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W ciemności – recenzja filmu

ORAZ WIELE INNYCH!!!
Więcej na str. 2
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W TYM NUMERZE:
„przeTRWAM” - czyli relacja z warsztatów dziennikarskich w Kaliszu
(str. 4)
Wywiad z burmistrzem miasta Syców
Panem Sławomirem Kapicą
(str. 5)
„...mój tatuś umarł za tę flagę.’ Naprawdę? Wow, ja swoją kupiłem.”
Bill Hicks - American Hero (str.6)
Wywiad ze stróżem prawa Panem Tomaszem Świstakiem.
(str, 8)
Redakcja Erato od kuchni - sylwetki redaktorów gazetki! (cz. 1)
(str. 8)
AMBROZJA - muzycznie, morelowo i
refleksyjnie.
(str. 10)
„Tytułowy taniec był jedną z owych
mąk,…” - czyli „O tańcu słów kilka”
(str.11)
PRZEZ TAŚMĘ FILMOWĄ - recenzja
polskiego filmu nominowanego do
„W ciemności” (str. 12)
Kulinaria sportowe Roberta Karalusa „Znikające talenty”
(str. 13)
NIESPODZIEWAJKA DLA CZYTELNIKÓW (takiego głupa, Chwalisz jeszcze
nie r… grał) (str. 14)
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BEZCZELNY NACZELNY

Drogi Czytelniku!

Gazetka "Erato" powstała z myślą
zapoczątkowania aktywności wśród
uczniów naszej szkoły, bo co tutaj
ukrywać, pod tym względem leżymy w porównaniu do nieopodal znajdującego się LO. Do tego projektu zostałem wybrany ja Mateusz Kojro oraz
Marek „Marey don Elvis” von Chwalisz. Z początku uznałem to za przykry obowiązek, a ciągłe rzucanie kłód pod nogi przez niektórych wcale
sprawy nie ułatwiało. Lecz po pierwszym numerze moje nastawienie się
zmieniło, gdy po rozdaniu "naszej dumy" zobaczyłem reakcje czytelników. Niektórzy byli zaciekawieni artykułami Marka, reszta z chęcią i
uśmiechem na twarzy czytała artykuły takie jak "Czy wiesz, że?" lub
zachwycali się po prostu zwykłymi dowcipami (co kto lubi). Także pozytywnie się zdziwiłem, gdy wręczyłem egzemplarz znajomym z LO ( no
cóż musiałem się pochwalić jako świeżo mianowany redaktor naczelny,
może i przez siebie, ale zawsze :P) wśród których "Erato" cieszyło się
dość dużym zainteresowaniem. Pogratulowali pomysłu, realizacji oraz
aktywności, której tak nie do końca chciałem, poprosili aby zawsze się
znalazł dla nich jeden egzemplarz, najbardziej cieszyły mnie ciepłe słowa
"oby tak dalej". Odtąd zawsze dostawali owoc naszej redaktorskiej pracy.
Jak już wspomniałem, dzięki tym sytuacjom zmieniło się moje nastawienie. Po głębszym namyśle zadałem sobie pytanie kto tak na prawdę powinien promować naszą "budę" i starać się aby nasza szkoła była ciekawa i
atrakcyjna dla gimnazjalistów, więc Drogi Czytelniku jak sądzisz? Odpowiedź jest prosta. To my uczniowie. Niektórzy pewnie zadali sobie w tej
chwili pytanie : "to po co jest zarząd szkoły?" , może i jest coś w tym, ale
zazwyczaj kwestie finansowe ograniczają zakres działania w tych sprawach. Nie mniej jednak dużo zależy od nas uczniów. Niestety dla większości z nas chodzenie do szkoły jest przykrym obowiązkiem, który odbywa się na zasadzie przyjść -> przeżyć -> zapomnieć, co uważam za bardzo głupie i niedojrzałe myślenie ze względu na nasz wiek i typ szkoły.
No, ale cóż „jak sobie pościelisz tak się wyśpisz”. Gdyby nie to, że na
lekcji takiego przedmiotu jak "podstawy przedsiębiorczości" obowiązkiem jest wykazanie się przedsiębiorczością poprzez zorganizowanie
jakiegoś "eventu" w naszej szkole nic by się nie działo. Dlatego z tego
miejsca namawiam do jakiejkolwiek aktywności w naszej szkole, bo jak
mawiał Kennedy "Nie pytajmy co może dla nas zrobić ojczyzna. Pytajmy, co my możemy dla niej zrobić." powinniśmy wziąć to sobie do
serca i coś z tym zrobić. Dlaczego? „Żeby coś wyciągnąć najpierw trzeba
włożyć”. Dalsze rozmyślania na ten temat zostawiam już Wam. Wracając do "Erato" , nie ustanie staramy się ulepszać oraz uatrakcyjniać naszą
szkolną "dumę". Chcemy aby "Erato" stała się gazetką opiniowaną. Co to
oznacza? Chcemy, żeby po przeczytaniu, któregoś z artykułów nasuwały
się - Tobie Czytelniku - jakieś refleksje, aby powstała Twoja własna opinia czego skutkiem będzie takie dobro, jak "myślenie", co w naszym polskim społeczeństwie (niestety) jest dosyć rzadkim zjawiskiem. Chciałbym
również zaznaczyć, że nie propagujemy ani nie popieramy żadnych
nieodpowiednich działań, co do poglądów religijnych, politycznych
czy rasistowskich. Jeśli chcesz z nami współpracować prosimy o kontakt
drogą elektroniczną (erato24@gmail.com) lub po prostu osobiście zapraszamy. Jeśli się nie zgadzasz z treścią jakiegokolwiek artykułu zapraszamy serdecznie do polemiki na jego temat.

Lenor
Redaktor naczelny: Marek Chwalisz, Patryk Lenort
Stali współpracownicy: Martyna Stefanowska, Tomasz
Kaźmierczak, Marlena Mikosiak, Robert Karalus, Klaudia
Gręda, Tomasz Fatyga

Kontakt: erato24h@gmail.com
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INFORMACJE SZKOLNO - REDAKCYJNE

CZYTELNIKU!
Jeśli organizujesz konkurs, wycieczkę, uczestniczysz bądź tworzysz nowe szkolne
koło – NIEZWŁOCZNIE NAS POINFORMUJ! Jeden z naszych redaktorów na
pewno wspomni o Twoim przedsięwzięciu w postaci recenzji czy też krótkiej notki.
Być może masz problem w szkole, któremu powinniśmy bliżej się przyjrzeć? Być
może są w szkole rzeczy, które pozytywnie Cię zaskakują?
Z niecierpliwością czekamy na Wasze maile!
erato24h@gmail.com

UWAGA!
Trwa nabór do redakcji naszego szkolnego publikatora! Jeśli jesteś kreatywny,
znasz podstawy naszego języka ojczystego, nie boisz się wyrażać własnych poglądów w zdecydowany sposób – czekamy właśnie na Ciebie!
Więcej szczegółów uzyskać można poprzez wiadomość e-mail bądź rozmowę z jednym z
naszych redaktorów (wszelkie zapytania prosimy kierować, do jednego z redaktorów naczelnych).
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SPONSOR

