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Witomy w nojnowszym wydoniu nąszego szkolnego czosopismo - z
uśmiechem i nodziejo że spotykaĆ będziemy się regulornie, ,,zasilĘ" nos

bowiem nowe kodry, czyli utalentowoni uczniowie klos r, rr i rrl O. Co

nie znaczy, że ,,sta?e" kodry nqs pożegnały lub że się lenią - wszyscy z
zapąłem zobroli się do procy nod numerem pismo, które trzymacie w

rękach... @

A w numerze, cóż, jok zwykle: trochę o szkolą i tym, co nos w niej
,,męczy i dręczy"; trochę o Wos zych i noszych zainteresowonioch i o tym,
co nqs ostotnio uderzyło, zdziwiło, zachwyciło, zoinspirowoło... Sq też,
oczywiście, ciekqwostki i nowinki z różnych dziedzin (i różnych źródeł @),

o dlo lubiących języki obce - English Corner.
Rozpoczynomy zaś nowy numer ncszego pismo ortykułem

poświęconym Wolfgongowi Amodeuszowi Mozortowi - w końcu rok 2006
to Rok Mozortowski...

Życzymy miłej lektury...
Pedakcja
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,rMu4lka to zalńąkany akord z nieba-"
P.A. Sheehan

1780 - pierwsze zamówienie na dużą
operę Idomeneo re di Creta

1782 - ślub z Konstancją Weber
1786 - 1maja-prawykonanie Wesela

FĘaraw Wiedniu
1787 - nominacja na stanowisko

nadwornego muzyka na durorze
cesarza Austrii, J ózefa II

I79I * powstanie ostatniej z oper
Mozarta, Czarodziej skieg o flehl

I79l - śmierć w Wiedniu, 7 grudnia -
pogrzeb, Mozart zo staj e
pochowany w nieoznakowanej
mogile dla ubogich

Wolfgąng Amądeusz Moząrt - 7756 -7797

Mam nadzieje, że wiecie, iż rok 2006 jest obchodzony w świecie jako Rok
Mozarta. W 250-1ecie jego urodzin odbyły się i będą nadal odbywać niezliczone
koncerĘ, inscenizacje jego oper, wystawy poświęcone wielkiemu geniuszowi.

Na pewno kłżdy z Was słyszał najsłynniejszy chyba motyw muzyczny "Eine
kleine Nachtmusik" ("Mała nocna muzykd'| albo "Marsz turecki", tylko pewnie nie
kojarzycie, że są to utwory Mozarta. A pamiętacie, jak Papa Smerf szedł z grornadką
swoich Smerfiątekprzezrntóz i śniezycę atowatzyszyŁa tej scenie Symfonia nr 40?

Chciałabym Wam przedstawić krótko sylwetkę najbardziej znanego w świecie
kompozytora.

Naj pierw kalendarlum życia Mozatta:

1,756 - 27 sĘcznia - narodziny w
Salzburgu w Austrii

1762 - początek pierwszej z wielu
podróĘ po Europie

1764 - pierwszy kontakt z rn:uzyką
Hd,ndla: "Mesj asz", pierwsza
publikacja utworów Mozarta w
Paryżu (Mozart miał wtedy 8 lat)

!77O - zakończenie pracy nad
pierwszym kwartetem
smyczkowym w czasie podrózy do
Włoch

I773 - powrót do Salzburga

Wróćmy na chwilę do lat dziecięcych Wolfganga
Amadeusza. Powszechnie wiadomo, że maĘ Wolfi nie tracił
czasu na zabavły klockami, w berka i inne bzdury, Ęlko od
razu wziął się do roboĘ i w wieku 4 lat opanował grę na
skrzypcach a rok póżniej zaczął, tworzyć własne
kompozycje. Zanim skończył 12 lat, skomponował 3 opery,
6 symfonii i setki innych utworów. Potrafił odtworzyć
bezbŁędnie na klawesynie melodię, którą usłyszał ĘIko raz.
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Tak, to niewątpliwie jest geniusz (genius - po łacinie to właśnie duch, umysł).
Jego ojciec Leopold, znakomiĘ skrzypek, był kapelmistrzern na dulorzę

arcybiskupa Salzburga. Wcześnie docenił niezvłykłe zdolności syna i postanowił
pokazac światu ów niepowtarzalny talent. Mozart wyruszył w swoją pierwszą podróż po
Europie w szósĘm roku zycia i spędził w niej 11 lat (pamiętacie chyba, że nie było
wtedy samolotów, samochodów, ba, nawet roweru; podróżowało się dyliżansem).
Towarzyszyła mu o 4lata starsza siostra, Anna Maria, utalentowana klawikordzistka.
Wspólnie występowali w największych miastach i najlepszych domach, Mozart grał"

przed większością koronowanych głów ówczesnej Europy.

Wyobrażacie sobie świat bez odtwarzacza CD, bez MP 3, bez radia, bez telewizji,
ba - bez mvykłego magnetofonu lub gramofonu? Jedynie wybrancy, tzllł. wyższe sfery,
mieli mozliwość posłuchania rn:uzyki Ętko na Ąnvo, właśnie rla koncertach
organizowanych na dworach arystokracji lub w kościołach. Poza Ęm ojciec Mozarta
Leopold był chyba pierwszym w świecie menedzerem swoich dzieci - po pierwsze chciał
się nimi pochwalić, po drugie wziął szybko ich karierę w swoje ręce, wierząc, że dzięki
temu zapewni im w przyszłości niezależność finansową i arĘsĘczną.

Młody Mozart był ulubieńcem europejskiej
arystokracji. Zasypywano go podarunkami i nagrodarni za
rvystępy, których program wypełniały jego własne
kompozycje.

Nie wiemy, jak wyglądała edukacja Mozarta, ale
podejrzewam, że do szkoły cLtodzić nie musiał.

Po śmierci swojej matki w 1777 roku przyiąŁ stałą
posadę organisty na d:worze arcybiskupa Salzburga. W
swoim rodzinnym mieście długo jednak nie zabawił. Nie
mógł pogodzić się z ograniczeniami r'araJcanymi przez
dworskie obowiązki i zrezygnował z posady. Urazony Ęm
arcybiskup, świadom ogromnej straĘ, jaką ponosi wraz z
odejściem takiego muzyka, kazaŁ słuzącym brutalnie
wyrzucić go z pałacu. Mozart udał się do Wiednia i
zamieszkaŁ z todziną Aloysii Weber (sopranistki, w której
był swego czasl) zakodnany). A ponieważ młoda śpiewaczka była już zamężna,
skierował uwagę na jej siostrę Konstancję. Mimo sprzeciwów ojca Wolfganga młodzi
pobrali się w roku 1782. Konstancja była osobą jak się zdaje lekkomyślną i nie za
mądrą, z którą Mozart nie zaznał nigdy pełnego szczęścia. Mieli sześcioro dzieci,
cz\^|oto Z ,.<qło w niemowlęctwie, pozostało jedynie dwóch synów.

'\
Najszczęśliwsze są wiedeńskie laŁa 1784-

1785: Mozart jest sławny, lubiany, rozrryany,
udziela lekcji (nawet Beethovenowi), jest w pełni
energii i sił tvłórczych. Entuzjastycznie
przyjmowane są najsłynniejsze do dzisiaj opery
Wesele Figara, tJprouadzenie z Seraju,
Czarodziejski FIet, Don Juan.

