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W redakcji zrobiło się tłoczno.
Jest nas tak wielu, że nie możemy się policzyć.

Widać, że z nas Humany, a nie żadne mózgi ścisłe.
Ale przejdźmy do rzeczy.

Świeżą krew czuć już w tym numerze.
Można chyba tego najbardziej zasmakować

po szalonych artykułach.
Tym razem tematem numeru jest przegląd pubów.
Wątek wyjątkowo mocno związany z Sylwestrem.

Za to niestety nie znajdziecie tutaj porad,
jak leczyć noworoczne bóle głowy,

ani jak pozbyć się nawyku robienia bałaganu.
Więcej zmian? Czemu nie!

Mimo chęci, nie udało nam się zatrzymać czasu.
To oznacza, że matura coraz bliżej,

a już w następnym numerze zmieni się nam naczelny.
Jednak dziś co innego spędza nam sen z powiek.

Wpadliśmy w depresję! Okazało się, że wszyscy nas oszukali!
Od rodziców, aż po samych nauczycieli.

Do dziś nie możemy w to uwierzyć!
Święty Mikołaj nie istnieje!

Łomotowe Pozdrowienia!

spis treści
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Szczerze powiedziawszy, sporo osób jest
ze szkoły morskiej, bo przecież to oni są
organizatorami tego całego zamieszania.
Zawsze jednak jest sporo wolnych miejsc,
więc staram się zareklamować swym
uczniom zalety rejsu zapominając o jego
wadach.

Na przykład?

Rejs planowany jest na około trzy tygod-
nie. W tym czasie zawijamy do wielu por-
tów, polskich i niemieckich.
Granicę przekraczamy w Nowym War-
pnie, gdzie tradycyjnie już, czekają na nas
pierogi. Pogoda, wiadomo, jest nieprze-
widywalna, ale to nie psuje zabawy i świet-
nych humorów a przygody z rejsu są
niezapomniane.

Jaka jest, albo są, Pana ulubione przy-
gody z rejsu?

Oj, to raczej są. Dwa lata temu i rok temu,

rejs bogaty był w różnego rodzaju
niespodzianki. Dwa lata wstecz, na Dzcie,
czyli łodzi, na której płyniemy, była
typowo babska załoga. Cztery panie
próbowały resocjalizować Szczurka - jed-
nego z załogantów - marudnego i uciążli-
wego. Śmiechu było przy tym co nie
miara. Tak samo, gdy wcześniej już
wspomniany Szczurek, próbował złapać
pomarańczę od sąsiedniej jednostki.
Zahaczył się o szot (red. szot - jedna z lin
na pokładzie) i tym sposobem jego lewa
noga została na pokładzie, a całą reszta
nurkowała pod wodą.
Rok temu, chcąc popływać na kole,
wyrzucił je za burtę. Po chwili sam sko-
czył. Jednak zapomniał przywiązać tego
wszystkiego do okrętu, tak więc musie-
liśmy robić podejście do człowieka. Sporo
tego było, aż zliczyć mi ciężko.

Czyli wnioskuję, że rok 2009 to również
kolejna okazja na rejs?

Zdecydowanie! Jeżeli tylko los pozwoli.
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Coroczne rejsy do Barth stały się już
chyba tradycją?

Tak, rejsy organizowane są już od trzynas-
tu lat, ja osobiście od ośmiu nie opuściłem
ani jednego. Myślę, że warto poświęcić
trzy tygodnie wakacji na takie wodne sza-
leństwo. Szkoda tylko, że młodzież ma
inne zdanie i znajduje sobie inne rozryw-
ki, które nie zawsze są dla nich dobre.

No właśnie, ale z tajnych źródeł wiem, że
nie poddaje się Pan i wdmuchuje do serc
swoich uczniów dobre wiatry?

A tak, jednakże często ich zaintereso-
wanie jest tylko chwilowe, a ja szukam lu-
dzi młodych, z pasją i zaangażowaniem,
a przede wszystkim - chętnych, których
nie trzeba zmuszać, tylko rzucić hasło
i skompletowana załoga czekałaby w por-
cie. A o takich ludzi coraz ciężej.

Więc jak werbuje Pan młodzież do tej
trzytygodniowej wyprawy?

Skąd wzięło się u Pana tak ogromne
zamiłowanie do żeglarstwa?

Od zawsze pasjonowałem się sportem. Już
w liceum angażowałem się w rozmaite
przedsięwzięcia sportowe, aż w końcu
pomyślałem, mieszkam w Kołobrzegu, to
miasto nadmorskie, dlaczego by nie spró-
bować żeglarstwa?
I chyba tak to się zaczęło.

To dlaczego liceum, a nie szkoła
morska?

Byłem już na półmetku, za późno było na
zmiany, ale gdybym teraz miał wybierać,
to na pewno wybrałbym ZSM.
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W duszy każdego
żeglarza szumi morzeżeglarza szumi morze

Wywiad z Zenonem Mielnikiem,
jednym z kapitanów

młodzieżowego rejsu do Barth

Ewelina Januszko
fot. Marek Krzysztofiak

W duszy każdego



Na Youtube można również zobaczyć fil-
mik z wernisażu wystawy, na którą przy-
były tłumy ludzi! Wszyscy zachwycali się
przytłaczająco wielkimi zdjęciami gówna,
zatrzymywali się przy każdym, doszuku-
jąc się ukrytej filozofii ich stworzenia…
Choć i tak pewnie większość z nich na co
dzień unika tego krępującego tematu.