Gazetka szkolna Erato znalazła
sponsora, dzięki któremu będziemy
mieli możliwość powielenia większej ilości naszego czasopisma!
Sponsorem został zespół Chwalisz
Band a konkretnie jego lider i zarazem absolwent naszej budy Mateusz
Chwalisz, któremu uprzejmie dziękujemy za wsparcie naszej gazetki!
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- czyli relacja z warsztatów dziennikarskich w Kaliszu.
W każdej relacji czy też recenzji pewnym przyjętym standardem jest poinformowanie czytelnika o dokładnej
dacie/terminie danego wydarzenia („Dnia tego i tego, udaliśmy się…” bla bla bla… nuda!). Z racji, iż kocham przełamywać pewne normy pozwolę sobie zacząć odrobinę inaczej.
W pierwszym miesiącu nowego, 2012 roku, w dniu
urodzin Pana Yukio Mishima (nie pytajcie kim był, znalazłem go w Google), imienin Feliksa i Hilarego (spóźnione
wszystkiego najlepszego) delegacja naszej gazetki szkolnej
(Marek Chwalisz, Mateusz Kojro i Lenor) pojawiła się w
kaliskim centrum duchowności, i nie mowa tu o kościele, a o
WSD (Wyższym Seminarium Duchownym). Celem naszej
podróży było zdobycie nowej wiedzy i inspiracji w zakresie
dziennikarstwa. Warsztaty nosiły nazwę „ZROZUMIEĆ
MEDIA”. Mnie osobiście sama nazwa dość mocno zaintrygowała, bo skoro mam zrozumieć media, a sam na niskim
(bo szkolnym) szczeblu w nich uczestniczę, to tak, jakbym
miał zrozumieć samego siebie (czyt. Mission Impossible). Na
szczęście jakąś ambicję w sobie posiadam, więc sama nazwa
była dla mnie zachęcająca (wiem, to dość daleko idąca refleksja). Przyznam szczerze: spodziewałem się, iż będę brał
udział raczej w małym przedsięwzięciu. Po przybyciu na
miejsce i wejściu do budynku moje przypuszczenia okazały
się totalnie chybione. Na rejestrację czekało już jakieś 100
osób. Mimo dużej frekwencji zapisy przebiegały płynnie.
Panowie w czarnych szatach w umiejętny sposób kierowali
zainteresowanymi, tak, by mogli oni jak najszybciej udać się
na „salę widowiskową”. Wszyscy obecni zostali
„poczęstowani” smyczą kultowej w Polsce telewizji religijnej
(TRWAM) oraz identyfikatorem, który mogliśmy otrzymać
w 3 kolorach (różowym, żółtym i niebiesko/zielono/szarym).
Naszą trójkę wprowadzono do grupy „najbardziej męskiego”
koloru - różowego. Przyznam szczerze, że kolor i grupa do
której zostaliśmy zwerbowani, nie ma nic do rzeczy. Po prostu nie lubię koloru różowego. Wejście na salę, objaśnienie
zasad, 30 minut drzemki i… w końcu, rozpoczęcie zajęć.
Pierwszym przystankiem w naszej medialnej podróży był
dział telewizyjny. Telewizja TRWAM w sposób nadzwyczaj
operatywny pokazywała nam w jaki sposób występuje manipulacja w tym właśnie dziennikarskim dziale. Mieliśmy okazję przeprowadzać ze sobą, całą grupą 10-cio sekundowe
wywiady. Morał z pierwszych 45 minut spędzonych na zajęciach wyglądał mniej więcej tak: Po 1. Telewizja TRWAM
jest telewizją w pełni uczciwą, nie pozwalającą na żadnego
typu propagandę. Po 2. Ojciec Dyrektor jest najbardziej poczciwą, skromną osobą. Zbudował telewizję mając puste
kieszenie. Jest on szykanowany przez wszelkie inne media.
Po 3. TVN jest najbardziej zakłamaną, propagandową telewizją chcącą zniszczyć TRWAM i podzielić nasz cały naród,
który potrafi połączyć tylko i wyłącznie jegomość z pkt. 2. W
międzyczasie mogliśmy dostrzec starsze Panie podchodzące
do obecnych na sali i zbierające podpisy za wprowadzeniem
TRWAM do spisu programów telewizyjnych naziemnej telewizji cyfrowej. Kolejnym przystankiem w naszej dziennikarskiej wycieczki miało być radio. Udaliśmy się do sali, gdzie
czekał już na nas charakterystycznie sepleniący, uśmiechnięty Pan. Jakże zaskakującym był fakt, iż mówił on o propagandzie, jaką tworzą różnego typu środki masowego przekazu na czele z telewizją… TVN. Udostępniono nam materiał
w którym (rzekomo) pracownicy TVN mieli szykować pewnego zasadzkę na Księdza Rydzyka, pytając różne osoby o
opinię o nim (dziwnym trafem w samym nagraniu ani razu

nie padła nazwa telewizji ani żadne nazwisko, i naprawdę
zastanawiające jest to, skąd to nagranie się w ogóle wzięło?).
Konkluzja z kolejnych 45 min? Patrz wcześniejsze punkty.
Ostatni przystanek: „Prasa i Internet”. Przyznam szczerze,
jakikolwiek cel miałby przyjazd do tego seminarium, udało
im się jedno: zacząłem się modlić,
modlić o to by cała ta szopka związana
z warsztatami pt. „ZROZUMIEĆ MEDIA” skończyła się jak najprędzej. Po
wejściu na kolejną salę, otrzymaliśmy
bezpłatną gazetką, „Polemikę Studencką”. I właściwie to była jedyna wartościowa rzecz (prócz kotleta z ziemniakami i surówką, którą zjadłem tuż po
zakończeniu wszystkich zajęć) jaką z Tak mniej więcej
seminarium wyniosłem, i to nie ze można było wyobrazić
względu na treść jaką zawierała, a sobie Ks. Rydzyka.
wygląd graficzny, który mi (w kontekście gazetki szkolnej) dał sporo do myślenia.
Wartość warsztatów samą w sobie ciężko jest mi
ocenić. Teoretycznie, sporo mówiono o propagandzie istniejącej w mediach, której ja w mniejszym/większym stopniu
zdawałem sobie sprawę. Trudno jednak w jej ocenie, gdyż
odnosiłem dziwne wrażenie, iż te zajęcia miały bardziej na
celu uświadomienie, a w zasadzie wbicie do głowy obecnym,
że zarówno Telewizja TRWAM i Radio Maryja na czele z
Ojcem Dyrektorem są krzywdzeni, a „czwarta władza” poza
wspomnianą wcześniej telewizją i radiem ma na celu tylko i
wyłącznie zniszczenie prawdy oraz podzielenie wszystkich
chrześcijan. Do tego dochodzi fakt, że zupy, jaką otrzymaliśmy jako pierwsze danie, nie starczyło dla jednego Pana przy
naszym stoliku, ale to już moja wina, ja podjąłem się jej rozdzielania <facepalm>. Dobijała mnie również (takie odnosiłem wrażenie) sztuczna atmosfera panująca w całym budynku. Na każdym z zajęć zawsze znalazł się również jakiś
krewny Strasburgera, czy też inny mistrz suchara, co również
(przynajmniej mi) nie pomagało. Całą akcję nazwałbym szyldem „przeTRWAM”, gdyż od czasu kiedy zaczęły się warsztaty telewizyjne, tylko to słowo powtarzałem sobie w głowie.
Podsumowując: Warsztaty fajne, ale ludzie i przekaz do… ;)
Mimo całej sytuacji na warsztatach, po której tak
naprawdę nie mogłem się pozbierać i już wieczorem musiałem ją odreagować, chcę wystosować ogromne podziękowania dla Pani Żak, być może (dla mnie) same warsztaty były
niewypałem, ale mam nadzieję, że nie były one ostatnimi, w
jakich brałem udział. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. :)
Podziękowania również dla Ks. Szkudlarka, który swoim
terenowym autkiem zapewnił nam transport w obie strony, i
dzięki któremu, o tych warsztatach zarówno Pani Żak, jak i
nasza trójka w ogóle się dowiedziała. Dziękujemy również za
wszystkie rady i historie, które w trakcie podróży mogliśmy
usłyszeć (uzmysłowiły mi bardzo wiele, wydaje mi się, że
nawet więcej niż same warsztaty).

