanych w TV było czymś
przyjemnym… Szkoda, że ten cudny okres
nie trwał dłużej. 
No i   cóż. Lepsze to, niż nic. 

Na szczęście sami tworzymy swoją rzeczy-
wistość. Twórzmy ją z zapałem i chęcią
zmiany na lepsze. Każdy krok jest istotny
i każdy krok przybliża nas do upragnio-
nego celu… 
A więc Drodzy Rodacy, do pracy :)

Ewelina Chudziak

☺Człeku, 
patrzaj 

pozytywnie!
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Gdyby tak na chwilkę zapomnieć o ca-
łym Bożym świecie… o szerzącym się
złu i okrucieństwie, z którym mamy do
czynienia na każdym kroku… 
Gdyby tak na chwilkę móc skupić się na
wartościach ważnych, które starają się
budować Ci, którzy nazwani zostali
przyszłością naszego szalonego globu. 

Zdewastowane śmietniki… powybijane
szyby… nocne awantury i bijatyki. Tak.
To jedna strona medalu. Jest jednak
jeszcze ta druga, która być może będzie 
w stanie uspokoić nasze przepełnione
obawami serca. 

My ludzie młodzi mamy w głowach
wszystko i nic. Naglące nas problemy,
poszukiwanie własnej tożsamości skłania
do robienia wielu głupot, przynoszących
nieporządane skutki. 

Jednak w sercu praktycznie każdego z nas
jest iskierka, która przeobrazić może się
w ogień.  Młodzi ludzie są niesamowicie
uczynni i wrażliwi na krzywdę innych.
Proszę chociażby zwrócić uwagę na
rzeszę wolontariuszy chętnych nieść
pomoc na różnego rodzaju zbiórkach.
Tego rodzaju doświadczenie w istocie
pomaga nie tylko zabić czas, ale również
uczy wielu rzeczy. Obdarza nas wyrozu-
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KKoottwwiiccaa  ggrraammyy  
uu  ssiieebbiiee!!

21.12.2007 - dzień, który utkwi w pamięci
kibiców Kotwicy. Godzina 17:00, zbiórka
pod halą Milenium. Byłam wcześniej,
a i tak na miejscu zastałam „sporą” grupę
fanów. W powietrzu dało się wyczuć
próbkę szykowanego dopingu… Przybył
organizator i wszyscy rzucili się po
odbiór biletów. Trzeba dodać, że wej-
ściówki na mecz zostały sprzedane już 
w przeddzień wielkiego wyjazdu i był to
jedyny mecz w historii polskiej ekstrakla-
sy, na który bilety można było kupić na
Allegro (cena 90 zł, normalnie 15). Pod-
jechały 2 autokary, do których musiało
się zmieścić ponad 200 osób w tym rów-
nież ja i tylko 5 innych dziewczyn. Resztę
stanowili mężczyźni - głównie fanatycy
piłkarskiej Kotwicy oczywiście wszyscy
znieczuleni alkoholem. 

Wyobrażałam sobie spokojną podróż:
max godzinka i jesteśmy na miejscu - było
inaczej: ciągłe przyśpiewki zapalonych
sympatyków Kotwy, zdzierających gardła,
jazda pod eskortą policji pod sam Kurnik
(potoczna nazwa hali Gwardii). Wejście
od tyłu, żeby nie doszło do starcia między

nami a kibicami gospodarzy. 
Na hali też było gorąco. Prawdziwy do-
ping. Nasi koszykarze mogli czuć się jak
u siebie i pokazać na co ich stać. Mimo,
że niesieni wspaniałymi okrzykami, koło-
brzeżanie przegrali 1 połowę  (głównie za
sprawą świetnej dyspozycji rzutowej
Arabasa, byłego zawodnika Kotwicy, zza
linii 6.25). Koszaliński spiker (powiem
cicho, że lepszy od naszego) podrywał do
dopingu cały Kurnik. Jednak to my na
przestrzeni całego meczu byliśmy głoś-
niejsi i można stwierdzić, że w tej kwestii
bezapelacyjnie wygraliśmy! 