P

,^lr
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Jak na swoje czasy Mozart zarabiał bardzo dobrze, ale
ani on sam, ani jego żona Konstancja nie mieli pojecia, jak
zarządzać finansami i całe Ęcie narzekali na ich brak. Innym
problemem Mozarta była jego niespokojna natura. Nie potrafił
długo usiedzieć w jednym miejscu i wciąż poszukiwał nowego
otoczenia i nowych wrażeń. Któregoś roku zrrrieniał mieszkanie
9 razy. Niestety, mimo wielkiego entuzjazrnu, z jakim odniósł
się do jego twórczości cesarz Józef II, nie ottzymał Mozart

kapelmistrza na dworze cesarskim, musiał zadowolić się posadą
nadwornego rnuzyka komponującego lekkie utwory taneczrle na zamówienie.
Kapelmistrzem cesarskim został mianowany raczej mierny włoski kompozytor Antonio
Salieri.(Polecam Wam gorąco film czeskiego reĘsera Milosa Formana Amadeusz, z
niego poznacie nie Ęlko historię Ęcia i twórczości Mozarta, ale również tragiczną
rywalizację obu kompozytorów. W rolę Mozarta wcielił się Tom Hulcg-ĘĘriego zagrał

Wolfgang Amadeusz, wobec braku stałej posady, /-\<
skwapliwie przyjmował kłżóc nad,arzĄąĆe 

"1Ć 
^ 

)zamówienie. Ostatnie 4 lata Ęcia spędził w skrajnym ' .r
ubóstwie, tonąc w długach, ale io właŚnie wtedy powstaĘ A a
znakomit e dzieła Don Giouanni i Czarod"ńejski flei e\
ubóstwie, tonąc w długach, ale to właśnie wtedy o;;"'Ę A, a . 2
znakomit e dzieła D on Giou anni i Czaro dńej ski flet.

5 grudnia l79I Mozart umiera na nieznaną
chorobę, w kompletnej rrQdry, pozostawiając w szkicach ,( tlWol W^\ ./.'\'\
sĘnne Requiem (msza żaŁobna|, odtworzone pOiniei i V %l W)rX }7,&)Ązinstrume.rto*ane przezjego ucznia Sussm"v".l. 

-Pi-oŁ" Ęia W|P "głosi, żę Mozart zos,tał otruty przez Salieriego , Vr' W^\>g{osl, zę NLoZarL ZosLaI o[rufy prZęZ §arlerrc80, Y/z)l Wł\ \/
opowiadano kilka innych jeszcze wersji przyczyn .raffi^przedwczesnej śmierci kompozytora. W świetle współczesnych 'bdaan-''ńajbardziej

prawdopodobna jest hipoteza, że Mozart zmarŁ z powodu infekcji paciorkowcowej.
Słynna jest równiez historia jego pogrzebu: pod nieobecność chorej żony trumnę
odprowadzała nieliczrla grupa przyjacióŁ, którzy rozproszyli się, spłoszeni gwałtowną
zadymką śniezną. Karawaniarze zŁoĘIi ciało w zbiorowym grobie dla nędzarzy - nie
wiadomo gdzie. (W przejmujący sposób ujęta jest scena pogrzebu Mozarta w filmie
Formana). Po latach wzniesiono w Ęm miejscu I<l czci arĘsĘ kamienny pomnik
przedstawiaj ący zatro skanego anioła.

'-'';Ą..''TakuięcMozańniemagrobu.Zgłkrótko_36lat,życie
miał pełne tnldótu i goryczg i nanaet nie doczekał się 'godnego
pochówkvl'. A jednak, choć przeszedł ptzez śuiat, jakbg bgł
tutaj przelotngm, niezbgt chętruie ulidńangm gościem, dane mu
bgło osiągnąć pranłdziulq nieśmiertelność: nieśmiertelność u
krąinie sztuki" powiedział o kompozytorze Stefan
Kisielewski.

W ciągu swego zaledwie 36-1etniego Ęcia Mozart
stworzył ok. 600 kompozycji, w Ęm ponad 40 symfonii, 20
oper i operetek oraz 27 koncertów fortepianowych.

Posłuchajcie czasami Mozarta, bo naprawdę mamy za co
kochać jego muzykę.

Małgorzata M.
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Tak niedawno rozpoczynaliśmy nowy rok szkolny - a już
pierwsze przestały być ,,nowe", staĄ/ się po prostu częścią
jak postrzegają szkołę? Dowiecie się z ponizszego telcstu @

dwa miesiące za nąmi. Klasy
naszej ,,wesołej gromadki". A

&kffiffi
W tej szkole jesteśmy od niedowna, ąle
podobno pierwsze wrążente jest bardzo
trafne (choć czosem rzeczywiście bywo
mylące). Postanowiłom więc przeprow adztć
sondę wśród pierwszoklosistów , by
dowiedzieć się, jok moi rówieśnicy odnoleźli
się w nowym miejscu i w nowych worunkach.

Pytojcc stqrcłom się nie sugerować
nikomu odpowiedzi

Po plerwsze jnteresowoło mnie,
dlaczego uczniowie zdecydowali się no wybór
tej włośnie szkĄ. Tu odpowiedzi byĘ zgodne.
Wszyscy chcąjok nojlapiej zdać moturę,
dostać się no renomowone studio. W
powszechnej i zgodnej opinii noszych
rozmówców, noszo szkoło mo nojwyższy
poziom w Pułtusku, dlotego worto się tu uczyć.

Z regĘ wszyscy czująsie
okceptowoni i uwożojo,żew szkolejest miło

otmosfero. Bordzo podoboło się wszystkim, że
na,izień dobry" stąrsze klosy nie powitĄ ich

lzw. f alou czyli molowoniem, wypisywoniem no

tworzy słowq,,kot". To wielki plusl

'#il,E:

P,óżne sąoczekiwonio co do tzw.
profilów klos. Policzyłśmy, że?7% spośród
bodonych uczniów nie jest z nich w pełni

zodowolono. Brokuje w klasoch pierwszych
prof i lu menedżerskiego, dzienni karskiego, a
tąkże z językiem polskim i WOK joko
p rzed m i ot ami r ozszerzonym i.

Zopytoliśmy również o noszą kodrę
pedagogi czna, 3 6% noszych rozmów ców

uwożo, że nauczyciele sqzbyt wymogający i

rygorystyczni. Pozostoli uwożojł że
nauczyciele sąmili i ccło kodro bordzo im się
podobo. Co do jednego, wszyscy sązgodni:
zostoniemy dobrze przygotowoni do motury.

No pytonie, czy uczniowie chcieliby
zmienić coś w szkole,4O% bodonych uczniów
opowiedzicło , że tdk Nojczęściej proponowano

ząłożenie rodiowęzło.Pozą tym nowi uczniowie
norzekojQno strome l zątłoczone schody,
store łazienki oroz brok holi sportowej.

Momy nadztelQ, ża dziękt noszej
sondzje poznoliście opinię pierwszoków o

naszeJ szkole.

Kanila lU.

tlł tlt frt łJJJ1JJ]JJIJJ]J ,

NA WEsoŁo... a

, 
" Jt JJt JJ] J fr ł ł1 ł i ł tlj Jt JJt JJ] J l t t1 ł t3 t tJ ł t3 ł t1 t fi
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Ostatnio w szkole tematów do rozmów nie brakuje - a to zmiany w zasadach matury, a to pomysły na
wprowadzenie do szkół obowiązkowych mundurków... Co nas czeka za Ędzień, za miesiąc, za rok?.,.
Najgorsze jest to, że samych uczniów raczej nikt o zdanie nie pyta, a przecież też chcielibyśmy wyraziĆ
własną opinię w sprclwach nas dotyczących. Przeprowadziliśmy więc szybką sondę wśród naszych
kolegów na dwa zasadnicze temaĘ: co sqilzą o tłlprowadzeniu matematyki jako przedmiotu
obowiqzkowego na egzaminie maturalnw i cql są za wrowadzeniem obowiązkowego mundurka
szkolnego. Oto, co nam powiedzieli:

o MATEMATYCE...

Klosy drugie i tzecie to ,,pąljemność" ominęło, dloczego wlęc włośnle MY?!!!! Decyzjo mnie
zoskoczyło. Jestem w klosie humonistycznej i od poczqtku gimnozjum wiedziołom, że do tokiej włośnie
pójdę. l motemotyki uczyłom się tyle, ile musiołom, ole z pewnościq nie więcej. A teroz? Prllznom, że
boję się egzominu. Podobno mo być łotwy, ole co to tok noprowdę znacł/ i czy DLA MN|E będzie łotwy?
No rozie nie czuję się no siłoch go zdowoć iwcole nie uspokojo mnie fokt, że jeden oblony egzomin io i

tok zdono moturo. Nie pozostoje mi nic innego, jok pzystqpić do nouki motemotyki kosztem czosu, który
chciołobym przeznac^lć no noukę mojej ulubionej hisiorii. Zozdroszczę ,,storszokom".... To się nozywo
mieć szczęście.,.