Zastanawiam się czy robienie z odchodów
wyszukanej sztuki, zachwycanie się pięk-
nem kupy jest możliwe także w Polsce?
Myślę, że przez brak tolerancji, wystawę
spotkałaby tu wielka krytyka i oburzenie
ze strony mediów i opinii publicznej, lecz
być może się mylę.
Za to Ameryka to odpowiednie miejsce
do promowania i reklamowania wręcz
wszystkiego – nawet wielkiego GÓWNA!
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Kasia Gauer

Pierwsze skojarzenia z Nowym Yorkiem -
- wielkie miasto, ogromne możliwości,
lepsze życie…Chyba każdy odpowiedział-
by tak samo.
Będąc w jego samym sercu – na Manha-
ttanie, zwróciłam jednak uwagę na białe
naklejki z czarnym hasłem: SHIT IS
COMING, nijak odnoszącym się do
powyższego stereotypu. Były wszędzie: na
śmietnikach, lampach, budynkach, auto-
busach… Czemu akurat takie hasło, o co
chodzi?! W mojej głowie przewijały się
różne pomysły tłumaczące napis.

Może miało to jakiś związek ze zbliżający-
mi się wyborami? Jeśli prezydentem miał
zostać czarnoskóry Obama, nadeszłoby
gówno?? Może chodziło o kiepską sytu-
ację gospodarczą i wielki krach na amery-
kańskiej giełdzie? W końcu wtedy dolar
kosztował tylko trochę ponad 2 zł…
A może ktoś zbytnio uwierzył w swoje

nadprzyrodzone możliwości i zapowiadał
koniec świetności Stanów? Całkiem praw-
dopodobne było też przyrównanie tytuło-
wego gówna do bocznych ulic i biedniej-
szych dzielnic NY. Wystarczy skręcić w
bok z głównej ulicy, by zobaczyć prawdzi-
we miasto (śmieci w wielkich worach
wyrzuca się na chodnik, co tworzy niezbyt
atrakcyjny krajobraz).
Nic bardziej mylnego, moje myśli wybie-
gły stanowczo za daleko...

Po powrocie do domu, wpisałam hasło do
internetu. Okazało się, że SHIT IS CO-
MING, to reklama nadchodzącej wysta-
wy słynnego, kontrowersyjnego fotografi-
ka Andreasa Serrano! Tematem jego
zdjęć jest KUPA! Wielkoformatowe prace
przedstawiają zarówno zwierzęce jak i
ludzkie odchody umieszczone na kontra-
stowym tle… Tytuły są jakże interesujące:
My shit, My Mum’s shit, Dog’s shit...
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Postanowiliśmy wziąć pod lupę koło-
brzeskie puby. Który wg nas jest najlep-
szy? Gdzie stół bilardowy robi za DJ-kę?
Tylko u nas odpowiedzi na te pytania!
A jak! W końcu pokażemy, że potrafimy
testować puby (tak się nam zdaje).

Zaczynamy od lokalu położonego w sa-
mym centrum. NIL - vis a vis solarium,
które zapewne ma podgrzewać atmosferę
lokalu urządzonego w afrykańskim stylu.
Młody barman pomysłowo dekoruje ko-
lorowe drinki, przy których można sobie
poplotkować. Pub ten najlepszy jest dla
gimnazjalistów mających ochotę na
zimne soki.

Niespełna kilkadziesiąt metrów dalej znaj-
duje się znacznie ciekawsze miejsce -
- SAXOFON. Dość kulturalny lokal, bez
specjalnych ekscesów. Każdy gość znaj-
dzie zaciszny kącik dla siebie, w którym
na pewno zrelaksuje się z przyjaciółmi
(nieco dziwnie zabrzmiało). Wnętrze urzą-
dzone jest stylowo. Przewleka się tam dość
znaczna liczba osób i dlatego nie możemy
pochwalić barmanów za ekspresowe usłu-
gi. Poza tym nie dopatrzyliśmy się tam
większych uchybień i zali-czamy go do
miejsc wartych odwiedzenia.

W okolicach starówki zawitaliśmy do
kolejnego pubu, o apetycznej nazwie
TAWERNA. Podobno po trzech złocis-
tych kuflach na ścianach widać ruchome
lwy morskie. Jednak kobiety w tym miej-
scu kręci co innego. Cytując jedną z nich
„jako jedyny ma dwa poziomy, wszystko

