Gazetka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował!

widowni zasiedli uczniowie
i nauczyciele z Gimnazjum nr
3 i z naszej szkoły.
Rok 2007/2008
numer 4
Piknik literacki odbył
się dnia 14 kwietnia. W trakcie
Marzec-kwiecień
jego trwania widzowie obejrzeli bogaty program artyW tym numerze:
styczny, w skład którego
wchodziły także komputerowe
prezentacje na temat zapro- Piknik Literacki 1
szonych gości. Dowiedzie- Dzień Językowy 5
liśmy się z nich, że Barbara
Kosmowska obecnie pracuje Joannici
7
na stanowisku adiunkta Zakładu Historii Literatury Roman- Teraz Woda… 8
tyzmu i Pozytywizmu na Wy11
dziale Filologiczno-Historycz- Wielkanoc
nym w Akademii Pomorskiej Kącik
12
w Słupsku. Jej naukowe
zainteresowania to literatura
pozytywizmu oraz literatura dla dzieci
i młodzieży (współpracuje z poświęconym tym
problemom czasopismem „Guliwer”). Pełniła
również funkcję kuratora społecznego oraz radnej w Bytowie. Debiutowała jako licealistka
w latach 70. XX w. na łamach nieistniejącego już
czasopisma "Na przełaj". W latach 80. zdobyła
liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach poetyckich. Jej pierwsza powieść pt. „Głodna kotka” wydana została w roku 2000. W 2001 ukazał
się „Teren prywatny”, w 2002 „Prowincja”,
„Gobelin” i „Buba”, w 2003 „W górę rzeki”,
w 2004 „Niebieski autobus”. Ostatnim dziełem
pisarki jest wydana w 2005 r. książka „Myślniki”. Dwie z tych powieści zdobyły prestiżowe
wyróżnienia: książka Teren prywatny, nazywana
najbardziej kobiecą powieścią B. Kosmowskiej,
w 2001 wygrała konkurs literacki pod nazwą

Na pomysł zorganizowania „Pikniku Literackiego” w naszej szkole wpadłam rok temu,
gdy pomagałam razem z uczniami kl. II m T
w przygotowaniach do spotkania z panią Wandą
Chotomską w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
MBP – wspomina pani mgr Agata Maciąg. –
Szkolną uroczystość przeprowadziłam wspólnie
z paniami pracującymi w naszej bibliotece, panią
mgr Anną Szymańską i panią mgr Katarzyną
Nazaruk, ponieważ my zawsze pracujemy zespołowo. Współorganizatorkami były także panie:
mgr Magdalena Walkowiak, doradca metodyczny, z którą wspólnie ogłosiłyśmy konkurs na pamiętnik wśród uczniów szkół gimnazjalnych, oraz