Moiemotyk

Liczyć musi umieć każdy. Też tak uważam. Ale czemu
od razu matura? Chyba ze NAPRAWDĘ łatwa...

Bardzo się boję tej matury. Mamy tylko trzy godziny matematyki i nie wiem,
czy zdołam się przygotować do egzaminu z przedmiotu, którego po prostu nie lubię.
Od zawsze byłam humanistką, a tu...

o MUNDURKACH...

Byłoby nudno w szkole, sdybywszyscy ubierali się prawie tak samo. Teraz jest fajniej.

Jestem jak najbardziej za mundurkami. Moze nie na co dzień, ale strój na
uroczystości szkolne powinien być ujednolicony.

Mundurkom TAK! Nie kożdo z nos może ubroć się w modne, drogie ciuchy. l wtedy jest
przykro. Dlotego popierom ten pomysł,

W mundurku? Czemu nie,byle tylko możno było chodzić w spodnioch.

Wielu z nas myśli, że szkoła, do której chodzi się w mundurkach, to dobra
szkoła. Dlatego zgadzam się.

Pomysł mi się podoba, ale nie wyobrażam sobie, zeby udało się
do wcielić w życie. Jeśli ktoś przyjdzte do szkoły w,,cywilnym"
ubraniu, to co?...
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Rok szkolny zaczynać najlepiej na spońowo!
Tak więc zaczęliśmy: już w drugim tygodniu września
w naszej szkole rozpoczęły się rozgrywki ,,szkolnej
ligi" piłki nożnej. Pięcioosobowe zespoły (czterech
grających w polu i jeden na bramce) zostały
przydzielone do czterech grup. Skład druzyn jest
zróżnicowany: są zespoły składające się z uczniów
jednej klasy (lA, llB) oraz druzyny z klas
,,mieszanych" (lEF, lllEH), Mecze trwają, emocje
rosną, coraz wyrażniĄ widać, kto moźe zostaó
liderem rozgrywek.

Pan profesor Włodzimierz Latoszek, sędzia i

głowny organizator turnieju, określił poziom
rozgrywek jako zrożnicowany. ,,(...)Starsze klasy z
reguły są lepsze. Wyjątkiem jest klasa lEF, Wrożę im
przyszłośó piłkarską," powiedział Pan Profesor.
Przyznał, co prawda, źe osobiście nie jest wielkim
fanem piłki noznej, ale bez wahania stwierdził też, że

o o{to o 9l}o o ol}c @ ci}o o o*c g ol}o o olto o o#o o oJ}c o ol}o o c

Dziwne? Dziwne! Ale prowdzlwe| Przekonoliśmy się o tym no biwaku matemotycznym, w

którym niedowno uczestnlczyl iśmy.

Pogodo nom dopiscło, o to no biwaku wążne. Mieszkoliśmy w ośrodku ,,Ryboczówko", o jak
wiecle, worunki sątom bąrdzo dobre. Fojne domki, piękny los, słońce,.. prowie wokocje. łakwiecie z
reklomy ,,prawie czyni wielkqróżnicę". Nie wokocje, ale nouko. r to motemotyki! OczywiŚcie był i
spocery, i piłko, i ognisko, mnóstwo śmiechu przy wspólnych posiłkoch, ole było i MATEMATYKA.
Oczywiścle w?az z naszq niezostqpioną Wychowowczynią Przed obiodem procowoliŚmy nod

temotem: Grąnlca funkcji w nieskończoności, potem - Grąnica funkcji w punkcie. Polecom wszystkim
toką noukę w plenerze! Zawłaszcza trudnych przedmiotów. Było fontosĘczne , i rozrywkowo, i

motemotycznie.
Okozuje się, że dobrze jest łqczyć przy jemne z pożytecznym. Odpo częliśmy, a jednoczeŚnie

dużo się nouczyliśmy. Organlzujcie noukowe biwoki, o no pewno będziecie zodowoleni. Tok jok my.

Chcemy bordzo podziękować naszej Wychowowczyni, p. Agnieszce Bujnowskiej zo to, że
pojechcło z nomi: zo wsponicłe motemotycznelekcle i wspólny odpoczynek.

As

cieszy się, iz młodzi ludzie tak chętnie biorą udział w
tego typu imprezach spońowych.

Na pytanie: ,,Czy myślał Pan o organizacji
międzyszkolnego turnieju piłkarskiego?" Pan
Profesor stanowczo odpowiedział, że nie, poniewaź
w naszej szkole brakuje odpowiednich warunków do
przeprowadzenia tego typu zawodów. Nasi uczniowie
mogą się jedynie przygotowac do turnieju halowego
(na małych boiskach), który organizuje Szkolny
Związek Spońowy.

O zawodach wypowiadali się równiez kibice,
Zgrup awansowali: gr.A - llDE,6p; gr. B - llFGC,4p;
gr. C - lllAGF, 6p; gr. D - lllBF, 9p. Niestety,
najsłabszym zespołem okazała się druzyna lllEH
(0p), ktora zdobyłajednego honorowego gola.

Finał przewidywany jest na koniec
października. Za wszystkich trzymamy kciuki i

życzymy zwycięstwa najlepszym,



HoBBY

świ &t, wifut er---+ oki ffi QM ektJĄiltt. . .

Otwieramy nową serię lcrótkich wywiadów z osobami, które chcąujawnić swoje zainteresowania, Na
pierwszy ogień ,,rzuciliśmy" Mateusza Tyszkiewicza - ucznia klasy I c, nuszego młodegofotografa.
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Cześó Mątansz! Od jak
źnter esuj es z sźę foto gr qfiq?

do;unto'

Witom! Powożniej fotogrofiq interesuję się od 2-3
miesięcy.

Od czego zae.zęła ńę Tlaoja przygoda. z
apolratetn?
Przygodo z oporotem? To było w wokocje,
dokłodniej 12 lipco 2006r, Wspólnych foiek z
dziewczynq mieliśmy ok. 2-3, więc poprosiliśmy
noszq znojomq o zrobienie kilku zdjęć. Wtedy to
dowiedziołem się mnósiwo o fotogrofii - ze
nojlepsze zdjęcio wychodzq w dzień, że możno
tok, że iok będzie lepiejitp. l nogle poczułem, że
ciqgnie mnie w tq sironę, Po kilku dnioch Anio
W. umieściło nosze zdjęcio w lnternecie,
Pokozoło mi dosyć ciekowy portol - diooń,pl,
gdzie teroz umieszczom swoje proce, Przez
fotogrofię poznołem mnóstwo ludzi, dużo się
nouczyłem i duzo jeszcze do nouki i poznonio
mnie czeko...

C o s z cz eg ólnźe lubis z foto gr ąfou: aó?
Nie potrofię no to pytonie odpowiedzieć.
Zdjęcio robisz wtedy, gdy mosz jokiś obiekt i nie
wożne czy to ludzie, zwiezęto, przyrodo, jokoś
orchitekturo, itp. Robię zdjęcio wtedy, gdy mom
pomysł, bo gdy 90 nie mosz, zdjęcio sq
zozwtyczoj kiepskie. Chybo, że robiq je
profesjonoliści.

Spotkałann ńę kiedgś ze sdtlierdzenietn,
że fotogrąfia zantyka ocza rla źttne
rodzaje sztukź. Czg zgadzasz ńę z Ęmź
słousannź?

Może niezupełnie fotogrofio zomyko oczy no

inne dziedziny sztuki. To tok jok z muzykq. Gdy
słuchosz jednego rodzoju, resztq się minimolnie
interesujesz, bo to cię nie ominie. Dlo mnie
fotogrofio jest zopisem zeczywistości. Sztukq jest
zrobić dobre zdjęcie bez żodnej obróbki, ole do
tego polzebny jest oporoi z rozbudowonymi
opcjomi monuolnymi - bordzo drogi.

Co j est Tlaoj q inspźraąi q?
Nigdy się nod tym zostonowiołem. Gdy przyjdzie
mi coś no myśl po prostu zopisuję to no kortce,
żeby nie wylecioło z głowy.