Przegląd pubów



-

ris Hilton. Kilka minut zajmie jej również
znalezienie wolnego miejsca na ścianie.
Musi przecież powiesić nowy plakat
z Britney Spears!
Stoję obok tej dziewczyny przed marke-
tem i obserwuję ją, z nudów. Popijam swój
napój i co chwilę na nią spoglądam. Nagle
zaczyna mnie śmieszyć jej postawa, po-
tem ciekawić. Zastanawiam się nad tym.
Jej zachowanie może się wydawać dziwne,
ale uświadamiam sobie, że dla współczes-
nych nastolatek jest to tzw. ,,normalka”.
Pewnie dla nich to ja i moi znajomi,
jesteśmy tymi nawiedzonymi. Wracam do
marketu, do stoiska z gazetami.
Rozglądam się chwilę i widzę przed sobą
dwa pisma młodzieżowe. Jedno z nich jest
bardzo podobne do szałowej gazetki
dziewczyny w różowych puchowych ko-
zaczkach, więc odpuszczam sobie jego
przeglądanie. Postanawiam sięgnąć po tę
drugą. Otwieram… i widzę nagłówki.
Zaciekawiona śledzę jeden artykuł wiersz
po wierszu. Dwie strony dalej czytam
ciekawy felieton napisany przez młodego
redaktora. W mojej głowie pojawia się
myśl. Sięgam po jeszcze jeden egzemplarz
i z dwoma podążam do kasy. Po drodze
biorę jeszcze paczkę gum do żucia.
Niemiłą kasjerkę pomijam… Z ironicz-
nym uśmiechem odchodzę od kasy i roz-
glądam się z nadzieją, że spotkam swą
rówieśniczkę.
Jest! Na jej twarzy pojawia się grymas,
domyślam się, że nierówno rozprowadziła
na paznokciach swój różowy lakier z bro-
katem. Podchodzę do niej, patrzy na mnie
tymi swoimi podkreślonymi czarnymi
kreskami ślepiami. Wręczam jej jeden z e-
gzemplarzy, mówię: ,,Nie przeglądaj,
poczytaj” i odchodzę.
Może moje 5,90 zł ocali przynajmniej
jedną niewolnicę tego rodzaju LEKTUR.
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To jednak nie koniec! RIO CLUB na uz-
drowiskach znajdujący się w ośrodku.
W dzień powszedni zwykły pub, ale w wee-
kend zamienia się w dyskotekę... Wystrój
to fototapeta bazowana na Indiach i kar-
nawale brazylijskim... Mamy coś specjal-
nego. Jeśli komuś nie podoba się impreza,
może podziwiać przez przezroczystą
szybę grę innych na bowling ‘u lub nawet
przyłączyć się do nich. Miła obsługa a Dj
najczęściej puszcza „hausik”.

UNDERGROUND Jest 20:20. 40 minut do
otwarcia klubu. Kamila puka w szybę.
Podchodzi ochroniarz. Przepraszam, jes-
teśmy z gazetki szkolnej i robimy przegląd
pubów. Udzieli Pan wywiadu – pyta.
Ochroniarz robi minę, jakbyśmy chcieli
mu poderżnąć gardło i ucieka w stronę
szatni, by nasłać na nas szatniarkę. Ta jest
bardziej gadatliwa. Twierdzi, że średnia
wieku to +21, choć czasem są i gorące
18 - nastki... Przeboje, które grają wpadają
do ucha od disco polo po techno i czarną
muzę. Naszą uwagę przykuwają czerwone
kanapy, korci nas, żeby na nie usiąść.
Jednak nie dziś, w końcu pracujemy!
Zaś z wypowiedzi młodzieży można wy-
wnioskować, że są one bardzo wygodne.
Ale nie wnikamy co się na nich dzieje...
Tutaj miały być napisy końcowe, ale zala-
liśmy je pianką!

Piankę z kołobrzeskich pubów spijali:
Kamila Krzyżewska (Królowa Pubów)
i Krzysiek Pyzia (Niekról Babów).

wykonane jest z drewna, a w nastrój
wprawiają szkockie rytmy. Barman z lek-
kim zarostem przypomina prawdziwego
wilka morskiego, brakuje mu tylko kapi-
tańskiej czapki”. Bywalcami są często
dorośli, stateczni ludzie. Miejsce spokojne,
ale raczej omijane przez młodzież.
Za to podobno mile widziane przez
nauczycieli…

ANTIDOTUM Anti to raczej bardziej
miejsce spotkań niż zabawy. Można tam
pogadać i w spokoju się napić coli z...
lodem... Dodatkową atrakcją jest stół do
bilarda. Czasem jest DJ... chyba najczęś-
ciej w piątki... „Ekspresyjny” wystrój
wpływa na wyobraźnię .
A teraz ciekawostka. Wyznanie jednej z
bywalczyń tego pubu: „jak kiedyś tam
byłam to wydawało mi się, że ten stół
bilardowy robi za DJ-kę”. Ciekawe czy na
trzeźwo się tak myśli?

MOSQUITO Bawią się tam osoby pełno-
letnie – wiadomo dobra impreza nie dla
dzieci... Podobno nawet krótka mini i
duży dekolt nie są w stanie przekonać
ochroniarzy. Podobno. Nie wiemy, bo nie
próbowaliśmy. Choć mamy ochotę. Co
innego jak ktoś jest tak obrotny, że zna
ochroniarzy. Wtedy i dowodzik nie jest
potrzebny. Menu również nudne nie jest.
Mamy w nim do wyboru mnóstwo koloro-
wych napojów od Margarity po Czerwoną
Muchę... Muzyka różnorodna choć naj-
częściej leci techno i house. Niby łupan-
ka, ale da się przy tym pobawić.
Większość ludzi odwiedzających club ma
pozytywne odczucia... Chwiejnym słowo-
tokiem uznajemy ten lokal za najlepszą
dyskotekę w mieście…

Stopy nerwowo uderzają o podłoże,
czuje motyle w brzuchu i oto zbliża się…
Wślizguje się między kobietę przegląda-
jącą miesięcznik dla fanatyków roślin
doniczkowych i mężczyznę ze wzrokiem
utkwionym na stronach magazynu polity-
cznego. Zagląda z podekscytowaniem, jej
wzrok śledzi kolejne półki stoiska z gaze-
tami i oto jest… Jest i on… Nowy numer
miesięcznika ,,Bravo Girl”! Szybko chwyta
dwa egzemplarze – jeden dla przyjaciółki.
Dodatkiem jest przecież różowy lakier
z brokatem! Biegnie do kasy z prędkością
światła, po drodze gubi spinkę do włosów
z ,,Dziewczyny”, ale teraz najważniejsze
jest przecież, żeby zapłacić za gazetki
i zrobić to, co jest najbardziej ekscytujące.
Wychodzi więc z marketu i uwalnia swoje
cudeńko rozrywając folię w szaleńczym
tempie. Mija kwadrans, gazeta ląduje
w torebce, a lejdi opiera dłoń na wózku
i wypróbowuje innowacyjny lakier z bro-
katem. Zapewne jeszcze kilka razy w do-
mu przeczyta o nowym kolorze włosów
Wiśniewskiego i absurdalnej sukience Pa-

Słit PaperPatrycja Leocho
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Karoliną Bratuś. Nie można pominąć
również wystaw organizowanych w MOKu
obejmujących szereg rozmaitych tematów...