Na parkiecie było zupełnie inaczej niż na
trybunach. 
Z każdą minutą traciliśmy nadzieję na
zwycięstwo, choć w głębi duszy wierzy-
liśmy, że może się udać. Dopiero w
czwartej kwarcie nasi obudzili się i pod-
jęli próbę pogoni za rywalami, którzy
cały czas utrzymywali bezpieczny dys-
tans punktowy. Każdy kosz, ofensywna
zbiórka, każdy przechwyt dawał nadzieję
na zwrot akcji. Tego dnia nasi zawodnicy
nie byli w najlepszej formie. Zespołowa
gra AZS-u i przegrana walka na tablicach
szczególnie przyczyniły się do porażki. 

A mogło być tak pięknie… 
ważne derbowe zwycięstwo było w zasię-
gu ręki, wystarczyło po nie sięgnąć! 

82:70, niestety dla AZS-u.

K.G. #21 
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P0I@cY nI3 G3sI...sf0oy
j3zYK m@y0m!

- napisał mRej1505 w swoim opisie na
gadu-gadu. Nie czekał nawet minuty, gdy
zameldował mu się ktoś, z sakramental-
nym „cze, poklikash?”. Nie odpowiedział,
odwrócił się od monitora i spojrzał w te-
lewizor. Obejrzał wywiad znanego repor-
tera ze znaną gwiazdą, zastanawiając się,
kto głupszy, po czym przełączył, nie wy-

Internet. Poeta i wokalista Ś. w buncie prze-
ciw codzienności brejkał wszystkie rule.
Ledwo zrozumiał o co chodzi - poenglish,
cudaczne połączenie polskiej i angielskiej
gramatyki. Można i tak. W końcu sam
często wplatał angielskie słówka w to co
mówił. Bo tak jest trendy. Chociaż nie,
trendy już nie jest trendy, teraz mówi się
jazzy. Albo jakoś tak. Nie był na bieżąco.
Gdyby był, pewnie już dawno by pisał
słit-blogaska o autorce piosenki, na
wspomnienie której, do dziś spoglądał 
z obrzydzeniem na radio, zastanawiając

trzymawszy do końca. Trafił akurat na 
wiadomości, w których polityk G. jąkając
się z umysłowego wysiłku, stwierdzał, że
opozycja i wszyscy poza nim to jedna
wielka ciamcia-ramcia. Stwierdził, że to
porównanie to i tak szczyt elokwencji, 
w zestawieniu z niektórymi znajomymi
owego polityka, którzy obcych języków w
ogóle nie znali, a i z ojczystym trudności
mieli. A po chwili przypomniał sobie
koleżankę, która obraziła się na niego,
gdy użył przy niej słowa „elokwencja”. 
Ech, czasy, obyczaje, lub, jak to mówiła
większość znajomych m   Reja „taki lajf”.
Cóż, może być i lajf, jeśli komuś pasuje, 
choć jemu akurat nie pasowało. Znies-
maczony, wrócił do komputera. 

się, czy naprawdę są ludzie którzy tego
słuchają. Sprawdził w Internecie - całe
rzesze. No cóż, o gustach się nie dyskutuje.
Następnego dnia wpadł mu w ręce
pewien brukowiec. Na ostatniej stronie
przeczytał:
Ostatnimi czasy z cmentarza 
w Nagłowicach dochodzą wieczorami 
dziwne odgłosy. Mieszkańcy twierdzą, 
że to Mikołaj Rej, wybitny polski poeta,
przewraca się w grobie. 
Pani W. (65 lat)...

Dalej już nie czytał. Wieczorem znów
ustawił ten sam opis, licząc, że ktoś to
zauważy...

M@cI3k S@MuLaK

PP00ll@@ccYY  PP00ll@@ccYY  

z uśmiechem
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Nowy Rok jest czasem wielkich pos-
tanowień i przemyśleń. Powstają wów-
czas ambitne plany, z których realizacją
jest różnie. Niektórym udaje się dojść do
jednej wielkiej organizacji życia. Ze mną
bywało różnie. Muszę się przyznać bez
bicia, ale i z ogromną przykrością, że nie
udało mi się zrealizować moich planów.
Zakończyły się one jedynie na pięknych
słowach. Czym było to spowodowane?
Może lenistwem, brakiem poświęcenia,
zaparcia i silnej woli. Ale zbytnio nie będę
się załamywać, bowiem przyszedł Nowy
Rok i szanse mam naprawdę ogromne.
Bowiem życie toczy się dalej, co więcej
życie piękne. Moje wcześniejsze upadki
mogą doprowadzić do tego, że więcej
danych błędów nie popełnię. A szansa na
kolejny dzień życia jest motywacją do dzia-
łania i naprawiania swoich błędów. Ludzie,
z którymi obcuję są narzędziem pomagają-
cym podnieść się z upadku. 