Czatn tc'k nolpro'usdę jest dIą Ciebźe
fotografia?
Jok wspomniołem wcześniej jest zopisem
zeczywistości. Fotogrofio to tokże poświęcenie,
to nouko, (bo coły czos się uczę), to zobowo, to
proco pzy podkręconiu zdjęć no komputeze,
lub gdy momy do czynienio z fotogrofiq
onologowq to ulepszonie zdjęć w ciemni. Somo
zdjęcie to dlo mnie nie tylko obrozek, to kodr, to
kolory, to ostrość, itp., ole zdjęcie to tokże
odbiorco, który jest chybo nojwożniejszy (w
przypodku, gdy nie robimy zdjęc do szuflody),
Mógłbym dużo o tym mówić, ole nie chcę
pąlnudzoc.,.

Co chcesz przekazaó za potnocq suloich
zĘęó?
lozwyczoj moje emocje. Gdy wspominom coś,
storom się znoleźć jok nojbordziej odpowiednie
zdjęcie, posujqce w donej chwili do mojego
nostroju, myśli, odczuć czy zdorzeń, które mioły
miejsce.

Dńęki zaronnousę!

Mosz włosne clekowe zolnieresowonlo, cry posJe? Chętnle dowtem slę o Ęm czegoś wlęce|. Z9łoś się
do noszeJ redokc|l - p]zeprowodzlmy z Tobq wywiod.

Wywiad wymusiła i przeprowodzlła kato Szyna
g kew po ścionoch spĘnęła.
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Codzicnnie przechodzimy obok pewnych miejsc, a jednak ich nie znamy; codziennie mijamy tych
samych ludxi, a nic o nich ni,e wiemy. Czasem jednak przez prrypadek odkrywamy, że obok nas istnieje
inny świat - obcy nam, niezwykły, pełen wyobraźni i uczuć, jakich szuka w życiu każdy z nas. Warto
wtedy zatrrymać sĘ i zadumać nad Ęm, co w źyciu jest naprawdę ważne - tak, jak kata Sryna...

,,,,. '

J a l ł-, - E - -E _-L_, f- _,E

Opuszczony kompleks szpitala neurop§ychiatrycznego ,rZoftówka" w Otwocku. Teren w
lesie, wraz z duĘm piętrowym budynkiem z niezliczoną ilością ponieszczeń, długim korytaIzem,
niepzebytą piwnicą, dwiema klatkami schodowymi i tarasem na piętIze.

Jakiś czas temu znajomy wysłał mi na maila link. Ufając w jego wiarygodnoŚĆ kliknęłam, w
zasadzie bez oczekiwania na większe rewelacje. Moim oczom ukazały się dwa zdjęcia. Pierwszy rzut
oka i juz wiem, ze tym razem to coś powazniejszego. W zasadzie to juz nic dawno nie przykuło na
tyle mojej uwagi. Niesamowite i trudne - tyle zdołałam pomyŚleĆ.

Pierwsze zdjęcie: ryba z czymś przypominającym rękę,
która przecina ją przez środek. Ryba na pewno niebezpieczna, z
kolcami i czymś w rodzaju ogona zakończonego pierścieniem. Pod

rybą dwa podpisy: ,,Więc spleć palce z moimi palcami i chodź:
prowadź i daj się prowadzić"(tekst świetnej piosenki Indios Bravos)
i ,.Ryby jaskiniowe węgorze i tęczowe salamandry poruszają się
wolno w nocnym biegu snu". Sam ten tekst zapiera mi dech w
piersiach.

Klikam na drugie zdjęcie. Tu ukazuje mi się koń, który
zamiast jednego kopyta ma duze koło. Nie ma szyi, nie ma oczut
ma zamiast nich tylko czarne plamy. I pod nim też jest podpis:
,,Gdyby został choć jeden koń do przejechania pustkowia i pies u
jego boku, do węszenia ciał młodych dziewczyn przykutych do
nocnych latarni" z wieloma ,,kłującymi oko" błędami
ortograficznymi. Ale na nie teraz nie da się zwracaĆ uwagi.

Koń i ryba to dwa niesamowicie szczegółowe rysunki na
ścianach Zofiówki. Malowidła są wielkości człowieka. Zapierają
dech w piersiach i nie pozwalają odwrócić od siebie wzroku.
Wykonane z niebiańską cierpliwością i pieczołowitością.
Niedokończone... ktoś przerwał?

Dostaję kolejny link. Tym razem do całej galerii zdjęć z
wyprawy do Zofiówki. Budynek ogromnie zdewastowany,
zaniedbany i zniszczony, Został kawałek glazury w łazience, klatka
schodowa, wielka piwnica, dziury po oknach i drzwiach oraz
ściany. Te ostatnie są największym skarbem umarłej Zofiówki.
Natrafiam na kolejne rysunki, małe dzieła. Wśród nich pojawia się
miniaturowa, łysa tancerka flamenco, pół twarzy, maska gazowa.
wędrowiec zwalizką, twarze Indian, kolejna tancerka. I następne,

całkiem proste i dziecinne, bez szczegółów, zwykłe flamastrowe 9ryzmoły: na płytkach w łazience
narysowany słoń Pyton z połamaną trąbą, serce/ róże... Ale nawet przy takim zabijającym prostotą
rysunku nie mogę zatrzymaĆ się obojętnie, Wszystko ma jakieŚ drugie dno,
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Pacjenci tego szpitala neuropsychiatrycznego rysowali wiele naprawdę zadziwiających dzieł,
trudnych do interpretacji, Nie wiadomo, czy były dziełem chwili, czy może głębokich przemyśleń
sprzed wielu lat. W każdym razie potem szpital zamknięto. Dlaczego? Nie wiem,.. może był po
prostu nierentowny. Znajomy mówi, ze chodząsłuchy, iz szpital jest nawiedzony, ze wielu ludzi tam
umarło. Ale czy nalezy w to wierzyĆ? To juz indywidualna sprawa. W kazdym razie samo
przeglądnięcie zdjęć daje wiele do myślenia.

Co teraz robi się w Zofiówce? Chłopaki umawiają się na paintball. Strzelają do siebie z głupich
zabawek dwa razy w miesiącu właśnie tu.

Moze zabrzmi to sztywno, ale jednak poznałam jakiś inny rodzaj sztuki. Sto procent czystej
ekspresji. Wiele rysunków, które wyrażają emocje w najdoskonalszy sposób. Zofiówka straciła swoją
twarz, nie wiadomo, z jakiego powodu, lecz umarła zewnętrznie. Ktoś ją pokonał, odbierając szansę
na istnienie. Wydarł siłą futryny, powybijał szyby. Uroku Zofiówka pewnie i tak nigdy nie miała zbyt
wielkiego, chociażby z uwagi na to, ze to szpital neuropsychiatryczny. Duszą jednak pozostali
pacjenci. Kilkoma szkicami i prawdziwymi dziełami na ścianach udało się pokazać piękno i zawiłości
ludzkiego umysłu. Czy znajdzie się kiedyś ktoś, kto odgadnie, ,,co autor miał na myśli"? Jakakolwiek
interpretacja chyba jest tu niemożliwa. Nie zdołasz tego zrozumieć i to jest pewnie najpiękniejsze.
Znajomy powiedział: ,,ciężka psychodela". Ja w kazdym razie wiem, że gdy tylko znajdę kilka
wolnych chwil, pojadę do Otwocka. Muszę to zobaczyć na własne oczy,

kata S4lna
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Krótko historio o Poryżu
Jest słoneczny, lipcowy poronek w

Poryżu. Siedzę w mołej, przytulnej kowiorence nod

Sekwaną. Mom ochotę no lekkie śniodonie.
Podchodzi do mnie sympotyczno, rnłodo kelnerko.
Zaczyna się od ,,Bonjour" potam z lei ust
wydobywo się potok słów. STOP. W co jo się
włościwie wpokowołom?l Przypominom sobie, że
Froncuzi nie przepodoją za on9ialskim, STOP.
Czemu włościwie nigdy nie pomyślołom, żeby ucllć
się froncuskiego? Nie miołobym teraz problemu z
zamówieniem croissanfa i kawy. Chwileczkę| Już
wiem. To STEREOTYP. Wszyscy powtarzali, że
froncuski to toki trudny ięzyk, w rzeczywistości
pod pewnymi względami szokujoco podobny do
hiszpońskiego (uwożonego za stosunkowo łatwy).
Młodo kelnerko patrzy no mnie wyczekująco. Po

dobrych 20 minutoch (kiedy wszyscy w kowiorni
mo9o już usĘszeć, jok burczy mi w brzuchu) udoje
nom się dojść do porozumienio. Po kolejnych
dziesięciu, cała czerwono zo wstydu, mogę już jeść
pysznego rogoliko. Po wyjściu z kowiorni kieruje sie
no Champs-Elysees i zostonowiom się nod wlasnym

lenistwem, które przysporllło mi tylu
ni ezr ęczny ch syt uocj i.