MOK jak sama nazwa wskazuje przedsta-
wia nam „kulturę’’ w różnych jej aspektach.
W Kołobrzegu, gdzie nie ma teatrów ani
oper, MOK jest jednym z niewielu miejsc,
gdzie można obcować ze sztuką wysta-
wianą „na żywo’’.

Ostatnimi czasy Ośrodek zmienił siedzi-
bę. Z kołobrzeskiego ratusza przeniósł się
na ulicę Solną 1. Jakie były tego przyczy-
ny? „Chodziło nam przede wszystkim
o większe możliwości związane z przes-
trzenią i salami, na których będą mogły
odbywać się zajęcia’’ powiedziała nam
jedna z pań pracujących w Miejskim
Ośrodku Kultury.

Możliwości owszem zwiększyły się, jed-
nak duża część młodzieży do tej pory nie
wie jaką drogą się udać, do tej pory nie
wie gdzie realizować swoje marzenia i do
jakiej jednostki zgłosić się o pomoc.
Oprócz warsztatów teatralnych i artystycz-
nych młodzież interesuje się wieloma
innymi dziedzinami. O to niestety nie
zadbano... Miejmy nadzieję, że i na to
przyjdzie czas. Uważamy, że tego typu za-
jęcia są bardzo potrzebne dzieciom
i młodzieży - dzięki nim mogą rozwijać
„siebie’’, odkrywać swoje talenty. Bardzo
ważne jest jednak zdrowe podejście do
zajęć osób prowadzących – bowiem w du-
żej mierze od nich zależy zainteresowanie
zajęciami oraz frekwencja.

Ale w MOKu, oprócz takich kółek zaintere-
sowań organizowane są spotkania z wybit-
nymi osobami, np. w czasie wakacji organi-
zowane było spotkanie z Andrzejem

Niwińskim - egiptologiem, który przy-
czynił się do wielkich odkryć w Egipcie.
Poprosiłyśmy również o opinię Paulinę P.
z kołobrzeskiego liceum, która opowie-
działa nam swoją krótką historię związaną
z Miejskim Ośrodkiem Kultury: „chyba
trzy lata temu zobaczyłam ogłoszenie
o zajęciach w MOKu. Miało być nagry-
wane słuchowisko radiowe, mające odby-
wać się w czasie ferii zimowych.
Postanowiłam wziąć w nich udział.
Zajęcia bardzo mi się spodobały - miła
atmosfera, ale przede wszystkim bardzo
dużo się nauczyłam. Zdecydowałam rów-
nież, iż swoją osobistą działalność zwią-
zaną ze spełnianiem siebie rozpocznę na
zajęciach teatralnych. Było na nich bardzo
ciekawie, sami pisaliśmy scenariusze
przedstawień, które potem wystawialiś-
my. Występowaliśmy na przeglądach
kołobrzeskich. My - jako uczęszczający na
zajęcia, traktowaliśmy grę aktorską jako
zabawę, w pewien sposób odskocznię,
mogliśmy się wcielić w inne role. Jednak
nie wszyscy to rozumieli - osobie prowa-
dzącej zajęcia zależało jedynie na wy-
granej. Zaczęła przeważać „ambicja’’ – za-
jęciom stale towarzyszyła napięta atmos-
fera. Po takim właśnie przeglądzie, po-
stanowiłam zrezygnować z zajęć, ponie-
waż nie była to już dla mnie odskocznia,
zabawa, lecz momenty wiążące się jedynie
ze stresem’’.

Miejmy nadzieje, że na przestrzeni lat
znaczenie ośrodka dla naszego miasta bę-
dzie rosło w siłę, a kultura, jako taka,
zacznie prężnie się rozwijać, co zachęci
młodzież do podejmowania ku temu
działań.

Kołobrzeg, jako pustynia kulturalna, nie
ma nam zbyt dużo do zaoferowania.
Jednak ludzie wiedzący czego tak na-
prawdę w życiu chcą zawsze znajdą coś
dla siebie. Nasze miasto oferuje nam zaję-
cia w Miejskim Ośrodku Kultury, czyli
w tak zwanym MOKu.

Co na ten temat myślą zdeterminowane
i wiedzące czego chcą młode dziewczyny,
które udzieliły nam swoich opinii na ten
temat? Oto co powiedziała Ewa T. uczen-
nica jednej ze szkół w Kołobrzegu: „MOK
w Kołobrzegu, jest dla mnie jedną z na-
prawdę niewielu możliwości, jaką daje mi
moje miasto na rozwój artystyczny. Wraz
z wyborem uczelni jaką jest Akademia
Sztuk Pięknych zostałam „zmuszona’’ do

udziału w zajęciach przygotowawczych
w tym kierunku. Gdyby nie rysunek i ma-
larstwo, w których uczestniczę w Ośrodku
Kultury, skazałabym swoje marzenia z gó-
ry na niespełnienie. W małym mieście
perspektywy na przyszłość, zwłaszcza
związane z tak abstrakcyjnym zawodem,
są małe. Dobrze, że mimo tego mamy
szansę na rozwój i zdobywanie wyty-
czonych wcześniej celów’’.