Zatem wrzucam „uśmiech numer pięć” na
mą piękną buźkę (odzywa się moja nar-

cystyczna osobowość;) ) i idę do przodu.
Prawdę powiedziawszy dziś śmieję się 
z dni, w których myślałam, że zapadnę się
pod ziemię. Teraz jest to powód do radoś-
ci. Jak widać nie ma tego złego, co by na
dobre nie wyszło. Do czego zatem
zmierzam. Pragnę odsłonić spojrzenie na
świat w innych kolorach. Wszystko
bowiem zależy od sposobu myślenia.
Jeśli człowiek wie, czego chce i dąży do
celu pomimo wszystkich możliwych
przeszkód, to osiągnie to, o czym marzy. 

Życie jest piękne, tylko należy się na nie
otworzyć i mocno uwierzyć w jego piękno.
Każdy może stać się optymistą. Wystarczy
jedynie trochę bagatelizować swoje nie-
powodzenia, a w pełni doceniać sukcesy.
Nowy rok jest idealnym czasem na
wielkie zmiany. Zatem proponuję wszyst-
kim, aby sięgnęli po optymistyczne kred-
ki i zamalowali czarne myśli oraz wszyst-
ko co dotąd było powodem smutku.
Niech te kredki będą symbolem uśmie-
chu i czerpania szczęścia z życia.

P0l@cY  P0l@cY  
w nowy rokw nowy rok

z uśmiechemz uśmiechem
Iwona Jaranowskafo
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Ludzie starszych pokoleń, w swoich
opowiadaniach używają takiego magicz-
nego stwierdzenia „za naszych czasów”.
Skok technologiczny sprawił, że i tutaj
wiele się zmieniło. Otóż mogę już teraz
powiedzieć, że Za Naszych Czasów na
komunię dzieciom dawało się zegarek
albo rower i to nam starczało. Teraz
młódź ma potężny wachlarz potrzeb, 
a potencjalni prezentodawcy mają wielki
wybór dostępnych dóbr. I tak oto dzie-
ciarnia dostaje W Tych Czasach super-
szybkie komputery, konsole do gier,
komórki etc.   

waż ciekawsze dla widzów jest słuchanie
o kolejnych aferach politycznych albo
ekscesach Dody.
Tymczasem przecież kilka lat temu jesz-
cze nikt nie pomyślałby, że telefon ko-
mórkowy może mieć potężny wachlarz
możliwości, a aparaty fotograficzne wbu-
dowane w komórki w ogóle istnieć. 

Zastanawiano się co to będzie z czło-
wiekiem, gdy roboty opanują nasze
życie... a przecież S.I. już to zrobiła.
Powoli coraz więcej funkcji życiowych
człowieka jest zastępowanych przez algo-
rytmy, w aparatach fotograficznych, ko-

Przecież tak naprawdę to właśnie my,
ludzie, których wiek jeszcze mieści się
w granicy -nastu lat, jesteśmy świadkami
potężnej rewolucji, która z dnia na dzień
nas pochłania. Pewien  sławny futurolog
mówi, że już za około 20 lat powstaną
komputery, które będą mogły kopiować
wiedzę z mózgu jednego człowieka, do
mózgu drugiego. Kilkadziesiąt lat temu
myślano, że stworzenie robota, który
będzie obdarzony inteligencją choć w po-
łowie tak złożoną jak ludzka, będzie nie-
możliwe. Dzisiaj mamy już Sztuczną
Inteligencję z powodzeniem konkurującą
w wielu dziedzinach z umysłem człowie-
ka. A to dopiero początek. 