przestoć się boć
Wielu z nos chcioło lub nodol chce zobaczyć

któryś z krajów fronkofońskich - zńaszcza
Froncję, Kroj wiaźy Eiffel'a, perfum, croissanto,
citroeno, ,,Kodu Leonarda do Vinci", Audrey Totou
czy Zinedina Zidana. Pierwsza i nojwożniejszo
przeszkoda no noszej drodze to brok znojomości

ięzyka. Włączo się czerwona lompko. Wszyscy
wiedzo" że Froncuzi niechętnie uczą się
angielskiego, a Polocy uwożojo froncuski za
wybitnie trudny. Tu pojowio się pytonie: i|u z nos
faktycznie podjęło zmagonio z tym jęrykiem?
Może gdybyśmy zechcieli poświęcić choć trochę
czosu no noukę odnieślibyśmy sukces i swobodnie
podróżowoli po Francji, Konadzie, krajoch
Beneluksu, środkowej i póŁrocnej Alryce czy
egzotycznych wyspoch, chodzili do froncuskich
restourocji nie oblewojąc się zimnym potem no

widok menu i słucholi piosenek, których znaczenie
rozumiemy?

Co przeszkadzo nam spróbować?



t2 NAUKA/POLITYKA/OPIME

Szukałam kiedyś w Internecie czegoś naprawdę śmiesznego. Ot tak, na poprawę humoru, czy
zajęcie czymś myśli. Trafiłam zupehrie bezwiednie na bialekozaczki.p|

Jeśli w Intemecie isbrieją strony zupeŁrie poważne i najbardziej zwariowane, to Bińe Kozaczki
na pewno należą do §ch drugich. Jednak, jeśli komuśbardzo za7eży, moze wyczuć specjalne przesłanie
takiej strony. Na stronie znajdziemy mnóstwo uporządkowanych zdjęć ,,nosicielek" białych kozaczków
- jak się okazlĄe, wyrazubezgaścia, tandety ikicztl. Tetaz i ja zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele
widuję codziennie. Nieodłącznym atrybutem Bikejki są tlenione włosy, długie tipsy i n.tŃy zasób słów.
Bikejka chodzi okraszona różem, bielą i błękitem. Zwykle jest rozgadana. TemaĘ przewodnie jej

rozmów to: faceci, zakupy, faceci, waciki, faceci, dieta, faceci, moda ijeszcze faceci.

Tak więc cała Polska ukradkiem fotografuje damy w tym zacnym obuwiu. Wydaje się, że wlaśnie
do tego stworzono telefony z apatatami fotograficznymi. ,,TyIu bikejek w jednym miejscu nie
widziałem! - komentuje na swoim blogu jeden z regularnie oglądających stronę Białych Kozaczków. -
No, moze podobna sytuacja jest w piątek w Parku, bo przecież to królestwo bikejek i dresiarzy" .

pisze: ,,Samo słowo 'bikeje' wzięło się ocz;rwiście od skrótu BK jak Białe Kozaczki.
Dlaczego 'blkel', a nie 'beka'? Bo to drugie jest już w młodej poIszczyźnie zarezerwowane dla 'Bez
Komentarza' albo 'beki' w znaczeń.u'zabawy','czegoś śmiesznego'. Pozostało przeczytać sl<rót z
angielska. Poza tym'bikej' kojarzy się odpowiednio. Były już buty BK (tez popularnie zwane 'bikejamil)

- British Knights, angielskie obuwie sportowe uwielbiane przez raperów w latach 80. Nosił takie MC
Hammer, I jego przebój'Can'tTouch This' pozostawiłbym jako memo miłośnikom bikejek."

W Internecie nie brak słów komentarza dla bloga,butów i ich właścicielek. Przeczytać możemy:

,,Kozaczl<t- kolejna moda która z opóźnieniem trafiła do Polski. A proste plastikowe kobiety niewiedzą,
kiedy moda przestaje byćmodą, a staje się badziewiem..."

,,Białe kozaczki to symbol! Wystarczy przyjrzeć się kobitkom mającym je na nogach (co

odwazniejsi mogą spróbować porozmawiać) i cała idea bloga stanie się jasna O"

Bikejkę nietrudno spotkać w Internecie. Ttafiając na forum już rnożna znaleźć rozpaczliwą
prośbę o pomoc jednej z nich: ,,Nisia4: Hej dziewczyny|,Chciałam prosić Was o pomoc/ a mianowicie
zastanawiam się, co mogłabym założyć do białych kozaczków na wysokim obcasie, z czarna podeszwą.
Myślałam nad czarną spódniczką i biała bLuzką, a do tego rajstopy, ale kolor naturalny, albo jeansy i
czatlla,bądźbiałabluzka. Jeśli macie jakieś pomysły to czekam. Dzięki zawszelkie porady, papal."

Nosisz białe kozaczŁj? Strzeż się!

Wszelkie skargi izażaleńa do
kata Szyna

NAWEsoŁo...

Ulubiony dowcip lekarzy

Pacjent skarzy się lekarzowi:
- Panie doktorze, nie mogę zasnąć.Przewracart się całąnoc z
boku na bok i nic!
- Nic dziwnego. Tez bym nie zasn$,jakbym się tak wiercił.. .

xł
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Kulturalne zachowanie obowiązuje rowniez w lnternecie!!! Netykieta to właśnie etykieta, obowiązująca w sieci.

Łamanie zasad komputerowego saroł vivre może skutkować odcięciem niesfornego uzytkownika od

określonej usługi internetowej pzez administratora, Zasady netykiety mogą dotyczyć sposobu kozystania z
konkretnej usługi internetowej, ale dotyczą też szeroko rozumianego kulturalnego zachowania, ktore wyklucza
odpowiedzi niegzeczne, niepzyzwoite, itp,, jak np. wysyłanie wrogich, obraźliwych wiadomości.

Netykieta dla usług pocztowych wiąe się z zakazem masowego rozsyłania do nieznanych osób
niepoządanych elektronicznych wiadomości (spam), np, reklam, nieprawdziwych ostzeżeń o wirusach, itp,

Usługi interaktywne (komunikatory, czaty) tez wymagają stosowania odpowiednich reguł: np. nie nalezy
nagabywać osob, które sobie tego nie życzy

Na stronie wvw.ids.edu.pl umieszczono takie oto dziesięĆ pzykazań etyki komputerowej:

1, Nie będzieszużywał komputera, zeby szkodzió bliźnim.

2, Nie będzieszpzeszkadzałbliżnim w pracy z komputerem.

3. Nie będzieszgrzebał w pracy bliźniego.
4. Nie będzieszużywał komputera do kradziezy,
5. Nie będzieszużywał komputera do składania fałszywych świadectw.
6, Nie będzieszużywał lub kopiował programów, za które nie zapłaciłeś.
7, Nie będzieszużywał komputerowych zasobów bliźnich bez zezwolenia.
8. Nie będziesz przywłaszczał sobie własności intelektualnej bliznich,

9. Będziesz rozważał społeczne konsekwencje programów, ktore napiszesz.
1 0, Będzies z używ ał kom pute ra z rozw agąi szacu n kie m,
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czyln JAK TO Z CHLEBEM DAWNIF.r BYŁO...

Chleb. Kupujemy go w piekarni lub ta sklepach. Nasz potuszedni. Zątusze na stole. Smaczny na
śniadanie, na kolacje i tu kanapce do szkoły. Czasem się dziaimy, że starsi ludzie otaczajq go takim
szacunkiem. Nie można g0 warzucać. Jeśli upadnie - podnieść z szacunkiem. Kiedyś piekły go 11)

domachnasze prababki. Jak? Awłaśnie tak:

Ciasto na chleb zaczynińo się w dzieĘ. chlebowego ciasta. Nakrywało się go i odstawiało
To takie drewniane, dośó wysokie i szerokie w chłodne miejsce na dwa Ęgodnie.
nac4rnie. Z poprzedniego pieczenia zostawiało Po dwóch Ęgodniach, gdy było jń
się w dzieĘ zakwas, czyli garśó gotowego już twarde jak kamień, zalewało się zalavas wodą,

czekało godzinę i powstawał rozcTw.