Marek Chwalisz
Nie zgadzasz się z autorem artykułu?
Czekamy na odpowiedź!
erato24h@gmail.com
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Dzień po Mikołajkach, dnia 7 grudnia
udałam się do gminy, by dowiedzieć się
od Pana Burmistrza Sławomira Kapicy
kilku rzeczy które interesują Nas – młodzież sycowską. Oto rezultat:
- Interesuje mnie sprawa działalności sycowskiej młodzieży. Słyszałam, że istnieje Młodzieżowa Rada Miejska. Przeszukując Internet nie
znalazłam żadnych bieżących informacji, ostatnie pochodzą ze stycznia 2008 roku.
Czy dalej funkcjonuje?
- Tak, Młodzieżowa Rada działa przy Radzie
Miasta Sycowa. Obecnie osobą wyznaczoną
przez Przewodniczącego Rady do bezpośredniego kontaktu jest Radny – D. Maniak. Ja osobiście skorzystałem i korzystam z ich głosu doradczego przy projektach inwestycyjnych. Młodzi
ludzie wiedzą czego pragną i mają świeże spojrzenie na sytuację. Dzięki takiej formule poznają
samorząd terytorialny od środka, co ma naturalnie duży wymiar edukacyjny.
- Czy oprócz Młodzieżowej Rady Miejskiej młodzi ludzie w inny sposób ingerują w życie Sycowa?
- Powiem tak: możliwości są duże, należy zaszczepić chęci. Dobrym przykładem organizacji,
która integruje jest harcerstwo. Realizują się tam
zarówno dzieci jak i młodzież. Harcerstwo to
m.in. nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach i praca w zespole, a to potrzebne jest nam
wszystkim. Oczywiście funkcjonują również
inne organizacje i oby było ich jak najwięcej, bo
od tego zależy jak będzie wyglądała nasza przyszłość.
- W Sycowie ostatnimi czasy trudno jest nie
zauważyć zmian jakie zachodzą, chociażby budowa orlików czy renowacja parku. Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się jakiś
zmian?
- Na rok 2012 przewidujemy m.in. dwa przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży.
Jeżeli Rada Miejska przyjmie propozycje to będzie to budowa boiska wielofunkcyjnego przy
sycowskim gimnazjum. Wszyscy wiemy w jakim stanie jest obecne boisko. Z budowy w tym
miejscu skorzystają dzieci z całej gminy. Oczywiście młodzież popołudniami również będzie
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spędzać tam czas. Drugim równie istotnym wyzwaniem jest remont obiektu przy stadionie.
Miejsce to jest w stanie opłakanym, stąd nasza
decyzja o remoncie.
- Czy w planach modernizacji objęto rynek?
Przecież jest on sercem całego Sycowa.
- Wszystko w swoim czasie, kilka lat zajęło
wprowadzenie w życie projektu parku wraz z
jego realizacją. Nie jesteśmy w stanie zająć się
wszystkim na raz. Aby zająć się rynkiem na poważnie trzeba najpierw przygotować interesującą
koncepcję, tak by wszystko do siebie pasowało.
Obecnie chociaż małymi detalami chcemy upiększać nasze centrum, na przykład w tym roku zakupiliśmy dodatkowe ozdoby świąteczne. Podsumowując remonty w obrębie rynku – jak najbardziej tak, jednak musi to trochę zaczekać.
- Trzeba przyznać że park staje się w zaskakującym tempie wspaniałą wizytówką Sycowa. Jak
co roku, w maju świętować będziemy Dni Sycowa. Czy dla odmiany odbędą się one właśnie
tam?
- A czy wyobraża sobie Pani Dni Sycowa w parku?
- Wyobrażam sobie, jednak nie chcę wyobrażać
sobie parku po Dniach Sycowa.
- Myślę, że sama odpowiedziała sobie Pani na
wcześniejsze pytanie. Sądzę, że konsekwencje
zorganizowania tak dużej imprezy w takim miejscu byłyby zbyt duże. Nie znaczy to jednak, że w
parku nic nie będzie się działo. Oczywiście odbywać się będą imprezy plenerowe, jednak nie
tak spore jak Dni Sycowa.

Najbardziej szkoda mi tego, że rynek zostanie wyremontowany dopiero za kilka
lat, jednak jak to mówią – nie można
mieć wszystkiego. Dobrze, że zrobiliśmy
już ten pierwszy krok ku modernizacji
Sycowa. Pan Burmistrz apeluje do Młodzieży o czynny udział w życiu Sycowa,
popieram go w zupełności, bo żeby brać
trzeba najpierw coś od siebie dać.

Klaudia Gręda
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„...mój tatuś umarł za tę flagę.’ Naprawdę?

Wow, ja swoją kupiłem.”

Bill Hicks - American Hero
1989, rok przełomowy. Po odzyskaniu przez Polskę
suwerenności, każdy był przekonany, że będzie żył
w lepszych czasach, czasach dostatku, czasach
pełnych półek i w czasach, w których każdy obywatel ma konstytucyjne prawo do wypowiadania
własnego zdania. I tak właśnie się stało, zmienił się
ustrój, zmieniło się
prawo, lecz część ludzi
pozostała nadal w
mentalnie
przestarzałych
strukturach (ludzie ci
wiedząc lepiej co jest
dla ciebie lepsze, co
powinieneś czytać, a
czego już nie”. W
oparach absurdu i
naginania
ludzkiej
wolności
potrzebny
jest nam głos, który
wybudzi nas w porę z
letargu.
,,wolność kończy się tam gdzie zaczyna się wolność
drugiego człowieka”
Bill Hicks, największy komik, satyryk i obrazoburca
swojego pokolenia urodził się w 1961 r. w Valdoscie,
Georgia. Co sprawiło, ze nie został policjantem, lekarzem lub nawet kims, kim pragnęła w tych czasach byc
większosc dzieci, kosmonautą? Z pewnoscią nie był to
slepy wybor, kaprys. Od dziecinstwa odznaczał się ponadprzeciętną wrazliwoscią i zauwazaniem pewnych
faktow w zyciu człowieka, o ktorych często nie mamy
pojęcia lub są przez nas pomijane jako cos nieistotnego,
niewaznego. Doprawiał to wszystko niebanalnym, bezkompromisowym humorem. Gdy był nastolatkiem,
zaczęło to niepokoic jego rodzicow, zabrali go więc do
psychoterapeuty a ten odpowiedział, ze bardziej niz ich
synowi im samym przydałaby się terapia. Hicks, oddając się całkowicie temu co robi, szybko opuscił lokalne
kluby stand-up comedy w Houston, przenosząc się do
Nowego Jorku i dając około 300 występow rocznie.
Trafił na okres, gdy Stany Zjednoczone znajdowały się
wtedy w podobnej sytuacji w jakiej obecnie Polska i
ogolnie Europa, gdy mass media zmierzają w kierunku
przekazania odbiorcy bezkształtnej papki, uwazając iz
rozrywka jest rozrywką słuszną kiedy nie wymaga myslenia i jest przeznaczona dla jak największej grupy
potencjalnych osob.