Tak naprawdę wszystkie nowinki wcho-
dzą do naszego życia niepostrzeżenie. 
W mediach nic o tym się nie mówi, ponie-

mórkach, nawet pralkach. 
Z jednej strony człowiekowi łatwiej, bo
badania nad S.I. dają możliwość zajrzenia
w ludzkie DNA, rozszyfrowanie jego
struktury i w przyszłości, poprawienie jej
tak, abyśmy nie chorowali i starzeli się
wolniej. Wszczepiane implanty pozwolą
nam być lepszymi ludźmi, i psychicznie,
i fizycznie. Podobno każdy z nas jest do
siebie podobny w 99,9% a to malutkie
0,1% to nasze różnice. Tak niewiele
potrzeba. A gdy wszyscy będziemy nie-
śmiertelni i nie będziemy mieli ułom-
ności? Zatrze się też i to 0,1%... i czym
pozostaniemy? Chcemy odkryć wszystkie
tajemnice naszego istnienia, sens bytu, ale
czy to właśnie te tajemnice nie sprawiają,
że istnienie jest ciekawe i sensowne?

Quo vadis Kornel Kabaja

homo sapiens?
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Wiele jest pytań, na które człowiek nie zna
odpowiedzi, czy zaświaty istnieją? 
UFO – prawda czy mit, gdzie rosną dzikie
róże i najważniejsze – kto zabił Laurę
Palmer?
Dowiedzmy, że na te dwa ostanie udało mi
się znaleźć odpowiedź. Ale zamierzam
częściowo wyjawić Wam, mili moi, za-
gadkę śmierci Laury Palmer.

Kim jest owa Laura Palmer? Odpowiedź
–trupem?. Zagadka niewyjaśnionego mor-
derstwa na 17-letniej dziewczynie jest
głównym wątkiem (serialu filmu) Davida
Lyncha – Miasteczko Twin Peaks.

Sam Lynch, jeden z „tych genialnych”
reżyserów, którego filmy są „lekko” para-
noiczne. Lynch uwielbia bawić się widza-
mi z mistrzowskim talentem „zabija kli-
na” odbiorcom, którzy po wyjściu z sali
kinowej cały czas się zastanawiają o co
chodziło z Henrym? (patrz „Głowa do
wycierania”). Ale dowiemy się tego 
w chwili śmierci.

Wracając do Twin Peaks, jest to miasto
otoczone lasami, położone przy granicy
kanadyjskiej. Jak powiedział Hitchcock,

dobry film grozy, powinien zacząć się od
trzęsienia ziemi, tak jest u Lyncha.
W pierwszym odcinku znaleziona zosta-
je, oczywiście martwa Laura Palmer. 
I w tym momencie powstaje pytanie: Kto
ją zabił? Odpowiedź: to oczywiste, że
sowy. Do pomocy szeryfowi Trumanowi
przysłany zostaje speszjal ejdżent Dale
Cooper (może dziwić wygląd Coopera 
a la lata 50., ale to Lynch).

No i się zaczyna. Najlepiej byłoby to ująć
jako zbieg (z pozoru) nieszczęśliwych
zdarzeń. Ale wszystkie odcinki (wraz 
z „Ogniu, krocz za mną”) należy samemu
obejrzeć, przeżyć etc. Jako dziecko pop-
kultury powinienem skwitować artykuł
słowami Marcina Świetlickiego:

„Jestem pijakiem,
Jestem nieślubnym dzieckiem 
Bogarta i Marylin Monroe,

To ja zabiłem Laurę Palmer”.

Special Agent Modrzew

P.S.
Co do lasu w tytule to święta prawda, bo w
lasach są sowy. Taaak. Fire walk with me…

WW  llaassaacchh
mieszka zło
WW  llaassaacchh
mieszka zło

Modrzew
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Drogie Siostry i Bracia! Łącząc się 
z Wami w tym niewymownym bólu
stwierdzam, iż te dwa lata szkoły zleciały
niemiłosiernie szybko. Niech to będzie
przestroga dla tych, którym dane będzie
spędzić w tej szkole jeszcze rok lub
dwa… a może i więcej.

Drogie dzieci (te przed 18 rokiem życia),
powiadam ja Wam, nie myślcie, że do
matury jeszcze macie kupę czasu. Ja tak
myślałem i teraz stoję na życiowym roz-
drożu. Chciałbym złapać stopa, który by
mnie przez nie przewiózł. To niby takie
proste pytanie…

Kim chcę być w przyszłości?