pani Jolanta Saweryn – kierownik Oddziału dla
Dzieci i Młodzieży MBP. Z licznej grupy uczniów
zaangażowanych w przygotowanie i przebieg
imprezy pragnę wyróżnić trzy osoby: Monikę
Łyczek z II i LP, Jakuba Knobelsdorfa z I d T
i Łukasza Komorowskiego z III m T. Naszymi
gośćmi na pikniku byli: pani Barbara Kosmowska, autorka poczytnych książek, pan Edward
Lutczyn, rysownik i satyryk, oraz pani Jolanta
Kołtuniak, wicedyrektor MODM w Słupsku. Na
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Szczerze mówiąc, rzadko kiedy kurator ma powody do uśmiechu, zwłaszcza w dzisiejszych
czasach. To co udało się wybaczyć w życiu moich podopiecznych, co było w miarę śmieszne,
jest zawarte w książce pt. „ Teren prywatny”.
Roland, człowiek z wieloletnim wyrokiem, jest
w sumie
najsympatyczniejszym mężczyzną
w powieści.
- Jakie są pani wzory literackie, najwięksi mistrzowie, powieści literackie?
- Zajmuję się pozytywizmem, wiec raczej będę
nudna: „Lalka” Bolesława Prusa. To wciąż nowoczesna i piękna powieść, którą szczególnie
lubię. Moi studenci to wiedzą. Wiedzą, że jest to
jedyna lektura, którą muszą przeczytać na egzamin. Pozostałe mogą, bo tak to w życiu bywa.
Poza starym i skromnym Prusem bardzo cenię
również współczesną piszącą młodzież. Uważam, że mamy w Polsce świetną młodą flotę,
a moim takim szczególnym faworytem, również
niezwykle skromnym, jest Daniel Odija. Mam
nadzieję, dobrze dość znanym.
- W których pani powieściach występują motywy autobiograficzne?
- Szczerze mówiąc, nie mam zbyt ciekawej biografii, dlatego posługuję się bardziej wyobraźnią
i fantazją i to ona jakby wchodzi w kanwę fabularną moich powieści, ale to nie zmienia faktu, że
i tak jestem podejrzewana o wszystkie grzechy
moich bohaterek. Uchodzę za osobę rozwiedzioną, za alkoholiczkę, za kobietę, która ucieka
z dużego miasta do małego, bo jej w życiu nie
wyszło i muszę z tymi kłopotami chodzić, uśmiechać się i przepraszać, że jeszcze żyję.
- Kiedy pani pisze? Komórka jest wyłączona?
Jakaś specjalna sceneria?
- Nie, nie. Żadnych kaprysów. Jestem szczęśliwa,
gdy nie słyszę chrapania mojego męża i jak suka
nie chce wyjść siku.
- Czy istnieją pierwowzory takich bohaterów
jak Buba, babcia Józia czy innych postaci
z „Niebieskiego autobusu?
- Na pewno są, ale tylko szczątkowe. Jeśli chodzi
o Bubę, to myślę, że pierwowzorem tej dziewczynki jest przede wszystkim współczesna wrażliwa nastolatka, poniekąd mam szczęście mieć
takie córki, ale Buba jest jeszcze inna, inna niż
wszystkie nastolatki, jedyna w swoim rodzaju.
Najwięcej cech charakterystycznych wziętych
z życia ofiarowałam dziadkowi Buby, dziadkowi
Henrykowi. Był uparciuchem, rządził w domu,
wszystkich sobie podporządkowywał. Robi dokładnie tak, jak robiła moja mama.

Dziennik polskiej Bridget Jones (zorganizowany
przez wydawnictwo Zysk i S-ka) i przyniosła
autorce sławę i popularność; trafiła też na Listę
Bestsellerów A. Rostockiego drukowaną przez
dziennik "Rzeczpospolita"; natomiast Buba
w 2002 zdobyła nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie na powieść dla dzieci i młodzieży pod hasłem Uwierz w siłę wyobraźni (zorganizowanym przez wydawnictwa Muza i Media
Rodzina).

Okazało się, że wśród naszych koleżanek
są wierne czytelniczki Barbary Kosmowskiej.
Wzięły one udział w konkursie na temat jej twórczości. Największą wiedzą wykazała się Monika
Łyczek z klasy II i LP.
W innych naszych kolegach odezwała się
z kolei dziennikarska żyłka. Skorzystali oni z okazji, by przeprowadzić wywiad ze znaną pisarką.
Reporter: - Jaki był najdłuższy czas pisania
przez panią książki?
B.K.: - Myślę, że było to 1,5 roku, a następne pół
roku na poprawianie błędów.
- Kiedy znajduje pani czas na pisanie? Jest
pani przecież wykładowcą, pracownikiem naukowym, kuratorem społecznym, radną i jest
jeszcze rodzina.
- Rodziny nie zaniedbuję, ponieważ nie pozwoliłabym sobie na to, ale ostatnio już nie jestem
kuratorem, bo nie starcza czasu, na zajęcia jestem różnie przygotowana, myślę jednak, że lepiej niż moi studenci, choć nie dałabym głowy.
Pisać bardzo lubię. Każda minuta jest przepracowana, nie ma innej opcji, po prostu tak trzeba.
- Czy może pani opowiedzieć jakąś ciekawą
historię związana z pracą kuratora?
- Jeśli chodzi o pracę kuratora, to jedną z ciekawszych historii jest sprawa z Rolandem, który bardzo kochał sąd, pomimo swoich problemów.
PPA
AR
RA
AD
DA
A rok 2007/2008, numer 4

2

zajmuje się także m.in. projektowaniem plakatów, pocztówek, okładek płyt. Zilustrował przeszło 130 książek. Jego prace były wystawiane
w Polsce i poza granicami kraju. Wielokrotny
laureat złotej, srebrnej i brązowej szpilki.