Gdy ze wszystkich stron jestesmy atakowani przez
chłam, z czasem chłam się wchłania.
Nagle dochodzimy do momentu kiedy zastanawiamy się
co jest prawdziwe, a co jest na sprzedaz? I w tym momencie wkraczał Bill, cierpliwie i z uporem osła tłumacząc ludziom jak wygląda prawda jego oczami, jak bardzo jestesmy manipulowani i co mozemy zrobic, by to
zmienic.
„Sprawa wygląda tak, ludzie. Robisz reklamę, na zawsze
jesteś skreślony z artystycznej listy obecności. Koniec
tematu. Okej? Jesteś kolejnym korporacyjnym naginaczem, jesteś kolejną prostytutką w kapitalistycznym gang
bangu, i jeżeli zrobisz reklamę na twojej głowie pojawia
się cena, wszystko co mówisz jest podejrzane i każde słowa z twoich ust są jak łajno wpadające do mojego napoju. Nie masz wystarczająco dużo pieniędzy?”
To dotyka kazdego z nas, obojętnie gdzie by się nie pojawic, spece od marketingu zalewają nasze zycia flegmą
i zołcią, probując nam wmowic co jest nam potrzebne,
kreując nasze potrzeby i manipulując nami, bysmy nigdy nie byli zaspokojeni z tym co posiadamy. Miec czy
byc? Miec, miec, miec, miec ...
Bill jako kosmopolita, nigdy nie był przywiązany do
kraju w ktorym się urodził i wychował, spytany raz o to
czy jest patriotą odpowiedział, ze nie, po prostu jego
rodzice go tu spłodzili. Smieszyło go zachowanie przesadnie patriotycznego amerykanskiego społeczenstwa i
klasyczna „walka za flagę”.
„Ludzie mówili: ‘Hej, koleś, pozwól, że ci coś powiem…
mój tatuś umarł za tę flagę.’ Naprawdę? Wow, ja swoją
kupiłem. Tak, można je kupić, wiesz, w K-martcie i innych
budach, tak. ‘Tak, on zginął w Wojnie Koreańskiej za tę
flagę.’ Oh, co za zbieg okoliczności: moja została zrobiona
w Korei. Wow, świat jest tak duży. Nikt, powtarzam, nikt
nigdy nie zginął za flagę. Flaga to kawałek materiału.
Mogli zginąć za wolność, która – przy okazji – jest także
wolnością do palenia… cholernej flagi. Widzicie, palenie
flagi nie sprawia, że wolność znika; jest jakby wolnością”
W swoich występach regularnie poruszał temat zabojstwa prezydenta Kennedy’ego, w ktorych stwierdzał, ze
oficjalnie przyjęta wersja to jedna wielka farsa, a celny
strzał z okna budynku był fizycznie nie mozliwy z racji
połozenia. Ludzie przesyceni tematem, uwazali to za
fakt z wygasłą datą waznosci na co Hicks ripostował:
„Bill, przestań mówić o Kennedy’m. Odpuść sobie. To było
dawno,
zapomnij
o
tym.’
Ja
na
to:
- W porządku, tylko nie wyskakujcie mi z Jezusem. Skoro
mówimy
o
czasie
ważności.
Bill,
wiesz,
Jezus
umarł
dla
ciebie.’
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- Dobra, to było dawno temu. Zapomnijcie o tym!”
Jako osoba asertywna nigdy nie obchodziło go, co inni
mowią o nim samym, stąd tez krytyka jego poglądow
była jak walenie głową w scianę, zupełnie nieefektywna. Mowił: drogą poznania swiata jest własny umysł.
Lubił tematy trudne, te o ktorych się nie mowi. Z chęcią
opisywał swoj stosunek do „fundamentalnych” chrzescijan ktorzy w USA są jeszcze bardziej natrętni i przekonani o słusznosci własnej racji niz ci, mieszkający w
naszym kraju.
„Boże, to się nigdy nie skończy. Ci natrętni chrześcijanie i
usilne wciskanie ich dogmatów i agend do mego gardła.
Ich kołtuńska pewność, że ich droga jest DROGĄ JEDYNĄ.
Dziedzictwo strachu i represji ich BOGA, którego zemsta
spływa z nieba na jego ukochane dzieci niczym ognie
piekielne. Alleluja, Bracia i Siostry! Potężna kara czeka
tych, którzy nie myślą tak jak oni. I tych, którzy nie myślą
tak jak my. I tych, którzy nie myślą tak jak ja. AMEN!”
Gdy po występie zdegustowani wierzący przyszli z pretensjami do kierownika odnosnie materiału, Hicks odpowiedział:
„Spójrzcie, sprawa wygląda tak – gdybym nieproszony
występował w waszym kościele, mielibyście prawo czuć
się urażonymi. Ale… TERAZ jesteście w moim kościele,
więc się zamknijcie.”
Wzbudzał wiele kontrowersji, gdy zartował z noszenia
krzyzy przez wierzących, często przysparzało mu to złej
opinii wsrod ludzi pozbawionych jakiegokolwiek dystansu i nie zdających sobie do konca sprawy ze przyszli na.. wieczor komedii. Nie mogł powstrzymac się od
smiechu i litosci nad osobami nazywającymi go antychrystem.
,,Musicie przyznać, że wierzenia bywają dziwne. Wielu
chrześcijan nosi krzyże na szyi. Czy naprawdę sądzicie, że
jak Jezus wróci, to jeszcze kiedykolwiek będzie chciał
oglądać krzyż? Może dlatego jeszcze nie wrócił? „Ja p[…]
tato! Oni cały czas noszą krzyże? Niczego nie zrozumieli!
Nie ma bata, nie wracam. Jak zaczną nosić ryby, to może
przyjdę.”
Jego poglądy na temat narkotykow szokują większosc
ludzi nawet teraz, gdy mamy o nich de facto większą
wiedzę. Otwarcie przyznawał, ze miał liczne kontakty z
narkotykami i nigdy tego nie załował. Nie stracił majątku, rodziny i samochodu. Podzielał zdanie Terrence’a
McKenny jakoby psychodeliczne doswiadczenia są w
stanie pokazac nam zycie od innej strony, mają wartosc
edukacyjną oraz odmieniają człowieka na całe zycie.
Jako gorący przeciwnik polityki antynarkotykowej
osmieszał osoby za nie odpowiedzialne, wytykał palcem
hipokryzję i ignorancję.
,,Podobało mi się, gdy Bush wyszedł i powiedział:
„Przegrywamy wojnę z narkotykami.”
Wiecie, co to oznacza? Że toczy się wojna... i ludzie na
dragach wygrywają.”
Scena muzyczna jest przepełniona muzykami ktorzy
kiedys, jak i teraz tworzyli muzykę, ktora ma wpływ na
pokolenia - na nasz byt, dajmy na to The Beatles. Piosenka „Lucy in the Sky with Diamonds” Trzy pierwsze
litery rzeczownikow dają nam skrot L.S.D. John Lennon
zapytany kiedys ile razy przyjmował w swoim zyciu tę
substancję, stwierdził, ze to liczby liczone w setkach.

S TR. 7

Dodał tez, ze nie
odbija się to w sposob znaczny na ich
tworczosci, tworzyli tez swietne kawałki kiedy nie
cpali.
Nie bądzmy zakłamanymi draniami,
substancje odurzające
towarzyszą
ludzkosci od zarania dziejow, jestescie pewni, ze nigdy
ich nie przyjmowaliscie?
Alkohol,
nikotyna, kofeina?
Nic?
Pozniejszy okres kariery zaowocował występami w
Wielkiej Brytanii. Hicks uwazał, ze mieszkają tam
ludzie bardziej dojrzali i otwarci by zrozumiec jego
przesłanie i cel.
W wywiadzie przeprowadzonym przez stację BBC
stwierdził:
„staram się mówić do publiczności w taki sposób, jak
mówię do własnych przyjaciół. Żeby pozbyć się matactw
show-biznesu.[..] Dlatego nie daję publiczności tego czego
chcą, tylko czego ja chcę. Nie staram się traktować ludzi
w sposób protekcjonalny. Nie siedzę tam i nie mówię:
„Jesteście bandą idiotów, będę więc robił rzeczy, w które
nie wierzę, aby was rozbawić. W odpowiedzi od reporterki uzyskał stwierdzenie: - Ale ludzie chcą rozrywki!
Na co on: kiedy myślenie przestało być rozrywką? Nie
będę rozbawiać każdego indywidualnie. Mogę polecić
wam paru żonglerów, którzy mogliby wam się spodobać?”
Przez cały okres swojego krotkiego, choc barwnego
zycia podązał za swoimi ideałami, u szczytu kariery
plany pokrzyzował mu rak trzustki z przerzutem na
wątrobę. W 1994 roku swiat stracił jeden z niewielu
głosow tak bardzo domagających się zmian swiata na
lepsze, zmian w ludziach i nie chodzi tu o zmiany fizyczne, zmiany w ubiorze, zmiany miejsca zamieszkania,
zmiany statusu materialnego.. lecz o zmianę w nas samych, bysmy nigdy nie byli dla siebie wilkiem. Na koniec pozwolę sobie, przytoczyc pozegnalne słowa Billa,
ktore w ostatnich momentach swojego zycia pragnął
wyrazic swoim fanom:

Odchodzę w miłości, śmiechu, i z prawdą
i gdziekolwiek prawda, miłość i śmiech
trwają razem, tam jestem duchem.