Jednakże nie dajcie się zwieść złemu
duchowi. Żeby znaleźć właściwą od-
powiedź na to pytanie trzeba choć na
chwilkę zatrzymać się w życiowym biegu
i spojrzeć na siebie z dystansem, z innej
perspektywy.

Gdy przypominam sobie jakie miałem
plany i założenia odnośnie mojej przy-
szłości, gdy byłem małym brzdącem (aż
trudno uwierzyć, ale tak, kiedyś byłem
mały), to na myśl nasuwa mi się tylko
jeden wniosek… 
Kiedyś byłem mały i głupi… teraz jestem
już duży i… no mniejsza o to. 

P ychozolologiaSfo
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Jakby na to nie patrzeć nie posunąłem się
daleko w moich rozważaniach od czasu
dzieciństwa. No bo jak ktoś mógł
wymyślić, by w wieku 18 lat młody
człowiek musiał decydować o czymś, co
zależy na całej jego przyszłości. 
Jestem jeszcze trochę za młody na to. No,
ale jeśli nie teraz, to kiedy i w jakim wie-
ku będę w pełni gotowy do tej decyzji? 

A może tak dorzucić jeszcze ze dwa lata
do jakiegoś etapu naszej edukacji? Nie
wiem, może np. do gimnazjum 

Ach, to były czasy, 
największym problemem człowieka

było wtedy, czy ilość kanapek
zabrana z domu 

wystarczy, aby zaspokoić 
mojego tasiemca…

Chociaż, gdy pomyślę o tym chwilkę dłu-
żej, to wydaje mi się, że to nie jest najlep-
szy pomysł. Ci, którzy potrzebowali
zostać tam dłużej, to zostali i na tym chy-
ba już poprzestaną. No a, że ja zaliczam
się do ludzi o ambicjach nieco większych,
więc chyba ta decyzja będzie musiała
zostać przeze mnie podjęta w najbliż-
szym czasie. Istotne jest to, żeby podjąć ją
samemu i nie robić czegoś wbrew sobie. 

Chciałbym, żeby ktoś mi pomógł i dora-
dził, ale każdy mówi co innego. Jakbym
miał ich wszystkich posłuchać, to życia by
mi nie starczyło, żeby studia skończyć. 

Fajnie byłoby zatrzymać czas.
Przecie ten okres w życiu, 

który teraz przeżywamy 
to najlepsza część życia. 

Teraz właśnie każdy z nas powoli wy-
grzebuje się ze swojej jaskini i dziwi się
światu, który poza nią ogląda. 
I to w tym właśnie świecie trzeba podjąć
decyzję o swojej przyszłości. 
Jednak naprawdę będziemy do tego zdolni
kiedy światło, którego będąc w mroku ja-
skini nie znaleźliśmy, przestanie oślepiać
nasze oczy. 
Dojrzymy wtedy dokładnie ścieżkę, którą
powinniśmy dalej podążyć. 

Dlatego też mówię Ja Wam, 
Siostry i Bracia, nie lękajcie się
światła, gdyż to ono jest kluczem 

do odnalezienia właściwej 
życiowej drogi.

Szukajcie, a znajdziecie 
i takie tam…

Pozdrawiam, 
psychozololog, Bartosz Nowak
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Średniowieczna muzyka, walka na
śmierć i życie, a także bój intelektualny
między dwoma najlepszymi szkołami 
w powiecie kołobrzeskim! 
Tak w skrócie można by było opisać
Pojedynek Gigantów – Kopernik kontra
Sienkiewicz. Zresztą już sam początek
zapowiadał wielką rywalizację. 
Rozpoczął się on od wejścia drużyn 
w średniowiecznych strojach i niecodzien-
nej grze na rogu! Na zakończenie powita-
nia obie drużyny serdecznie się uściskały,
przez co niejednej damie uroniła się
łezka, a i u mężnych rycerzy można było
ujrzeć szkliste oczęta. Nie zabrakło rów-
nież wpadek ze strony obu drużyn. W
konkurencji „oto rozterka – gdzie jest
płuco, a gdzie nerka” nasi, tj. Sienkiewi-
czanie  pomylili jelito grube z mózgiem,
zaś Mózgi z czerwonej cegły  (Koperni-
czanie) postanowiły zamocować rzepkę
na łokciu! Zdecydowanie lepiej wypad-