*§gę €re€ s3§- iF€*-ę 
€ * #&B€*haą-&ą*.F §-§,Ł Vą*"€:Ę..,§ ;
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Jeśli nie było zakwasu, do dzieźry
wrzucało. sĘ rozdrobnione drożdże, dodawałó
mąkę i ciepłą wodę, i tak tworzył się zacąrn. Wtym czasie obierało się i gótowiło wiadro
ziemniaków i wkładało do powitałego rozczynu.P$ę- sypało się ok. z5 kilogramó"w mąki. Oo
chleba ułwano mąki razowej, ciemnej, potem
!rtl91ej,_. jaśniejszej (połącŹona pszenna z
ą*nĘ]. Ciasto vq,,rabiało się-godzinę, aż odstało
o(l ręt0. tsyła to naprawdę cięŻka praca.

Gdy ciasto było już wyroblone odstawialo
9§ j_" na pół dnia. Przód wióczorem cztery duże
F'l":lrv wysypywało się mąką, brało ciasto w ręce,
kład}o na nie i rozkładało (muskało).

_ Wypełnione ,ciastei znów się
przykrywało i chleb rósł w nich godzinę.

W §/m czasie drewnem rozpalało się
98jeń_\,y _piecu. Kieqy_ wszystkie jego cŻtery kąti
byty białe 

_ 
wygarniał9 .ię drzÓ#o, a * ;"gó

Tr_"Ę"" wkładało blachy z ihlebem.'ro godiin"ie
:|l.P był upieczon_y. Od razu wyjmowałńię !o zblach_ na specjalny koc i po 

"ystygnięciupr",echowywało w chłodn5rm miejscu. Śńeżość
zachowywa} bardzo długo. Nawet dwa §godnie.
I ten piękny zapachteż...

O_ _chlebie opowiedziała nam p. Jadwiga
Kołodziej s ka (łórą w s zys cy spotykaiie w szkole)

@§ffiffiffi@ffi,trffi ffi*,.*

siedemnastowieczny kościół w Gąsiorowie to jeden z ciekawszych zabytków w naszej oko|icy. połozony jest w poblizuskzyzowania dróg na niewielkim wzniesieniu, dlatego ńzoy, koiio y przejeżdżama okazję zachwyció się jego urokiem,KoŚciÓł ma 215lat, Wchodząc do niego mamy wrazenie, Źe plzenosimy się w ÓÓległe lata XVll wieku, Budynek jestdrewnianY, Duze wrazenie robiądrewńiane, ręóznie.ciósan. ńiuńn},, Aby poczuć tę niezwykłąatmosferę tzeba tu po prostuusiąśó w ławce i wsłuchać się w ciszę kościelnych ścian.
Buzliwe dzieje naszego kraju nie ominęły i naszego kościółka, Najtrudniejszy był okres ll wojny światowej, Budynekzostał uszkodzonY, a Prawie wszYstkie nagrobki'cmentazi - zniszczone .' ocalały..t ry, t tór. *oźnó dzis zobiczyó przykoŚciele, od ll wojnY światowej miiczy dzwonnica kościoła, Dzwon został skradziony pzei'oxń.il. ffi;'i.ii,il7o.o.ni,jest odcisk w podłodze, który powstał po upadku dzwonu.
Wnętze koŚcioła jest rozdzielone na nawy tzema parami ,|up9y arkadowych. oftaz główny z obrazemświętegoMikołaja w ramie barokowej z 1700 roku pochodzi z osiemnasi.g; *i.łu. W lewej nańń znaloule się ołtaz z obrazem świętejTekli,

Warszawa ma legendę o Warsie i Sawie, KrakÓw o Smoku Wawelskim. Mieszkańcy Gąsiorowa takze mają swojeoPowieŚci, Jednąz nich jest legenda o zĘm dziedzicu, druga opońirl, o wizycie króla Wadysława Jagiełły we wsi,

Legenda o kłólu Jagielle i spalonym kościele

W dawnYch czasach terenY, które obecnie Gąsiorowo przejeżdżał z wojskami WadysławzamieszkujemY, PoroŚnięte, były nieprzebytymi Jagiełło, fnoĆrł spod Grunwaldu. KrótPuszczami, Gąsiorowo bYło doŚĆ dużą oyadq zainzymał się na idpoczynek w zajeździedlatego teŻ w ]385 
'2ku biskup |rj!; połoz*y* iu, prry zgliszczach kościoła,Postanowił załozYĆ tu Parafię, w którei od 1394 -Poruszony 

nieszcz|ściem, jaki spadło naparafięroku Proboszczem bYł Świętosław._ lakie postanowił, ze koslrał musi zostąć odbuiowany,informacje moŻna znaleŹĆ w lcronikach, Z 'Nowy_miał 
być podzięknwąniem za ałycięstwoniewiadomych przyczyn kościół spłonął. według pod Grunwaldem.przekazywanych ustnie opotwieści prrń

Ta historia PzekazYwana jest z Pokolenia na pokolenie, ale czy jest prawdziwa - tego nikt nie wie na pewno.
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Legendu o óm dziedzicu

Dawno, dawno temu Ął w Gąsiorowie
wielki pan. Miał wspaniały dwór, wokół hórego
rozciągła się przepięlłly park, pełen
niespotykanych roślin, Na okolicznych polach
rosły bujne zboża. Na łąkach pasło się dorodne
bydło, a obory lśniły czystością. Pan szczycił się
tym, że był tak dobrym gospodarzem. We dworze
w każdą niedzielę odbywały się huczne bale, na
hóre przybywali zacni panowie z rodzinami.
Szlachcic znany był ze swej gościnności i
zamiłow ania do r ozryvv ki.

Ale na polach i w oborach ciężkn
pracowali poddani, którzy wolnego czasu nie
mieli. Nawet w niedziele. Każde, nawet
najmniejsze przewinienie knrano chłostą
Surowy pan zawsze nosił przy sobie bat i często
go używał, Ludzie Ęli tu w wielkiej nędzy. Za
swą pracę nie dostawali zapłaty. Na,wet
nłierzęta bały się, gdy dziedzic był w pobliżu.

Od tego czasu minęło wiele lat. Co ciekawe, gdy

natrafiono pzy wejściu na ludzkie szczątki.,,

Pewnego dnia pan dosiadł knnia i
zamachnął się batem. Przestraszony koń poniósł.
Jeździec spadł i dotkliwie się potłuW. Wzywano
najlepszych lekarzy, ale i ci byli bezradni. Pąn
leżał w łożu opuszczony przez przyjaciół.
Cierpiał w samotności. Pewnej nocy miał dziwny
sen: stał przed nim stary żebrak, hóry mówił mu,

że choćby miał slłzynie pełne złota i tak musi
umrzeć, a ludzie będą nim gardzić, bo był złym
człowiekiem. Dziedzic długo o tym śnie myślał,
aż wreszcie knzał ząwołać swoich poddanych.
Ludzie, pełni leku, stawili się na weałanie.
Dziedzic przemówił do nich: ,,Poniewierałem
wami i wyrządziłem y)am wiele lcrzywd, Wiem, ze
nie mogę ich całkowicie naprawić. Proszę,
abyście, kiedy umrę, pochowali mnie pod
drnviami kościoła, aby każdy, za moje złe czyny,
mógł deptać po mnie, I tak się stało

niedawno prowadzono prace wykopaliskowe wokół kościoła,

Magda

* c {r o # o * c {r o * o * o {r o # c * c # o * o * o {r o # c * o * o * o * o {r o * o r}

Bez §rtułu

Może i Ącie pięIme jest
Któz to wie...
Może i rozpieszcza ono
Z pewnościąnie mnie.,.
Może napr alł dę marzenia
mogąsię ziścić
Więc-błagam- niech mnie ktoś z czarnych myśli

oczyści
I obudzi mnie...