ToKaź-

masz
Nie zgadzasz się z autorem artykułu?
Czekamy na odpowiedź!
erato24h@gmail.com

mierczak
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Wywiad przeprowadzony dnia 8 grudnia 2011 roku z Panem Tomaszem Świstakiem
Przeprowadziła: Mikosiak Marlena (z pomocą Moniki Krawczyk i Marleny Idzikowskiej)
* Dzień Dobry. Jesteśmy redaktorkami gazetki szkolnej „Erato”. Czy
zechciałby Pan udzielić nam odpowiedzi na kilka pytań?
- Dzień Dobry! Bardzo chętnie.
* Chciałyśmy zapytać o sytuację
sycowskiej młodzieży, mianowicie
czy są z nią jakieś duże problemy,
trudności?
- W swojej pracy nie napotkałem na
większe problemy z naszą młodzieżą.
Syców jest spokojnym miastem i jak
do tej pory nie odnotowaliśmy przypadków prostytucji, żebractwa czy
innych poważnych zjawisk patologicznych wśród młodzieży.
* Młodzież lub też uczniowie, której ze szkół stwarzają największe
problemy?
- Najmniej problemów, czyli pracy
przysparzają nam uczniowie, którzy
wiedzą czego chcą, mają konkretne
plany dotyczące przyszłości, które
chcą realizować.
* Czy sycowska policja otrzymuje

zgłoszenia od szkół dotyczące narkotyków?
- Nie otrzymujemy takich zgłoszeń.
Ściśle współpracujemy ze szkołami
prowadząc zajęcia profilaktyczne.
*Jeśli chodzi o pseudokibiców, czy
są z nimi problemy?
Trzeba odróżnić prawdziwych kibiców od pseudokibiców. Można spotkać ludzi, którzy uważają się za
pseudokibiców, ale nie ma z tym
dużych problemów.
* Jak wygląda sprawa wagarowiczów, czy bardzo absorbują synowską policję?
- Jest to do opanowania, aczkolwiek
sytuacja polepszyła się w porównaniu
do lat ubiegłych. Większość miejsc,
w których mogą gromadzić się wagarowicze jest ciągle kontrolowanych
przez policjantów.

Syców jest bezpiecznym miastem również ze względu na również
ze względu na niewielka liczbę
mieszkańców przez co osoby łamiące
prawo nie mogą czuć się anonimowo
i bezkarnie.
* Czy będzie monitoring w Sycowskim parku?
- To czy będzie monitoring zależy
głównie od władz gminy. Z tego, co
jest nam wiadomo jest to w planach.
* Bardzo dziękujemy za udzielenie
odpowiedzi na pytania. Było nam
bardzo miło.
- Również dziękuję.
Oznaczenia:
* redaktor
- policjant

* Czy po Sycowskim parku będziemy mogli chodzić bezpiecznie?
- Już obecnie możemy bezpiecznie
spacerować po parku. Moim zdaniem

ERATO OD KUCHNI!!!
Jednym z założeń naszej gazetki szkolnej, podczas jej reformy, było zwerbowanie
i ustabilizowanie naszego składu redaktorskiego, co w stopniu zadowalającym udało
nam się osiągnąć. W związku z tym postanowiliśmy przybliżyć wam sylwetki poszczególnych redaktorów naszego czasopisma. Zjawisko to będzie miało charakter
cykliczny. W każdym kolejnym wydaniu naszej bogini poezji przedstawiać będziemy dwie bądź jedną osobę. Tym razem przedstawimy ich 3! Dziś zaczynamy od
najbardziej szalonych ludzi w naszych szeregach ;) Przed wami:

Tomek Kaźmierczak
Imie i nazwisko: Tomek Kaźmierczak
Wiek: 19
Pseudonim: Chester, Kaźmirz,
Buka

ULUBIONE:
Danie: Nuggetsy
Napój: Cola
Wykonawca muzyczny: Stone
Temple Pilots
Książka: Nie potrafię wskazać
jednej

Film: Brudny Harry
TRUDNY WYBÓR
Serial: Lost
Pora roku: wiosna
Brunetki czy blondynki? Brunetki
Domator czy imprezowicz?
Umiarkowany imprezowicz
Bluza czy sweter? Sweter
Pepsi czy cola? Cola
Tydzień bez Tv czy PC? TV

MISZ MASZ
Jak się relaksujesz? przy ulubionych kawałkach
Z kim chciał(a)byś zamienić
się na 1 dzień życia? Scott
Weiland, Noel Gallagher
Przezwisko z podstawówki:
kudłaty
Czego się boisz: toalety w Vesuvio
Największe marzenie: Mieć
kolorowe, ciekawe życie.
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ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!!

TOMASZ FATYGA
Imie i nazwisko: Tomasz Fatyga
Wiek: 19
Pseudonim: „L.P.G. , ale częściej
wołają do mnie: „Litości””

ULUBIONE:
Danie: Gyros od Turka
Napój: Woda
Wykonawca muzyczny: Bisz
Książka: „Dobry”
Film: Wyspa Tajemnic
Serial: Lie to me

TRUDNY WYBÓR
Pora roku: zima
Brunetki czy blondynki? Brunetki
Domator czy imprezowicz?
Umiarkowany
Bluza czy sweter? Bluza
MISZ MASZ
Jak się relaksujesz? R.K.S.!
R.K.S.! R.K.S.!
Z kim chciał(a)byś zamienić

się na 1 dzień życia? Marek
Chwalisz, bo chciałbym mieć
tak dobrego kumpla jakim ja
sam jestem choć przez 1
dzień.
Przezwisko z podstawówki:
ee, Gościu, oddaj piórnik.
Czego się boisz: Lenora oczywiście, wszyscy się go boją.
Największe marzenie: Zagrać
w "Dlaczego ja"
„Ja” w jednym zdaniu: Ja to
ja 2

ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!!

MARTYNA STEFANOWSKA
Imie i nazwisko: Martyna Stefanowska
Wiek: 16

ULUBIONE:
Danie: wszystko co domowe
Napój: Cappuccino
Wykonawca muzyczny: słucham wszystkiego i każdego :)
Książka: Nie mam ulubionej
Film: Kac Vegas
Serial: Dr. House
Pora roku: lato

TRUDNY WYBÓR
Bruneci czy blondyni? Blondyni
Domatorka czy imprezowiczka? Imprezowiczka
Bluza czy sweter? Sweter
Pepsi czy cola? Pepsi
MISZ MASZ
Jak się relaksujesz? Spacer,
spotkanie ze znajomymi albo
basen

Z kim chciał(a)byś zamienić
się na 1 dzień życia? Z mężczyzną :D
Przezwisko z podstawówki: Z
podstawówki aż do tak samo
(Stefan)
Czego się boisz: Pająków.
Największe marzenie: Żyć tak
żeby nie żałować żadnej chwili
w życiu
„Ja” w jednym zdaniu: Przeciętna nieprzeciętność.

ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!!

Jeżeli ktoś z was ma indywidualne pytania do któregoś z redaktorów, bądź
nie zgadza się z którymś z tekstów zamieszczonych w naszej gazetce serdecznie zapraszamy do polemiki na jego temat. :)
ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!!
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Święta Bożego Narodzenia to
niewątpliwie największy czas pojednań,
zakopywanie wszelkich toporów wojennych oraz konfliktów. Jest to również czas, w którym przy kubku herbaty
czy też szklance zmrożonego Golden
Locha możemy poświęcić dłuższą bądź
krótszą, ale głębszą (jakkolwiek
brzmiałoby to w kontekście wcześniej
wymienionego trunku) chwilę na refleksję. Na taki stan (dość przypadkowo, gdyż to zazwyczaj dość spontaniczne przedsięwzięcie) pozwoliłem sobie i
ja, siedząc przed komputerem i
„wcinając” morelowy jogurt o jakże
dumnej nazwie „Wyśmienity”. Co więcej sam jogurt ten został tak nazwany
zapewne nieprzypadkowo, gdyż kosztując go, z każdą kolejną łyżeczką mogłem rozkoszować się jego niesamowicie zmysłowym i oszałamiającym smakiem. Jogurt ten mógłbym godzinami
porównywać do wielkich dzieł i zjawisk, wszczynać dyskusję i debatę nad
zaliczeniem go do kolejnego cudu
świata… Niestety, to nie morelowy
„Wyśmienity” ma być tematem mojego
artykułu (a szkoda). Podczas mojej
„rozkoszy” z Ambrozją (tak postanowiłem umownie nazwać kubek z zawartością napoju o niesamowicie gęstej konsystencji), przeglądając serwis YouTube natknąłem się na znany mi już wcześniej, ale zapomniany przeze mnie zespół Sigur Rós.
Sigur Rós jest zespołem Islandzkim, gatunek wykonywanej przez
nich muzyki trudno mi zdefiniować,
być może z tego względu, iż dysponuje
on sporą i zróżnicowaną paletą utworów oraz posiada uniwersalnych muzyków. Przeglądając nagrania koncertowe
zauważyłem, iż mają za sobą „ścianę
muzyczną” w postaci instrumentów
dętych drewnianych, co oznacza, że
współpracują z dość liczną grupą muzyków spoza „bandu”. Nie zanudzając
dalej personaliami, pochodzeniem,
umiejętnościami muzyków, wyjaśnię
tylko wszystkim nie zdającym sobie
sprawy z trudności grania z dużym
instrumentarium, iż jest to nie lada

sztuka, z tego względu, iż tak jak i w
życiu codziennym (przykładowo) pisząc wypracowanie, możemy zamieścić
w nim więcej informacji i ciekawostek,
przy większym prawdopodobieństwie
popełnienia w pracy pisemnej błędów.