Szanse na rozwój w naszym mieście nie są
wielkie. Jednak Miejski Ośrodek Kultury
robi dla młodych wszystko co może.
Organizowane są spotkania z malarzami,
czy pisarzami – wieczory poetyckie.
W ostatnim czasie zorganizowane zostały
spotkania z Piotrem Bednarskim i Aliną

Ewelina Chudziak
Iwona Jaronowska
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fot. Kasia Gauer

Studniówka...Studniówka...



Muzyka dla większości młodych osób
jest bardzo ważna, ale czy kiedykolwiek
zastanawiałeś się dlaczego słuchasz np:
Rocka, a nie Hip - Hopu?! Dlaczego jed-
nym podoba się Pop, a innym Techno?
Jedni szukają w muzyce uspokojenia, inni
buntu, manifestacji przeciwko czemuś,
dla jednych muzyka jest sposobem wyci-
szenia, a dla innych zwyczajnym tłem do-
barwiającym życie.
Każdy z nas szuka w muzyce czegoś dla
siebie, emocji. To jakich emocji szukamy
w muzyce zależy od naszego charakteru,
otoczenia oraz wychowania.
Panuje przekonanie, że słuchamy muzyki
pustej (Pop), bez przesłania (Techno),
najniższych treści (Hip - Hop), czy zwy-
czajnych „rąbanek” (Rock). Stwierdzenie
to oczywiście nie wzięło się znikąd.
Na szczęście, pomiędzy stertą wypocin
„pseudoraperów” i „metali”, których
jedynym przesłaniem jest „Ave Satan!”
można znaleźć utwory o głębokim
znaczeniu. „Lose Yourself ” Eminema
i „Pies” 52 Dębiec to świetne piosenki
o nieustannym poszukiwaniu swojej
drogi (Lose Yourself) oraz walce i otacza-
jącej nas marności (Pies). Żaden inny
rodzaj muzyczny nie jest w stanie oddać
tych treści tak wiernie. Jaki rodzaj muzyki
lepiej zobrazuje gniew wobec oklepanych
schematów (Aj Łil olłejs laf juuu…),
uwięzienia w klatce, czy w bardziej

charyzmatyczny sposób zmotywuje do
refleksji?! Nie bardzo wiem, jakie przes-
łanie może nieść Techno i Pop (dla mnie
ten rodzaj muzyki faktycznie jest pusty),
ale to pierwsze podobno pozytywnie
„ładuje”.
Każdemu z nas wydaje się, że to my
wybieramy „swoją” muzykę, lecz nie do
końca tak jest! Słuchamy tego, co wzbu-
dza w nas największe emocje, a na to
wpływu nie mamy.

Wygląda na to, że na muzykę jesteśmy
skazani. Na nasze szczęście jesteśmy ska-
zani na to, co lubimy.

Jeżeli na muzykę jesteśmy skazani to
chyba nie powinniśmy krytykować kogoś,
że słucha Disco - Polo, lecz każdy
z nas po szerszym osłuchaniu z muzyką
i wnikliwszym przeglądzie rodzajów mu-
zycznych jest bardziej wymagający na
treść i formę jej przekazu (podobno
sprawdzone, ale Internet i telewizja kła-
mie) – uszy do góry „Disco - Polowcu”
możesz wyjść na ludzi!
Swoją drogą, ciężko przekonać kogoś do
utworów Sinatry, Mozarta czy Bethoovena
jeżeli ich kompozycje usłyszeć można
w reklamach galaretki czy puddingu.
Biedny Frank (Sinatra) pisząc „Fly me to
the moon” nigdy nie przypuszczał, że stanie
się ono tłem dla galaretek „Dr Oetkera”.
Reasumując: PUNK RZĄDZI !!!
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jechać na zawody R16 do Korei, razem
z naszą całą grupą.

Czego taniec od was wymaga, a czego was
nauczył?

Bycie w grupie 55T nauczyło nas wielu
rzeczy. Pomogło dostrzec najważniejsze
wartości w życiu, nauczyło kreatywności,
spontaniczności, asertywności, odpowie-
dzialności, a co najważniejsze, bycia sobą!
Ze względu na treningi często rezygnujemy
z wielu rzeczy. Jednakże stawiamy taniec
na pierwszym miejscu mimo, że wymaga
od nas poświęcenia dużej ilości czasu.

Najważniejsza impreza, w której wasza
grupa taneczna brała udział?

Top Toy's, w ubiegłym roku, brało udział
w Break Session. Jest to największa im-
preza w Polsce. Głównie to concest breakin,
ale są również pokazy i battle street dance.
Zjeżdżają się tam tancerze z różnych konty-
nentów, w tym mistrzowie świata Extreme
Crew. Ekipa TT zajęła tam II miejsce.

Jak widać powyżej, taniec dla jednych
będący jedynie zwykłym, mechanicznym
odtwarzaniem ruchów, dla innych jest
sztuką, całym życiem. Dla bohaterek
wywiadu ich hobby oznacza coś więcej niż
jedynie formę spędzania wolnego czasu.
Taniec obecny jest w każdej minucie ich
życia; to z nim wiążą swe plany, to on wyz-
nacza im cele. Poprzez zawody i ciężką
pracę na treningach dążą do perfekcji.
Niech każdy z nas znajdzie swą pasję i pie-
lęgnuje ją jak tylko potrafi najlepiej.
Osiągnie wówczas satysfakcję i spełni
potrzebę samorealizacji.

wywiad z Oliwią i Ewą Sichauką
z grupy tanecznej 55T,
przeprowadził Tomasz Szostek

T55
Czym jest dla was taniec?