Dzień Wszystkich Swiętych

L,ADY X

Jakpięlme na cmentarzu dziś wieczorem było!
Tyle świeczek na wszystkich grobach się paliło,
Ile na choince w dzieńwigilijny
Tylko nastrój był zupełnie inny,
Pełen smutku, o bliskich zmarłych wspomnienia,
Płacz dusz i serc ludzkich, zamyślenia..,
Słyszałam modlitwę małego dziecka za zmarłym
dziadkiem,
Na dzwięk której dorośli ocierali łzę ulcradkiem.
Widziałam łzy w oczach młodego człowieka,
Który już nigdy nie będzie na zmarłąmamę
narzekał.
Ja też płakałam,
Gdy przy grobie zmarłego Taty stałam.,.
Przy Ęlu grobach dziś się klękało,
Bo tylko to nam po bliskich zostało.,.

Myszka
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ITttffiR§Ahd*ffirfr fireg
60 lat temu przyszedł na świat jeden z najbardziej utalentowanych polskich wykonawców -

Marek Grechuta. Wszyscy zfiatrLy jego ,,Nie dokazuj, miła, nie dokazuj" czy ,,Ważne są Ęlko te dni.."
Urodztł się w Zamościu, lecz jego ukochanym miastem stał się Kraków. To właśnie temu miastu

poświęcony jest ostabri utwór atĘsĘ, który nagrńaw 2003 roku wraz z zespołem Myslovitz.
Marek Grechuta nade wszystko kochał rodzinę: swoich rodziców Wandę i Zygmlrtta, żonę

Danutę i jedynego syna Łukasza. ArĘsta nie udzielaŁ się towarzysko. Był zamknięty w sobie, a
problemy zdrowofure jeszcze pogłębiły ten stan.

Odszedł od nas 9 października 2006 roku pozostawiając w sercach swoich fanów smutek, ża7,łzy
i słowa:

,,Tyle byto dni
Do utraĘ sił..."

DIa wszystkich, których zachwyciła twórczość Marka Grechuty - słowa jednej z jego
najw ażniejs zy ch p i o senek :

Tylebyło dni da utraĘ tchu,
Do utraĘ sił Ęlebyło dnL
Gdy żałujesz Ęch, z których nie masz nic
|edno warto znać, jedno tylko wiedz

Ze..,
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, Ęch, na które czekamy. . .

Pewien znany ktoś kto miał dom i sad
Zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł
Choć majątekprysł, on nie stoczył się.

Wytłumaczyć umiał sobie wteĘ właśnie, że.,.
Ważne są Ęlko te dni, których jeszcze nie znamy...
Ważnych jest kilka Ęch chwil, Ęch, na które czekatny., .

I ak rozpoznać ludzi, który ch już nie znamy ?

Jak pozbierać myśli z Ęch nieposkładnnych?

|ak oddzielić nagle serce od rozumu?

Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu?
J ak rozpoznać ludzi, który ch już nie znamy ?

Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?

|ak odnaleźć nagle radość i nadzieję?
O Ęowiedzi szuluj, czasu jest tak wiele., .

Ważne sq tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy . . .

Marek Grechuta, zm. 09.1,0.2006.

\9Kąznqta .l,
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ffi$.s ff.*N §§§
Historia muzyki technicznei

Na ogół przyrnuje się, że techno powstało ż post-
dyskotekowej muzykj house, popularnej w Detroit
i Chicago w połowie lat 80-tych )O( wieku. Za
początek techno awńa się zaŁożoną w 1984 roku
przez gr"rlpę kilkunastoletnich, głównie
czarnoskórych DJ'ów, polową nielegalną
dyskotekę pod namiotem o nazwie ,,Techno City".
Grali tam oni muzykę opaftąna rytrnach house, ale
L§,lotzoflą fla bazie wymyślonych puez siebie
całkowicie syntetycżnych bzmień. Dyskoteka ta
zyskaŁa szybko batdzo hczne gtono stałych
bywalców, któtzy pzenosili się z batdziej
tndycyjnych dyskotek.

Techno iako zbiór stylów muzycznych

\X/ Polsce termin techno zwykle tozumie się jako muzykę o następuiących wspólnych cechach:
. stosowanie wyłącznie sztvczńęgenefo§/anych brzmień elektronicznych;
o rvotzeńe muzyki ptzez mksowanie bumień z pominięciem zapisu nutowego, ptzy zastosowaniu

takich utządzeń jak miksery, gtamofony, samplery t zńeksztaŁcaczę dźwięku, wywodzące się od
dyskotekowych disc-j ockey'ów;

. taneczfly i ,,psychodeltczny" klimat osiągany przez regllamie powtatzane tŁo tytriczne, na które są
nakładane tównież tegulatne, powtatzarre główne bumjeńa.

Techno jako kultura masowa powstało w silnej
opozycji do kultury \ń/ytwofzonej pnez muzykę
tockową. Najbardziej chatakterysn1czfle cechy tej
kultury to:

o świadoma rezygnacja z bantowniczego i
idealistycznego ducha związanego z
rockiem i innymi stylami mazycznymi;

o sktaina toLetancja czyll, akceptowanie
każdego bez względu na kolot skóry, wiek i
§łyzrLawane pogtął - ale pod jednym
warunkiem: że ten ktoś chce wczesfńczyć
we wspólnej zabawte iub chociaż w niej nie
przeszkadza.

acid techno - szybka,
enetg}czfla odmiana techno
pochodząca z Londynu;
ambient tecbno - wy,wodzący
się z ambientu styl
telaksujący, ze
spowolnionym tempem,
ftagmentami, ;o zmytego"
wokalu i miękkimi
bzmieniami głównymi;

Techno jest muzyką tafleczrLą. §7iele jej odmian poz:waIa nie tylko ptzy ńei tańczyć,Iecz także jej słuchać.
Techno ,1est zazwyczaj tworzone na Ąwo ptzez DJ'a, który komponuje tę muzykę z sampli nagtanych na
płyty winylowe, dodatkov/o pzetuiozonych przez miksery i zniekształcacze dźwięku. Dobry DJ posiada
zwykle caŁy zestaw pŁytz samplami i caŁy czas poszukuje nowych brzmień.

P zylładowe podstyle techno :

bardsflle - sĘl wy,wodzący się z
hardcote'u i ftance'u; charakteryzuje się
stosunkowo twatdym beatem oraz
ostfym basem;

trance - styl, w którym maksyrnalny
nacisk poŁożony jest na wptowadzanie
tańczący ch,w,,,trafts"; osiąga się to
puez,,falttjący", monotonny,
powtatzalny fytm i przytłumione
główne brzmienie dochodzące jakby

,,spod zietnl',
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Sylwetki DJ'ów muzyki klubowei i technicznei:

DJ Tiesto- właśc, Tijs Verwest (ut. 17.01.7969 w
Btedzie), F{olendet, jeden z najbardziej znanych
DJ'ów w świecie. §7 latach 1985-1993
współptacował z kilkunastoma klubami w
Holandii. §7 połowie lat 9O-tych zaczĄ
komponowaĆ utwory tfance. Tiesto jest jedynym
DJ'em na Świecie trzy razy z tzęda obdatzonym
ptzez ,,DJ Magazine" tytułem ,,Nr 1 na Swiecie".
Y/ Polsce §/ystępovrał dwukotnie - vy, 2004 roku
w Lesznie, a w, 2005 ,§v, Hali Ludowej we
§7tocławiu.

PauI uan Dyk - światowei sławy DJ i ptoducent.
Urcdzlł się w Eisenhrittenstadt §iemcy). W 1992
toku nagtał z Cosmic Baby swój pierwszy winyl
,,Visions of Shiva", a tok późne1 wydał swój
pierwszy album ,,45 RPM", §7 2005 roku został
uzflafly ptzez ,,DJ Magaztne" za nallepszego DJ'a.
Aktualnie Paul van Dyk jest tezydentem
fenomov/anych klubów ,,Twilo" w Nowym Jorku,
,,Gatecrashet" w SheffieLd otaz klubu w Berlinie.