o szczęśliwym związku. Ja ilekroć wracam do tych „dźwięków” za każdym
razem interpretuje je inaczej co dla
mnie kończy się uczuciem zadowolenia
i świadomości słusznie poświęconego
czasu.

Przyznam się, iż mimo
wszystko nie wiem za dużo o tym zespole. Nie znam kompletnie nazw ich
płyt, dat ich wydania czy też tytułów
poszczególnych „songów”. Można tutaj
mówić teoretycznie o względach językowych (Islandczycy nie gęsi…), nie w
tym tkwi jednak przyczyna. O jedynej
płycie jakiej przesłuchałem za dużo
powiedzieć teoretycznie nie można.
Podstawowym, ale i intrygującym problemem jest fakt, iż sam krążek oraz
żaden z zawartych na nim utworów nie
ma nazwy. Poszukując przyczyny takiego stanu rzeczy, dowiedziałem się,
że nie był to żaden błąd produkcji a
zamierzony krok muzyków. Jest to
bowiem „dysk” przeznaczony zarówno
dla ludzi posiadających wyobraźnię,
szukających pewnych uczuciowomuzycznych doznań, a zarazem dla
słuchaczy, którzy pragną swą wyobraźnie pobudzić, po omacku szukających
wyciszenia i chwili zadumy. Zespół
naprawdę postarał się by ich piosenki
zostały odebrane (każda osobno) przez
każdego kolejnego słuchacza na swój
własny sposób, by ten mógł interpretować twórczość bez niczyjej „pomocy”.
Możemy dostrzec tu pewny paradoks o
utworach z przesłaniem bez przesłania
(przynajmniej w teorii). Utwory zawierają w sobie teksty, co w praktyce mogłoby narzucać konkretny tok rozumienia danego „kawałka”, tekst jednak nie
może być tak naprawdę rozumiany,
gdyż został napisany w języku Vonlenska (isl. język nadziei). Dla bardziej
dociekliwych i leniwych słuchaczy do
płyty została dodana książeczka z tekstami, w której tak naprawdę są tylko
białe, puste kartki. BUM! I tak oto
powstała płyta nie zachęcająca, a ZMUSZAJĄCA słuchacza do zastanowienia.
Dla jednych te piosenki mogą być o
problemach rodzinnych, dla innych zaś

Płyta nie powala mnie w
żaden sposób techniką gry, szybkością
osiąganą przez gitarzystę, głosem wokalisty zespołu Jonna B. (dokładne imię
i nazwisko to Jón Þór Birgisson ale za
cholerę nie potrafię tego odmienić).
Ten kawałek poliwęglanowego krążka
urzekł mnie przede wszystkim swoim
pulsem, możliwe też, iż swoją prostą,
ale i najważniejszym - przesłaniem.
Polecam gorąco odsłuchać tych paru
ścieżek audio każdemu kto ośmielił się
przeczytać moje wypociny, znudzonych
pustą elektroniczną „naparzanką” radiową czy ludziom poszukującym nowych „wibracji” muzycznych .
Kończąc jednak i wracając do
moich może i niezbyt oryginalnych
rozważań: przyszło mi na myśl, że
każdy z nas, żyjący, czytający książkę,
depczący kapustę, jedzący jogurt może
mieć swój własny język Vonlenska.
Tworzy się on w naszych głowach,
może właśnie sąsiad z ulicy, kolega z
ławki mówi do Ciebie językiem nadziei. Być może ktoś szuka Twojego
wsparcia, i nie chodzi tutaj zawsze o
dokładne rozszyfrowanie informacji.
Może po prostu warto czasem rozejrzeć
się i spojrzeć na świat z drugiej strony,
zinterpretować i zdefiniować go na
swój własny sposób. Moim zwyczajem
jest kończenie artykułu cytatem. Ten
wers znajdował się w 4 utworze na
wspomnianej wcześniej przeze mnie
płycie: „í sayr lon won fur yo won”. Co
on oznacza? To pozostawiam już wam
P.S. Artykuł nazwałem Ambrozja, gdyż jogurt był naprawdę dobry.

Marek Chwalisz
Nie zgadzasz się z autorem artykułu?
Czekamy na odpowiedź!
erato24h@gmail.com
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O tańc

Każdy ma dość jasne wyobrażenie o tym,
czym jest taniec, potrafi jeśli nawet nie opisać, to przynajmniej go rozpoznać i prawdopodobnie sam kiedyś tańczył.
Pewnie większość osób zna takie programy jak „Youcan
dance” lub „Taniec z Gwiazdami” . Sprawiły one, że Polacy
zaczęli tańczyć. Tłumy chętnych pojawiają się na castingach, by zaprezentować swoje możliwości.
Poza tanecznymi programami inspiracją są również filmy
czy też teledyski. Wystarczy włączyć obojętnie jaki klip.
Kilka lat wstecz piosenkarka potrafiła ładnie śpiewać i to
wszystko. Dzisiaj to za mało, musi się dobrze ruszać.

Dlaczego mężczyźni nie lubią tańczyć?
Mężczyzna to łowca. Banał oczywisty, ale z tego banału
wypływa wiele mądrego.
Mężczyzna całe życie poluje: na wymarzoną kobietę i na
stanowisko dyrektora naczelnego. Poluje na to, co wydaje mu się wartościowe, a to, co wartościowe bywa z reguły trudno dostępne i aby to zdobyć trzeba się namęczyć.
Sto lat temu, żeby zdobyć kobietę - czy to do celów seksualnych, czy to do celów matrymonialnych trzeba było
się namęczyć. Tytułowy taniec był jedną z owych mąk, ale
męką z dreszczykiem przyjemności. Pozwalał bowiem
bezkarnie i w obliczu prawa towarzyskiego dotknąć kobiety.
Dzisiaj kobieta w pracy jest bardziej rozebrana niż sto lat
temu w alkowie. Wzrokiem można jej dotknąć cały czas.
Niestety niewiele też trzeba, aby dotknąć także fizycznie..

u słów

kilka...

Tak więc mężczyznom
brak motywacji, żeby
uczyć się tańczyć,
uczyć się flirtować,
uczyć się całego tego
romantycznego sztafażu. Wisły kijem nie
zawrócisz. Ale może
mimo wszystko da się
wprowadzić w życie Shakira jest jedną z najlepszych
damsko-męskie trochę gwiazd w tym fachu.
więcej tajemnicy i trochę więcej wymagać? Może się wówczas okaże, że łowca
jednak lubi tańczyć.

Dlaczego właśnie taniec???
*Na pewno jest to sposób na piękną, harmonijną sylwetkę bez wad postawy, lekki chód i kondycję.
*Żaden inny sport nie wyrabia w takim stopniu wytrzymałości fizycznej i psychicznej.
*Pozwala przyjemnie spędzić czas, oderwać się od codzienności, głębiej przeżywać piękno muzyki.
*Dostarcza niezapomnianych wrażeń estetycznych.
*Podczas rytmicznych ruchów ciała uwalniają się coraz
większe pokłady drzemiącej w organizmie energii, znika
depresja, zmęczenie, znużenie, wraca radość życia. Mózg
wytwarza w tym czasie hormony szczęścia, tzw. endorfiny , poprawiające nastrój.