liśmy w konkurencji „jaka to rasa – krowy
Pitagorsa”. Tutaj udało nam się zdobyć
maksymalną liczbę punktów, zaś Czer-
wonym Mózgom tym razem nie poszło
najlepiej. Nad prawidłowym przebiegiem
turnieju czuwała niezastąpiona Rada
Mędrców (niekoniecznie z siwymi czu-
prynami), której to przewodniczący, sta-
rosta powiatu kołobrzeskiego Artur
Mackiewicz natychmiastowo rozwiewał
wszystkie wątpliwości cwaniaków inte-
lektualnych z obu szkół. 

„Sienkiewicza każdy zna
on wysoki poziom ma

w nim zabawa ciągle trwa
Gromek szkoła na sto dwa!”

Najwięcej ubawu publiczności przyniosło
rysowanie karykatur patronów szkół
przeciwnika. Prócz odstających uszu Mi-

PojedynekPojedynekKrzysztof Pyziafo
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kołaja Kopernika mogliśmy ujrzeć nos
Henryka Sienkiewicza, którym bez
większych problemów mógłbym wbijać
gwoździe. Ponadto podczas krótkich
przerw do boju wkraczali średniowieczni
rycerze, którzy prezentowali spektakular-
ne walki na miecze, realizmem przypomi-
nające te z Hollywood. 
Dodatkowo zabawę uświetniały błazny
zarażające swoim dobrym humorem
ogromną publiczność, która liczyła ponad
350 osób! Nie obyło się również bez

próśb o aplauz, który był nieocenionym
środkiem dopingującym dla walczących
o dobre imię szkoły. Co ciekawe, okazało
się, że również w obu szkołach istnieją
nieodkryte talenty pisarsko-rymowane.
Na zakończenie obie drużyny miały napi-
sać czterowersowe wiersze-rymowanki. 

„W naszym pięknym Koperniku
świetnych ludzi jest bez liku

tu rozrywka i nauka
dalej już nie trzeba szukać”
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Nasza hala niestety nie jest w stanie
pomieścić tak ogromnej ilości widzów.
Podczas pojedynku widownia liczyła 350
osób. 70 osób pracowało przy organizacji
całego turnieju, więc nie dałoby rady po-
mieścić obu szkół. Jeżeli dyrekcja będzie
chciała, to czemu nie. Teraz czekamy na
wyzwanie ze strony Kopernika. A wtedy
na pewno podejmiemy rękawicę i za-
szczycimy ich swoją obecnością. 

Jakie docierają do Pani sygnały 
o pojedynku? 

Wszyscy uczniowie, którzy przyglądali
się rywalizacji, byli bardzo zadowoleni.
Emocje sięgały zenitu, a szczególnie
wzruszająca była scena wejścia drużyn,
której towarzyszyła średniowieczna
muzyka wraz z grą na rogu, gdzie rycerze
w szyku bojowym weszli, nasrożyli się
wobec siebie, po czym przywitali się 
i przytulili się do siebie. Wiem, że nawet
w tym momencie dwie panie nauczy-
cielki się popłakały.

Czy jest Pani osobiście zadowolona 
z turnieju?

Jestem bardzo zadowolona, ponieważ
wszystko wyszło tak, jak planowałyśmy.
To były trzy miesiące ciężkiej pracy, pod-
czas której udało się przygotować i deko-
rację, i również prezentacje multimedial-
ne co było bardzo trudne do zgrania.
Wszyscy uczniowie spisali się na medal.
Myślę, iż było to rewelacyjne osiągnięcie
zarówno moje, jak i pozostałych pań,
które przygotowywały całą imprezę. 

Z prof. Agnieszką Grzegorczyk,
jedną z organizatorek Pojedynku Gigantów

rozmawiał Krzysztof Pyzia
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Jak to się stało, że doszło do pojedynku
największych gigantów w powiecie i kto
był jego pomysłodawcą?