Zabrzmi to banalnie, ale taniec to dla nas
coś więcej niż zwykłe ruchy tworzone pod
muzykę, forma spędzania wolnego czasu,
czy chociażby dobry trening siłowy.
Oczywiście, wyżej wymienione czynniki
też mają dla nas znaczenie, ale taniec to
przede wszystkim połączenie sportu ze
sztuką. Nie wyobrażamy sobie, aby mogło
go zabraknąć w naszym życiu. To on, a mo-
że bardziej grupa, ukształtowała nasze
charaktery.

Kiedy i jak zaczęła się wasza pasja?

Tańczymy już siódmy rok. Najpierw nie
traktowałyśmy tego poważnie, z czasem
jednak zaczęłyśmy postrzegać to inaczej.
Treningi są dla nas odskocznią od szarej
codzienności, kiedy wchodzimy na salę
wszystkie problemy znikają, nikt nie oce-
nia nas po pozorach, możemy wyrazić
własne ja. Taniec, to nie tylko przejściowe
hobby, ale nasza prawdziwa pasja. Czas
spędzony z grupą, jest według nas, najlepiej
wykorzystanym czasem.

Co tańczycie?

Głównie Old School i New Style, ale
uczymy się również: Crumpingu, Brea-
king'u, Lockingu, Dancehall’u i House.

Największe marzenie związane z tańcem?
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Czy jest Pan Polakiem?
Tak, jestem stuprocentowym Polakiem.
Kilka lat spędziłem za granicą, może stąd
ten akcent.

Czy marzył Pan o pracy w szkole?
Trudno powiedzieć, żebym marzył.
Przypuszczam, że tak jak u większości
osób, był to po prostu przypadek. To nie
anglistyka była moim pierwszym wybo-
rem a ekonomia.

Największa Pana pasja to...?
Filologia to pasja zawodowa, a poza tym
to góry. Przede wszystkim wędrówka.
Zaraziłem się tym tutaj w szkole, kiedy
jeszcze byłem uczniem. Miałem świetne-
go wychowawcę, dzięki któremu zała-
pałem górskiego bakcyla - byliśmy na
czterech większych wycieczkach.

Wakacje najczęściej spędzam w...
Właśnie w górach – chodziłem już po
Tatrach, Górach Świętokrzyskich, Karko-
noszach, a poza Polską - byłem w Alpach,
Górach Kambryjskich i Szwajcarii.

Skąd czerpie Pan energię do pracy?
Jeżeli ktoś robi to, co lubi to nie musi
szczególnie tej energii szukać. Nie mówię,
że nie ma kryzysów czy nawałów pracy,
ale nie mogę wszystkiego rzucić i po-
wiedzieć: „róbcie sobie co chcecie’’.
Lubię obserwować rezultaty swojej pracy,
jednakże nie każdy potrafi docenić to, co
robię. Stosunkowo niewielki procent ucz-
niów potrafi wykorzystać to, że mają dar-
mowy, intensywny, trzyletni kurs językowy.

Film czy książka?
Hmmm, to jest pytanie stosunkowo skom-
plikowane. Kiedyś przede wszystkim książ-
ka. Dzisiaj czytam już tych książek coraz
mniej. Kanon lektur w szkole średniej
troszkę mnie do tej formy zniechęcił. Jed-
nakże nie pogardzę żadną dobra lekturą,

rozmawiały: Ewelina Januszko
i Daria Bojówka

jak na przykład „Kod Leonarda Da Vinci”.

Motto, którym się kieruję to...
Robić swoje i nie szkodzić innym.

Jaka jest Pana recepta na szczęśliwe
życie?
Heh... Jak się dowiem to wam powiem.

Jakiego przedmiotu nie lubił Pan w szko-
le średniej?
Niemieckiego, zdecydowanie niemieckie-
go! I jeszcze raz podkreślę – niemieckiego!
To pewnie was interesuje jakie były moje
ulubione? Otóż matematyka i geografia.
Oczywiście w pewnym też stopniu angielski.

Zawsze chciałem mieć...
Tarpana lub Honkera.

Czy lubi Pan angielski humor?
Tak, oczywiście! Przede wszystkim, co to
jest humor angielski? Jest to wybuchowa
mieszanina absurdu, ironii, sarkazmu
i czarnego humoru, z którego nie można
się nie śmiać. Znacie pewnie kultowe ske-
cze z Monty Pythonem czy też Rowan’em
Atkinson’em, ale nie w roli Jasia Fasoli.
Raczej „Czarna żmija’’ lub „Pan wzywał
Milordzie?’’.

Ma Pan swojego idola?
Nie, szukam raczej cech charakteru w in-
nych ludziach, które staram się przenieść
na siebie.

Które cechy najbardziej Pan w sobie ceni?
Przede wszystkim jestem konsekwentny.
To jest chyba moja najmocniejsza cecha.

Czy potrafi się Pan opisać w jednym sło-
wie?
Nie. Musiałybyście zapytać się o to ludzi,
którzy mnie znają.

PłaczekPłaczekMarcin
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O 20.00 sprawdzanie czystości i można
spokojnie oddać się od nowa błogiemu
procesowi nagromadzania się sterty śmieci
w koszu, brudnych naczyń czy też książek,
ubrań i kosmetyków na stole, podłodze,
łóżku itp.