Klaudia Gręda

W związku z nowym układem naszej bogini poezji postanowiliśmy wprowadzić pewne działy,
które będą towarzyszyć nam przez kolejne odsłony naszej gazetki. Jest to odpowiednio dział filmowy, w którym będziecie mieli przyjemność czytania recenzji Martyny Stefanowskiej oraz
„kulinaria sportowe”, gdzie w świat sportowych emocji wprowadzi was Robert „Karaś” Karalus.
Ich teksty możecie zobaczyć już w tym numerze! Wystarczy tylko przerzucić kartkę na kolejną
stronę!

Życzymy udanej lektury!
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nie wspominając. O życie walczyli niemal w
każdej sekundzie spędzonej pod ziemią. Całość tworzy przejmujący i niezwykle realny
obraz. Niezaprzeczalnym atutem całej historii
jest też to, że nagle pod wpływem wspólnych
przeżyć wszyscy przebywający w kanałach nie
stają się jedną wielką, szczęśliwą rodziną.

Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat taki właśnie napis widnieje na odwrocie
medalu przyznawanego ludziom uhonorowanym tytułem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". Wśród tych najbardziej
zasłużonych prym wiedzie Polska. Nasza
historia niejednokrotnie dała dowód, że
nawet w najtrudniejszych czasach jesteśmy w stanie zdobyć się na bohaterstwo.
To właśnie Polacy podczas II wojny światowej uratowali najwięcej Żydów.
Agnieszka Holland w swoim najnowszym filmie W ciemności sięgnęła po ten jakże lotny
temat, ukazując widzom historię Leopolda Sochy, który przez 14 miesięcy ukrywał w kanałach Lwowa grupę Żydów. Socha, w tej roli
fenomenalny Robert Więckiewicz, jest postacią
bardzo niejednoznaczną. Kanalarz, drobny
złodziejaszek, zwykły przeciętniak, czy taki
ktoś może zdobyć się
na wzniosłe czyny, wymagające niepospolitej
odwagi? W tym bohaterze nie ma ani krzty
sentymentalizmu, jest
do bólu prawdziwy.
Owszem przechodzi
swoistą przemianę, jednak jego dorastanie do
człowieczeństwa jest
długie. I właśnie ten
realizm sprawia, że poPlakat filmu „W ciemnostać Leopolda Sochy
ści”
jest tak fascynująca.
Jednakże nie wolno nam zapomnieć o samych
ukrywających się Żydach. Grupa ludzi, która
też nie składa się z samych pozytywnych bohaterów. Wszyscy oni przebywają w nieludzkich warunkach, na co dzień towarzyszy im
strach, ciemność, głód, o środkach czystości

Większość akcji
filmu rozgrywa się
w mrocznym świecie kanałów Lwowa. Miasto oglądamy wyłącznie z
perspektywy Leopolda Sochy.
Ośrodkiem wszystkiego jest nie tylko
dom kanalarza, ale
także miasto. Widzimy, gdzie zrobić
zakupy, żeby wy- W rolę głównego bohatera
(Leopolda Sochy) wcielił się
żywić rodzinę i
Robert Więckiewicz.
Żydów, przeżywamy nie do końca chcianą znajomość z ukraińskim wojskowym, oglądamy zbrodnicze działania Niemców. Wszystko jest ukazane pobieżnie, chaotycznie niemal, gdyż całe życie Sochy
koncentrowało się w kanałach i na pomaganiu
uciekinierom z getta. Tam właśnie został przeniesiony ciężar opowieści.
Klimat filmu został także podkreślony przez
fakt, iż bohaterowie porozumiewają się między
sobą w gwarze lwowskiej i w jidysz. Widzowie
mogą docenić to w pełni dzięki temu, że w
filmie są napisy.

Agnieszce Holland udało się coś niebywałego. Wraz z operatorką Jolantą Dylewską
wykreowały przerażający, podziemny
świat, który może trwać wiecznie, a także
runąć w jednej chwili. Widz zostaje przeniesiony w klaustrofobiczny, duszny świat
kanałów w sposób niezwykle sugestywny,
budzący przerażenie i gęsią skórkę.

Martyna Stefanowska
Nie zgadzasz się z autorem artykułu?
Czekamy na odpowiedź!
erato24h@gmail.com
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talenty
Znikające
Od dłuższego czasu, nawet
osoby, które mało znają się na
piłce nożnej wiedzą jaka jest
sytuacja polskiej reprezentacji.
Patrząc na ranking FIFA trudno
nas nazwać nawet przeciętniakami, kiedy wyprzedzają nas
zespoły jak Burkina Faso. Do
tego panujący w PZPN, mówiąc
kulturalnie bałagan tylko pogarsza naszą pozycję przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Na jedno nie można narzekać, szum medialny wokół naszej "Elity kopaczy" jest ogromny, szkoda tylko że głównie są
to wiadomości przez które odechciewa się oglądać meczy.
Jednak gdyby odciąć na chwilę
wzrok od głównej reprezentacji, a
skoncentrować się chociaż na chwilę na sytuacji juniorów, można by
dostrzec wiele pozytywów. Nasze
młode piłkarskie pokolenia 2 razy
zdobywały mistrzostwo Europy,
pokonywały Francję, Brazylię,
Niemcy, zaliczyły udany występ na
Mistrzostwach Świata i... no właśnie, i co? O żadnym z tych chłopaków nie słychać. Nazwiska jak Król
czy Krychowiak stanowiące filary
młodych reprezentacji. Przestali
grać w piłkę? umarli? NIE. Po prostu nasz zarząd na czele z prezesem
Grzegorzem Lato nie przykłada
zbyt dużej uwagi do rozwoju młodych talentów. Nie, to co w siatkówce, gdzie co chwile mamy jakąś
nową młodą gwiazdę i nasza repre-
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zentacja siatkarzy od kilku lat
utrzymuje stały dobry poziom, jest
w stanie walczyć z najlepszymi i co
najważniejsze odnosi sukcesy.
Wzrastającą popularność siatkówki
dużej uwagi do rozwoju młodych
talentów. Nie, to co w siatkówce,
gdzie co chwile mamy jakąś nową
młodą gwiazdę i nasza reprezentacja siatkarzy od kilku lat utrzymuje
stały dobry poziom, jest w stanie
walczyć z najlepszymi i co najważniejsze odnosi sukcesy. Wzrastającą popularność siatkówki można
zobaczyć na każdym etapie szkolnictwa. Najlepszym przykład jest
nasza szkoła, ZSP nr 1 w Sycowie.
Pod czujnym okiem pana trenera,
nasi koledzy ze szkoły stanowią
jedną z najlepszych drużyn w województwie. Jednak wracając do piłki
nożnej. Zamiast kreować nowe
talenty, wolimy opierać zespoły na
zawodnikach, którzy najlepsze lata
już mają za sobą i niedługo buty
zawieszą na kołku. Praktycznie co
sezon słyszymy o jakimś wielkim
powrocie byłej polskiej gwiazdy
ekstraklasy do macierzystego klubu, ale dużo mniej jest informacji
na temat młodych zawodników
robiących karierę za granicą. Są
sporadyczne przykłady, jak Wojciech Szczęsny, lub Robert Lewandowski, ale to ciągle za mało. Za
kilka miesięcy organizujemy największą piłkarską imprezę w Europie i kibice już mówią, że będziemy
świadkami
standardowego
scenariusza polskich piłkarzy na
wielkich imprezach. Mianowicie:

III- mecz - mecz o honor
Osobiście liczę na przebłysk naszych zawodników i pokazanie się
tam z dobrej strony, jednak ociera
się to bardziej o sferę marzeń. Ciężko mi w to uwierzyć, żeby w kraju,
w którym jest ok. 40 mln. ludzi, nie
można było znaleźć 11 dobrych
kopaczy i stworzyć z nich stabilną
drużynę będącą w stanie konkurować z każdym. To nie jest tak, że w
Polsce nie rodzą się talenty, problemem jest to, że mając te talenty nie
potrafimy ich wypromować i zadbać o ich rozwój po to, aby mieć z
nich pociechę i powód do dumy w
przyszłości. Uważam ,że pierwszym krokiem do lepszego jutra dla
polskiej piłki powinno być powołanie całego zarządu PZPN od nowa,
żeby już nie słyszeć o usunięciu
godła narodowego z koszulek reprezentacji. Następnie musimy
baczniej przyglądać się sukcesom
naszych młodszych reprezentacji i
potem podjąć właściwe kroki, aby
słuch po nich nie zaginął, ale był
przepustką do kariery w dorosłej
kadrze narodowej. W najbliższym
czasie nie spodziewam się nagłego
przewrotu w polskim środowisku
piłkarskim, jednak mam nadzieję
na systematyczne działania, które
pozwolą nam cieszyć się z sukcesów Polaków tak, jak cieszyli się
nasi dziadkowie w 1974, bądź ojcowie w 1982.