Pomysłodawcą były trzy osoby: Joanna
Jankowska, Agnieszka Grzegorczyk
czyli ja oraz Anna Stolica-Dobrowolska.
Trzy polonistki, które wpadły na pomysł,
żeby na wzór współzawodnictwa Oxfordu 
i Cambridge zrobić podobną rywalizację
między najlepszymi szkołami czyli nami
i Kopernikiem. Co prawda nie można było
przeprowadzić wioślarskich regat, tak jak
to się odbywa w Anglii, ale na intelekty
zmierzyć się mogliśmy jak najbardziej. 

Muszę przyznać, że wśród uczniów
naszej szkoły panował bunt z powodu
niemożności obejrzenia tego pojedynku.
Czy uczniowie mogą mieć nadzieję 
na to, że kolejna edycja odbędzie się 
w większym miejscu, jak choćby na hali
Milenium, gdzie zdecydowanie pomieś-
ciłyby się obie szkoły?
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Życie to cud
Życie ...
Życie to cud
Cud, który nas otacza
Każdego dnia
O każdej porze
Jest pięknem
A piękno to tkwi w szczegółach

Spróbuj je dostrzec
Zajrzyj w głąb siebie
Nie zamykaj drzwi
Nie wyprzedzaj czasu
A odliczaj swój własny

Stwórz nowy świat
Zaprowadź harmonię
Nie powracaj w przeszłość
Acz zaglądaj czasem
Zawsze pamiętaj

... Uśmiechaj się ... bo
Życie to cud  

Katarzyna Góral
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Ars poetica

Puzzle
Myśl stwarzająca,
Przedziera się w ułamku 
Jednej sekundy
Tak, jak gdyby wszechświat
Urodził się
Z jednej myśli,
Z jednego słowa.

Przez życie przeszedł 
Ukradkiem mężczyzna
O niebieskich oczach…
On też był kawałkiem 
Wszechświata,
Kawałkiem…życia.
Przemknął jak gdyby 
Niezauważalnie…
Czy istniał?

Poukładane myśli
I tak nagle zburzona
Hierarchia…
Zauważyłam tylko
Promień światła,
Który znikł szybciej 
Niż się pojawił…

Myśl stwarzająca,
Ułamek sekundy,
Zamykam drzwi 
I po raz kolejny 
Próbuję ułożyć puzzle
własnego życia.
Życia, w którym
Najdrobniejszy przejaw lęku
Sprawi, że
Schowam je głęboko,
Do kieszeni
Przemoczonej kurtki. 

Paulina Jakubowicz
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pod lupà

Imię: Norbert
Nazwisko: Frańczuk
Zawód: pogromca Windowsa
Powiększenie pod lupą: max

Łomot kojarzy mi się…
…z ludźmi, którym chce się chcieć.
Ulubiony film i aktor?
Bezapelacyjnie Hydrozagadka z naj-
lepszym na świecie aktorem Zdzisławem
Maklakiewiczem
Największa przygoda, jaką przeżył Pan 
w życiu?
Ilekroć spoglądam w lustro i widzę prawy
łuk brwiowy to za największą przygodę
uważam skok rowerem nad łańcuchem
zawieszonym przy ziemi. Bardzo duży
nacisk należy położyć w tym pytaniu na
słowo „przeżył”.
Największa porażka…
jw.
Recepta na dobry humor?
Spytać się ucznia o powód spóźnienia.
Zabawa dla całej klasy gwarantowana. 
Na co by Pan przeznaczył główną wygra-
ną w totolotka? 
Kupiłbym czołg i postawił na dziedzińcu
szkoły. Wycelowałbym w budynek i…
ufundowałbym nowy.
Obawiam się…
…że dyrektor ze te bzdury obetnie mi
dodatek motywacyjny.
Irytuje mnie…
…polityka 
Wzorem godnym do naśladowania wg
mnie jest…
…poprawność polityczna nakazuje mi
powiedzieć: teściowa
Chciałbym zostać zapamiętany jako…
…dobry człowiek
W moim życiu jest za dużo, a za mało…
Parafrazujące znane przysłowie: za dużo
pracy za mało kołaczy
Jak według Pana wygląda raj? 
Nie wiem jak wygląda raj i póki co nie
chcę wiedzieć.