- Które postaci literackie, oczywiście z pani
twórczości, są według pani najsmutniejszymi
kreacjami literackimi?
- Jeśli chodzi o smutek, który noszą w sobie moi
bohaterowie, to od razu dodam, że on jest zwyczajny, jednocześnie staram się, by każdy mój
bohater miał swoją szansę na szczęście albo
przynajmniej nie tracił nadziei. Takim człowiekiem z problemami jest na pewno Igor. Dużo
smutku także tkwi w bohaterce tej powieści, Alicji, która także ma problemy.
- Czy nie boi się pani tego, że sama zamknie
się pani w szufladzie z napisem „Literatura
kobieca”?
- Och. Z tymi szufladami jest tak, że wszystkich
nas wrzucają, sprawdzają naszą wytrzymałość. Ja
przestałam walczyć sama z głośnym oświadczeniem, że jestem czarną konkurentką Bridget Jones. Po prostu uznałam, że trzeba znaleźć inną
drogę, aby wyjść z niewygodnej szuflady. Piszę
literaturę młodzieżową, która na szczęście w żadnych szufladach nie jest... Głupio być Bridget
Jones, jeśli jest się Basią Kosmowską, nie z Anglii, a z Bytowa”.
- Gdzie i w jaki sposób spędza pani najchętniej wolny czas?”
- Najchętniej spaceruję po lesie. Mieszkam
w niedużej osadzie. Bardzo lubię lasy, które
mnie otaczają. To jest jedna opcja, a druga to
jakaś mała wycieczka do miejscowości, gdzie
jest jakiś basen, na wypadek gdyby było zimno.
Lubię pływać i chodzić po lesie. Banalnie, co
zrobić.
- Jakie jest pani największe szaleństwo?
- Moje największe szaleństwo jeszcze nie miało
miejsca. Z panem Lutczynem widzę się tylko raz
w roku, ale myślę, że kiedyś wiosną zaszalejemy
i pójdziemy po prostu nad morze.
Równie dużo uwagi uczniowie poświecili
drugiemu gościowi, panu Edwardowi Lutczynowi. Jest on znany z rysunków satyrycznych, karykatur i ilustracji oraz plakatów, zarówno skierowanych do najmłodszych, jak i do dorosłych.
W 1955 r. został nagrodzony w konkursie rysunkowym organizowanym przez „Płomyczek”.
Debiutował w 1971 ilustracjami w „Szpilkach”.
W tym samym roku pojawił się w dwutygodniku
"Student" i „Echu Krakowa”. Współpracował
z takimi magazynami, jak: „Gazeta Wyborcza”,
„Playboy”, „Przekrój”, „Reader's Digest”,
„Świerszczyk”, „Wiedza i Życie”.
Rysował również w programie TV "Butik". Jako
ciekawostkę można dodać, że
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Nasi głodni wiedzy
reporterzy również z Edwardem Lutczynem przeprowadzili wywiad.
Reporter: - Jak to
się stało, że został pan
plastykiem? Dlaczego upodobał sobie pan rysunek satyryczny, karykatury i ilustracje?
Czy talent plastyczny ma pan w genach?
E. Lutczyn: -To zależy od punktu widzenia, więc
albo „iskra Boża”, albo po prostu geny, albo jedno i drugie. Zacząłem rysować jako trzylatek. To
żadna sztuka, jakby to powiedzieć: nieźle, skoro
uczyłem się tego ponad 50 lat. Ponad pół stulecia
już się uczę i jeszcze niewiele umiem (śmiech),
ale pewne wyniki mam. Poza tym odczuwałem
wewnętrzną potrzebę, żeby rysować, nie to, że
wybrałem sobie ten zawód, bo jeszcze jako
dziecko nie wiedziałem, że to będzie moją przyszłością.
- Dlaczego urodził się pan w Niemczech?
(śmiech, na sali )
- (śmiech)... Miałem dziadka w Wermachcie. To
było tak. Mój ojciec całą okupację spędził
w obozach koncentracyjnych na terenie Niemiec,
a moja mama ze swoim bratem, który w czasie
okupacji zajmował się fałszowaniem dokumentów, czyli też w końcu talent plastyczny
(śmiech). I właśnie na takich sfałszowanych papierach moja mama ze swoim bratem usiłowali
wyjechać do Ameryki Południowej, na emigrację. Po drodze spotkali tatę. Moja mama poznała
tatę, pokochali się i pobrali (śmiech)...W moim
poczęciu maczał ręce Walt Disney, chociaż nie
wiem, czy można mówić tu o maczaniu rąk,
ale..(brawa)..mianowicie w 1946 roku, jak już
ojciec doszedł do siebie po epizodzie z obozów
koncentracyjnych, zatrudnił się jako grafik
w Niemczech. Któregoś dnia namówił mamę,
żeby razem pojechali do Paryża i obejrzeli bajkę
pt. „Królewna Śnieżka” Walta Disneya. Pojechali więc do Paryża, obejrzeli „Królewnę Śnieżkę”,
poszli na kolację, a potem zostałem poczęty.
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- Dokładnie od 7 lat. W okolicach Ustki mam
takie fajne, tajemnicze miejsce. Nie lubię samej
Ustki, bo jest ona w lecie upiorna. Na metrze
kwadratowym leży osiemdziesiąt tysięcy ludzi.
Ja nie lubię tłumu.
- Co pan najbardziej lubi rysować? Jakie są
pana ulubione tematy, sytuacje?
- Trudno powiedzieć, ale dobrze rysuje mi się
zwierzęta. Ja też nie znoszę szufladkowania jak
Basia, ale był moment, w którym rzeczywiście
rozrzut dyscyplin, które uprawiałem, był olbrzymi. Kiedyś próbowano mi przypisać „Specjalistę
od rysowania pulchnych dzieci z wytrzeszczonymi oczkami”. Lecz to nieprawda, bo to też był
jakiś moment twórczości. I na koniec...
- Spełniły się pana marzenia zawodowe i prywatne?