Budzimy się, za oknem – co? Szkoła! I tak
w kółko od września do czerwca. Dużo
narzekamy, że kontrola, że zasady, że
w domu lepiej (w to nie wątpię), jednak
spoglądając w grudniowe popołudnie za
okno, współczuję innym dojeżdżającym
do domu w taką pogodę.
Mimo wszystko w naszym prison* jakoś
da się wytrzymać!

* Uwaga!
Droga młodzieży, translator peel, proszę raz!
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Większość dnia spędzamy w szkole.
Kołobrzeg to nasz drugi dom. Internat to
nasze własne (po części) cztery ściany.
Wielu z nas przyszło tu zacząć nowe życie,
z dala od rodziny, bliskich, znajomych.
Uwikłani w codzienność często staramy
się doszukać w tym jakiegokolwiek sensu.
Nie wszystkim na początku było łatwo.

NNaattuurraallnnyy  ppoorrzząąddeekk  ddnniiaa::  

7.00 – pobudka,
7.50 – wyjście do szkoły,
14.00 – powrót do „domu”
14.00 – 17.00 - czas wolny
17.00 – 18.30 – nauka własna
18.30 – kolacja
19.00 – 20.00 – czas wolny
20.00 – 22.00 – czynności porządko-
we (toaleta itp.)
22.00 – cisza nocna

Ciężko się do tego przyzwyczaić. Wszyst-
ko, co robimy jest kontrolowane, z góry
zaplanowane. Teoretycznie domowa at-
mosfera. Teoretycznie przytulnie urzą-
dzone pokoje. Teoretycznie mnóstwo
ludzi wokoło. Właśnie – teoretycznie
wszystko pięknie wygląda z zewnątrz, jed-
nak trudno nam zaakceptować realia
życia na „trzyletniej kolonii”. W domu
gościmy dwa dni w tygodniu, niektórzy
nawet rzadziej, ze względu na odległość…
Może choć trochę z optymistycznej stro-
ny. Dużo zależy od nas. Jeśli jesteśmy 
w porządku dogadujemy się z wychowaw-
cami. To, czy czasem będziemy mogli
wypisać się z nauki właśnej, po 22.00 być
nie u siebie w pokoju, leży tylko i wyłącz-
nie w naszym interesie. Swoją kulturą
osobistą pracujemy na to, by czasem

wychowawcy mogli „przymknąć oko” na
niektóre, drobne przewinienia. Dużym
plusem oczywiście jest to, że jeśli ktoś 
z klasy jest z nami w interku, zawsze moż-
na podzielić się pracami domowymi. Ja
odrabiam fizykę, kumpel matmę i razem
spisujemy. 
Wbrew pozorom dużo się u nas dzieje. Na
początku września kotowanie (tzw. „ot-
rzęsiny”), mecz siatkówki między inter-
kiem „Gromka” a „Czerwonym”, wybory
do młodzieżowej rady internatu, niedługo
jasełka oraz wigilia. Mnóstwo ludzi, mnóst-
wo pomysłów na spędzanie wolnego czasu.
Właśnie… Co do pomysłów, to panowie,
piętro niżej mają ich nieograniczoną ilość.
Wychowawcy coś na ten temat wiedzą. 

Mamy kolejki do wspólnych łaźni, kolejki
na stołówce, kartki na jedzenie – zupełnie

jak za komuny.
A oto najtrudniejsza dla nas rzecz do za-
akceptowania – nieszczęsna nauka włas-
na. Półtorej godziny, które chcąc nie chcąc
musimy przesiedzieć w swoich pokojach.
Od 17.00 do 18.30. Półtorej godziny, które
wykorzystalibyśmy zapewne na mnóstwo
pożyteczniejszych rzeczy od nauki (zaku-
py, spacer po mieście, basen, kino i tak
dalej i tak dalej).

I najgorszy dla nas dzień. Czwartek.
Sprawdzanie czystości w pokojach. 
Bieganie ze szmatkami, ściereczkami,
płynami, spryskiwaczami, miotłami,
mopem i wiadrem. Wymiatanie skrzę-
tnie hodowanych przez cały tydzień
czwartkowych kotów (kłębków kurzu)
spod szafy. 
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***
przebłysk...
rozbłysk...
błysk...
a chwila nie czeka 
nie pozwala patrzeć w błękit oczu
dotknąć dłoni
przytulić się do serca
gdyby tak
wzlecieć ku niebom złocistym
jak sokół swe skrzydła rozłożyć
wzbijać się
frunąć
szybować
płynnie wśród chmur maszerować?
nie,
poczekaj...
chwila poprosi byś nie odchodził,
byś umacniał się w prawdzie i wierze 
- niech wewnętrzna siła rozbłyśnie!

21

Średniowiecze, okres uważany przez
większą część młodzieży za czasy, w któ-
rych nic się nie działo - było kilka bitew,
potem pokój, jakiś król też tam był i ogól-
nie to przespali 1000 lat. Ludzie wciąż
pracowali aby zarobić na „jadło”. Takie
jest właśnie pojęcie słowa średniowiecze.
Być może to przez flegmatyczność przed-
miotu, być może też przez nudnych
autorów książek, którzy powinni zająć się
pisaniem senników.

Przykładowa rodzina dawnych lat różniła
się (choć niekoniecznie) od dzisiejszego
schematu rodziny. Kobieta, a w zasadzie
dziewczyna bądź dziewczynka, pojęta za
żonę w wieku 12 lat, w wieku lat 16 mogła
się pochwalić wesołą gromadką dzieci.
Mąż, starszy minimum o 10 lat, musiał za-
rabiać na utrzymanie. Niestety, w dzisiej-
szych czasach taki tatuś tkwiłby w więzie-
niu, a cała sprawa trafiłaby na pierwsze
strony gazet. 