Rozmawiał: Krzysztof Pyzia
fot. Kasia Gauer

Pańskie życiowe credo to…
…„Carpe diem”.
Co Pan sądzi o współczesnej młodzieży?
Poza nielicznymi wyjątkami, które nie
potrafią narysować w Excelu wykresu
funkcji cosx, jesteśmy fajni.
Na bezludną wyspę zabrałbym…
…laptopa z dostępem do Internetu,
żebym mógł na moodle (moodle - platfor-
ma e-learningowa przyp. red.) wrzucić
zadania dla klasy 2 ZI.
Pańskie hobby to…
…wrzucanie zadań na moodle. 
Za żadne skarby nie spotkałbym się z…
…komornikiem.
W dzieciństwie chciałem być…
…szefem wszystkich szefów - zostało mi
to do dziś.
Marzę o odwiedzeniu…
…Dubaj, tam musi być klawe życie.
W szkole pracuję…
…od kiedy dyr. Gromek powiedział „Yes,
yes, yes”. 
Życie jest jak…
…Windows - nie wiesz kiedy się wysypie.
W przyszłości chciałbym…
…żeby wszystkie klasy humanistyczne
potrafiły w Excelu narysować wykres
funkcji cosx 
Pieniądze pełnią w moim życiu…
…z racji wykonywanego zawodu - funk-
cję humorystyczną.
Ulubiony bohater z dzieciństwa?
MacGyver, do dziś dnia jestem pod
wrażeniem. Coś z niczego - motto wielu
nauczycieli.
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• Ludzie pierwotni mieli wszystko z ka-
mienia.
• Ludzie powinni być życzliwi, a gdy je-
den człowiek upadnie, to drugi powinien
się przejąć.
• Meduza żyje w jelicie grubym człowieka
i jest szkodnikiem bardzo pożytecznym.
• Meteorolodzy wychodzą trzy razy dzien-
nie oglądać swoje narządy.
• Mimo wysiłków służby drogowej mżaw-
ka nie ustawała.
• Na obrazie Matejki mistrz krzyżacki
staje dęba na koniu.
• Na skutek żałoby swojej matki Iwona
urodziła się 5 lat po śmierci ojca.
• Na znak, że kochał matkę, Marcinek ob-
rabował starą kaplicę.
• Największym błędem Bolesława Krzy-
woustego było to, że podzielił swoich sy-
nów na 5 części.
• Nasz pies ma trzy lata, długi ogon i nie-
bieskie oczy zupełnie jak tatuś.
• Nauka przychodzi mu z trudnością,
więc ją skończył i umarł na suchoty.
• Nel nałożyła mu piersi na głowę i spo-
kojnie usnęła.
• Nerki, moczowody, pęcherz moczowy 
i cewki tworzą układ wydawniczy.

22

• Kain zamordował Nobla.
• Kangur ma łeb do góry, dwie krótkie
przednie kończyny i dwie tylnie długie. W
worku ma brzuch na małego i długi ogon.
• Karusek lubił suczki, ale najbardziej
wolał Anielkę.
• Kiedy Giaur się wyspowiadał, tak mu
ulżyło, że umarł.
• Kości człowieka są połączone łokciami
do kolan. 
• Kiedy ojciec wracał z koniem do domu,
to chłopcy pchali mu do pyska skórki od
chleba.
• Korsarze wyjeżdżali na bezludne wyspy
i łapali niewolników.
• Krowa, podobnie jak koń, składa się z
rogów, kopyt, wymion i ogona.
• Królowa Kinga została świętą, bo Bo-
lesław był wstydliwy.
• Kryjąc się po zaroślach przyroda doda-
wała mu otuchy.
• Ksiądz Robak strzelił do niedźwiedzia,
który zwalił się z hukiem i nie czekając
na oklaski pobiegł do domu.
• Lato mile spędzę u kuzynek, z których
zejdę dopiero po wakacjach.
• Leonardo namalował damę z Łysicą.
• Ludność Italii wzrasta szybko dzięki od-
wadze jej mieszkańców.
• Ludzie ginęli z mrozu i innych chorób
zakaźnych.

sszzaalloonnaa ssttrreeffaa

Muminków





Budząc się rano, pomyśl 
jaki to wspaniały skarb żyć, 
oddychać i móc się radować

Marek Aureliusz fo
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