Polecane kluby:

Enetgy 200()- jest to jedna z najlepszych dyskotek w Polsce, Profesjon alna gra
dwóch DJ'ów - Hubettusa i Thomasa - v/pfoTfr/adziŁa ńepowtanalny klimat do tego
lokalu. Ochtona i monitoring zapevłn:aią tam całkowitebezpleczeństwo. Ruchome
sufity, laselry, podświetlane podłogi czy też muzyka o mocy 20 000 §7AT sLwacza
ńepo;wtatzalne doznania wizualne i słuchowe. Jest to mieisce, z ktirego trudno
wyiść, gdy DJ ogłosi już koniec 'ltnptezy.

Viua CIub Sopot - to obecnie najmodniejszy i najbezpieczniejszy klub w

Trójmieście. Znajdllje się on w najpiękniejszym zakątka Sopotu - na plaży obok
Gtand Hotelu. Zapoczątkował swą dznłalność niedawno, ale znalazł 1aż szczególne
mieisce na mapie klubów i dyskotek tak tegionu,1ak t ktaju. Warto dodać, że lokal
jest klimaĘzowany irr-.oże się w nim bawić jednocześnie ponad 1500 osób.

Attw Todorowski, rC

JJ!JJ3JJ! ł!3łłJłłJJJtJJtJJtJJtJJtJJt łłlłłlłłJJJtJJtJJtJrJrJJt łłjłłlłłlłł3łłlłłlłfiłł1

f*§fu tr ib§iot*ka §*t*xę**t#,*{

Znocie jużrożne możliwości lnternetu. Chcę Wos zochęcić do kozystonio z Polskiej Biblioteki lnternetowej
www..pbi.edu.pl . To młodo biblioteko, bo jej historio sięgo zoledwie 200l roku. Wtedy bowiem powstoł
projekt, o rok później rozpoczęło się twozenie Polskiej Biblioteki lnternetowej i udostępnionie jej zbiorów.
Systemotycznie wprowodzo ne sq:

. klosyko literotury polskiej,

. podręczniki okodemickie oroz publikocje noukowe

. dokumenty orchiwolne
o publikocje pzewidzione dlo osób niewidomych
. orchiwolio nieliterocki, np. rękopisy muzyczne
. dzieło molorstwo, grofiki, fotogrofii
o czosopismoiperiodykinoukowe.

Obecnie czytelnicy mogq kozystoć z29243 pozycji.
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JeŚli więc w woszych biblioiekoch nie możecie dostoć jokiejś ksiqzki sprowdźcid , cry nie mo jej w
PBl. Kozystonie z jej zbiorow jest z zołozenio bezpłotne. Koniczność ochrony prow outorskich osob
uPrownionych powoduje, ze zostonie oprocowony koiolog dzieł dostępnych odpłotnie zgodnie z wolq
uprownionych do dzieł. Trwojq proce nod worunkomi i formq reolizocji płotnościzo dostęp do płoinych
pozycji bibliotecznych. Wśrod możliwych rozwiqzoń znojdujq się opłoty pzez SMS, konto indywiduolne
użytkowników lub bonki elektroniczne.

Znoczno grupo dzieł jest jednok udostępniono bezpłotnie. Zochęcom do kozystonio z polskiej
Biblioteki lnternetowej. Jest już dość zosobno i bordzo wygodno w użytkowoniu.

Marta J.

ocoOococococoOococ@coOoc@coc@coc@co

Tych, którzy już lubią czltaó i tych,
którzy dopiero polubią (a że tak się stanie jestem
pewna) zachęcam do częstszego odwiedzania
biblioteki szklonej i czytaria nowości !

Współczesna literatura jest tak bogata, że
naprawdę kuZdy znĄdzie w niej coś dla siebie.
Trzeba tylko poszukać fieśli tego nie umiecie,
postaramy się pomóc i po którejś próbie
powiecie wreszcie ,,to jest to!!!").

Zapracowanvm, łaknącym odpoczynku i
niekoniecznie marzącym o bardzo trudnej
Iiteraturze, ale nie lubiącym tzw. grafomaństwa
polecam ksiązki Borisa Akunina. Pisarz (ur.
1956 w Gruzji) mieszka od 1958 roku w
Moskwię. W 2000 roku ogłoszono go rosyjskim
pisarzem roku. Napisał kilka cykli
powieściowych,awszkolnejbibliotece
znajdziecie m. in. kilka powieści z cyklu
,,Przygody Erasta Fandorina".

Akcja tych ksią7ek toczy się w XIX-
wiecznej Rosji, a bohaterem jest §rtułowy Erast
Fandorin, moskiewski policjant, potem radca
stanu, człowiek wielkiej kultury i bystrego
umysłu, rozwiązujący skomplikowane i
tajemnicze intrygi. Zawrotnę tempo akcji,
niesamowite, zaskakuj ące pomysły czynią z Ę ch

książek pasjonująca lekturę. W bibliotece mamy
w tej chwili tylko kilka części cyklu: Azazel
(prawa filmowe sprzedano do Hollywood),
Smierć Achillesa, Koronacja. Można je czytaó
niezależnie od siebie, bo łącza je właściwie tylko
postać głównego bohatera. Spróbujcie więc
rozwiązywaó zagńki XlX-wiecznej Rosji z
Erastem Fandorinem. I uwierzcie, że nigdy nie
kończą się tak, jak nam się wydaje w trakcie
czytatia. Tu Akunin jest mistrzem! A teraz
uwaga dla tych, klórzy zaczynajączytać ksiąpki
od zakoirczenia (wiem coś o §rm, bo sama tak
robię.. .O) - nic z tego! Nawet jeśli przeczltacie
kilka ostatnich stron, to i tak Akunin was
zaskoczy. Wiem, co mówię, bo sama tego
doświadczyłam.

Możecie wypożyczyó równięż jeden z
tomów cyklu Przygody magistra - w Slcrzyni na
złoto autor prowadzi równolegle dwa odległe w
czasie wątki, których bohaterami są jednego -
przodek, a drugiego potomek Erasta Fandorina.
Zaskakująca akcja, ciekawa historia, świetny
język - po prostu dobra ksiązka.

Zapraszam więc do
relaksującej lektury.

naprawdę .

Marta J.

NA WEsoŁo...

Ulubiony dowcip fizyków

Do Przedziału wsiada staruszka. PocĘ fifsza, a kobieta ciągle chodzi po korytarzyku, §7 końcu, po kilkudziesięciu
minutach jazdy konduktor idzie do staruszki i mówi:
- Szanowna pań. Jeszcze mnóstwo drogi przed nami, a pań caŁy czas chodzt. Jest tyle wolnych miejsc. Czemu pani nie
siada?
-A wiesz, młody człowieku - tłumaczy babinka - bo ja to sobie przyrzekłam, że jeśk pueżyle II wojnę światową to ja do
Częstochowy na piechotę pójdę.,.
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ffiNGtHsffi ffiffiRNffiffi
Dziś proponujemy dwa ćwiczenia, które pomogą'Wam - mamy nadzieję - zapamiętać kilka słówek
Pielvsze pokazuje, w jaki sposób można zbudowaó rzeczownik złożony (cryhjak zbudowaó nazłły
różnych ,rnarzędzi'n); drugie sprawi radość milośnikom kryminałów - słówka bowiem to określenia
różnego rodzaju przestępców...

Milej zabawy @

1. Make a word or compound word to match the descńption.

a) a spoon used for putting sugar in tea - teaspoon
b) a cloth put on the table at meal times -

c) a metal device for opening bottles -

d) a pot in which tea is made -
e) arr electrical appliance for making toasts -

0 a cup specially made for coffee -

g) an omelette containing mushrooms -

h) an electrical appliance for mixing food -

D a napkin made of paper -
j) the amount contained in a tablespoon -

k) an electrical appliance for washing dishes -

2. Match the words in the box with suitable descriptions.

a) This persontakes control ofaplane or boat by force.
b) This person sees what happens during a crime or accident.
c) This person brings goods to the country illegally,
d) This person might steal food from a supermarket.
e) This person kills someone on purpose.

0 This person takes people and demands money for their return.
g) This person makes illegal copies of paintings, documents, etc.

h) This person damages other people's property.
i) This person might steal your wallet in a crowd.
j) This person steals from houses.
k) This person gets money from others by threatening to tell secrets.
1) This person causes trouble at football matches.

blackmailer
shoplifter

forger
vandal

hoo1igan
burglar
smuggler

murderer
hijacker
witness