Motoryzacja zamykała się w obrębie dwu
lub czterokonnych bryk na min. 40-sto
calowych felgach, bądź też pojedynczych
Mustangów, niekiedy turbo faszerowa-
nych. Zakupy można było robić na teraź-
niejszym Ebay'u (czyt. na rynku od kup-
ców z całego kontynentu) albo na allegro
(czyt. od prywatnego sprzedawcy, ewentual-
nie rzemieślnika). Do komunikacji na więk-

sze odległości używano zapewne znanych
komunikatorów dymnych lub echoskejpa. 

Wizyta u lekarza (powód: ból głowy) mo-
gła skończyć się śmiercią, gdyż niezbędna
była trepanacja czaszki oraz natychmias-
towe zasolenie mózgu. Amputacje koń-
czyn często były konsekwencjami drob-
nych ran. Stomatologia była również na
bardzo wysokim poziomie - delikatnie
usuwano ubytek niezwykle precyzyjnymi
szczypcami kowalskimi. Osoby po zabie-
gu zwalczania migreny najczęściej nie
odczuwały związanego z tym bólu.
Koszule były szyte od razu na kobiecie. 
W efekcie noszono tę samą odzież przez
długi okres czasu bez jej zdejmowania, co
niekoniecznie musiało pachnieć dzisiejszą
perfumerią. 

Ciekawą formą rozrywki było oglądanie
egzekucji w centrum rynku, takich jak:
rozciąganie kołem, przebijanie, gilotyna,
przypalanie i łamanie. Po takim przed-
stawieniu wszyscy widzowie udawali się
na biesiadę, ciesząc się „sprawiedliwym”
wyrokiem skazanego. 
Dziś, niezadowolonych bądź protestują-
cych, zabierano by na pętlę wielkiego
brata, gdzie mogliby oglądać całe przed-
stawienie wisząc w wygodnej pozycji.
Firmy pogrzebowe przepychałyby się, ofe-
rując jak najhuczniejszą stypę.

Dział średniowiecza nie musi być więc
kolejną lekcją spędzoną na opracowywaniu
technik zwalczania lub dręczenia kumpla
siedzącego nieopodal - średniowieczne
techniki wykładają te sposoby jak na tacy!

Marcin Foltyński

Dziedzictwo
przodków 

Ars poetica
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***
nie poddam się
nawet, gdy wszytsko będzie źle
serce chce walczyć,
chce ożywić mnie
i dopóki w żyłach płynie krew
i jeszcze rozum nie przezwycięża,
kiedy nie jest aż tak źle,
dopóki nie zmarnowałam wnętrza...
może po prostu potrzeba mi czasu, 
aby ochłonąć
stąpać po ziemi...
tak!
ta siła, która trzyma...
przecież to ona mnie rozpromieni!

Ev



Utwór Horacego i Tuwima to dwa różne
teksty.

Człowiek ma przybrać wygląd Boga (!),
ponieważ to pod jego osłoną pojawi się
Stwórca.

Fragment Dziejów Apostolskich opowiada
o stworzeniu świata.

Duch Święty potrafi czynić cuda: śnieg 
w Sierra Nevada.

(Duch Święty) swoimi językami objął
każdego człowieka.

Wyższość demokracji nad tyranią polega na
tym, że w demokracji nie było rzeźni (…)
Natomiast w tyranii jedynym rozwiązaniem
jest rzeźń.

Zagryzienie wilka leży w naturze sarny, jest 
normalnym zjawiskiem.

Kochać  miliony to kochać bardzo dużo,
wszystkich ludzi.

Konrad zwraca się do Boga jak do rówieśnika.

Konrad bluźni, 
że Bóg nie potrafi 
rządzić państwem.
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Muminkówszalona strefa
Zemsta polonisty!

Zemsta polonisty!

Izabela wiedziała, że dzięki niemu wydo-
stanie się z tej nędzy.

Zachowanie Izabeli Łęckiej było niesto-
sowne. Gdy zmarła, Wokulski poszedł do
niej na cmentarz. Miłość, którą ją darzył
była tak wielka, że popełnił samobójstwo.

(Izabela) uznawała swoją miłość jako
sprzedajny towar.

Ona (Izabela) wraz z rodziną chyliła się ku
upadkowi, jednak była na tyle samolubna i
próżna, że nie potrafiła być wdzięczna za to.

Przebaczyła Baronowi, który przysłał jej
kosztowne pudełeczko, a w nim ząb w bi-
bułce. Nawet w tej sytuacji rzeczy mate-
rialne okazały się dla Izabeli najważniej-
sze. Przecież ona uwielbiała kosztowności.

Horacy i Juliam (!) Tuwim wiedzą, że
pewnego dnia zejdą z tego świata i roz-
padną się ich ciała.

Antyk jako pierwsza z epok była
przodownikiem kolejnych epok (…) 
Przede wszystkim rozwijała się filozofia,
tworzono różne teorie np. teoria Darwina
(fizyka) (!), twierdzenie Pitagorasa (ma-
tematyka) oraz nurty filozoficzne.

Słowa „Non omnis moriar’’– nie wszystek
umrę oznaczają dosłownie nie wszystko
umrze to znaczy, że człowiek nie umiera
w sensie dosłownym.

Łęcka była rozpieszczoną jedynaczką.

Autentyczne fragmenty
uczniowskich wypracowań



Popieram nepotyzm!
Przyszły Naczelny
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– Wojtuś Kopka