I-szy mecz - mecz otwarcia
II-gi mecz - mecz o wszystko

Czekamy na odpowiedź!

Robert Karalus
Nie zgadzasz się z autorem artykułu?
erato24h@gmail.com
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„Walentynków czar”
Luty – jak doskonale wiemy – nie należy do miesiąca szczególnie lubianego. Jest to najczęściej
okres mrozu, zakładania na siebie ośmiu par „rajtuzków” , dwóch swetrów, siedmiu par skarpetek i dwóch par rękawiczek. Czas, w którym średnio co pół wyjścia do szkoły, na spacer, do
miasta, czy też do pobliskiego sklepu kończy się gradem pytań naszych mam: „Wziąłeś czapkę?”, „Szalik na szyi?”, „Masz rękawiczki?”. Przychodzi jednak dzień, w którym bicie serca
przyśpiesza szesnastokrotnie a krew niesamowicie zaczyna wrzeć. Czas, w którym zapominamy
o mrozie, nasze uczucia topią lód, a po bałwanach zostają zazwyczaj tylko marchewki z węglem. Niektórzy zapewne myślą, że mam mówię o pierwszym dniu wiosny – topienie\palenie\przypinanie do drzewa i rzucanie nożami Marzanny itp. Jednak mowa tu o dniu 14
lutego, a konkretniej dniu zakochanych. I choć sam tego nie doświadczyłem i nieszczególnie
wierzę w moc tego dnia, to mimo to jakoś atmosferę walentynkową podgrzać jestem zmuszony.
Szczerze mówiąc, nie miałem zielonego pojęcia, co w tym tekście zamieścić. Przeszukałem setki zdjęć za pomocą „wujaszka Google”, szukałem informacji na ten temat – ale cóż to wniesie?
Zadałem więc sobie pytanie – czymże Was, drodzy czytelnicy zaskoczyć? I niestety, przyszedł
mi do głowy totalnie żałosny pomysł – precyzując – napisałem dla was wiersz Walentynowy! W
zasadzie przeczytacie zaraz tekst piosenki, który jakkolwiek jest tragiczny – mam nadzieję, że
równie jak ja będziecie mieli z tego niezłą bekę, i choć nie mam do niego nut – NIECHAJ MUZYKĄ BĘDZIE CIEPŁO PŁYNĄCE Z WASZYCH SERC!! :D Jeśli kogoś z was ogarnie w
pewnym momencie refleksja, zaczniecie zastanawiać się nad znaczeniem tekstu, swoją niespełnioną miłością, zacznie wyobrażać sobie związek z partnerem/partnerką, która tak niesamowicie
wam się podoba – oznacza to… że nie kumacie o co chodzi w tekście xd. JAZDA!!!
Walentynków czar – Marek „Elvis” Chwalisz Project
1. Ostatni bałwan, pod naszym domem
Stopił się, żarem przeznaczenia
Bez wytchnienia…
Oczyszczenia…
nie szukam już!
(Chór: JESTEŚ TCHURZ!)
Ref. Walentynków czar już czuję
Ni minuty nie zmarnuję.
Zamknę swoje cztery ściany
I zrobimy wielkie tany!
Kankan czeka już na płycie
Moją miłość zobaczycie!
(Chór: Do jasna ciasna!)
Metal solo gitara
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2. Bałwan znów jest postawiony?
Nie podziałał żar szalony
Bałwan stopił w się sąsiada
Przestań płakać – dobra rada!
(Chór: TO PRZESADA!)
Ref. Walentynków czar już czuję
Ni minuty nie zmarnuję.
Zamknę swoje cztery ściany
I zrobimy wielkie tany!
Kankan czeka już na płycie
Moją miłość zobaczycie!
(Chór: Do jasna ciasna!)
Bridge!
3. Morał z tego bardzo znany
Nie miłością są bałwany
Tańce nic Ci nie pomogą
Wstawaj zawsze prawą nogą
Swe uczucie wyraź słowem
Choć nie wszystkie są gotowe
Nie pokochasz jej fizycznie?
Możesz zawsze platonicznie!

Ten tekst niestety nie należy do najbardziej profesjonalnych, mam jednak nadzieję, że rozwiałem
wszelkie wątpliwości co do mojego stanu psychicznego (jest dobrze!). Czując się jednak zobowiązany i świadomy tego, że po przeczytaniu mojej piosenki stan waszego umysłu może przypominać mój – mam dla was gadżet w postaci (uwaga) – NAKLEJKI! W tak pięknym dniu Św.
Walentego nie może zabraknąć takiego elementu jak serce! I choć sprawia wrażenie podobnego
do WOŚP – jest to nasze gazetowe serduszko dla was! Możecie przykleić je sobie na czole, kolanie czy nawet łokciu! Podarować je swojej sympatii, albo dać je naszemu samotnemu naczelnemu! (LENOROWI oczywiście) ;)
Wszystkim zakochańcom i ludziom dobrej woli – wszystkiego dobrego!!

Marek Chwalisz <3
Tu powinna być naklejka
NIE OGARNIASZ TEGO TEKSTU?
Ja również!
erato24h@gmail.com

WALENTYNKOWA KRZYŻÓWKA!!!
W związku z tym, iż zdajemy sobie sprawę z trudności lektury, jaką serwujemy wam w tym numerze i ilości liter, które tak wytrwale musicie czytać przygotowaliśmy dla was krzyżówkę! Krzyżówka
ta jest wyjątkowa, gdyż hasło zawiera pewną wskazówkę, która jest przesłaniem tego co chcieliśmy wam w tym miesiącu przekazać, i choć może ona okazać się dziwna - ma w sobie niesamowitą głębię! Życzymy miłej zabawy!

aka by F
Krzyżów
tum
1. Angielski przymiotnik - samotny
2. Dzień zakochanych to inaczej:
3. Biała róża oznacza przyjaźń, róża oznaczająca miłość ma kolor...
4. Grecka muza poezji miłosnej, od której pochodzi nazwa szkolnej gazetki to:
5. Grecki bóg miłości to:
6. Walentynki są najpopularniejszym dniem na zawieranie małżeństw w:
7. Jak nazywa się ukochany Klary? ("Zemsta")
8. Jaką nazwę nosi słowiańskie święto zakochanych?
9. Najsławniejsi kochankowie z Verony to Romeo i...
10. Venus w mitologii greckiej jest utożsamiana z...
11. Kto jest autorem słów " Miłość ci wszystko wybaczy"?
12. Nazwisko Tadeusza, Jacka z książki pt. „Pan Tadeusz” to:
13. Narzędzie Kupidyna do łączenia ludzi w pary to:
14. „Tak czy inaczej żeń się: jeśli znajdziesz dobrą żonę– będziesz szczęśliwy, jeśli złą zostaniesz filozofem”. Kto jest autorem tych słów?
15. Starożytne Amazonki aby ułatwić strzelanie z łuku, bądź rzucaniu dzidą usuwały
młodym dziewczętom...
16. Św. Walenty jest patronem zakochanych - ale oprócz tego opiekuje się również?
17. Dłonie Izoldy, żony Tristana miały kolor...
18. Miłość wolną od seksu i zmysłowości, przyjacielską, bezinteresowną, lojalną i wierną nazywamy miłością...