- Dlaczego pan ze swoim talentem zdawał na
A.G.H.?
- Ponieważ mama chciała, bym miał konkretny
zawód.
- Co pan może powiedzieć o swoim świadectwie maturalnym?
- Z góry na dół bardzo dobrze z wyjątkiem czterech ocen dobrych. Z tym, że pan od biologii
obniżył mi ocenę z piątki na czwórkę, bo nie
podobała mu się karykatura, którą narysowałem
na rzecz szkoły (dyrekcja zamówiła u mnie zbiór
karykatur). Dlatego właśnie obniżył mi ocenę.
- W jaki sposób pan to robił, że tak szybko
i efektywnie uczył się pan i miał czas na realizację swoich pasji?
- Jak już mówiłem, uczę się tego ponad 50 lat.
Oprócz czasu, który znajdowałem na realizację
swoich pasji w latach siedemdziesiątych, musiałem znaleźć czas na spotykanie się z koleżankami, rozmawianie o życiu z tymi koleżankami,
potem musiałem znaleźć czas na picie lemoniady
z kolegami, potem musiałem znaleźć czas na
przeczytanie olbrzymiej ilości lektur.
- Które miasto w Polsce lubi pan najbardziej
i dlaczego?
- Najbardziej lubię Kraków, ponieważ tam spędziłem pierwszą połowę swojego życia. Nie
przepadam za Warszawą, w której mieszkam.
- Jak naprawdę pana syn „Bunio” ma na
imię?
- Bunio ma na imię Jakub, ale nie pozwala na
siebie mówić „Bunio” w klasie. Jest to taki przydomek domowy i on strzeże tej swojej prywatności. Dla wszystkich jest Jakub - Kuba, a dla nas,
dla rodziny, jest „Bunio”. Mój syn ma 7 lat.
- Co pan mówi synkowi na dobranoc?
- Najpierw mu czytam, a potem, zacytuję: „Buniu. Życzę ci bardzo, bardzo, bardzo dużo zdrowia, życzę ci dwóch tirów wypełnionych sztabkami złota, życzę ci trzech ciężarówek wypełnionych szlachetnymi kamieniami, życzę ci żebyś miał piękne, kolorowe sny, panoramiczne
długie i wesołe”.
- Kogo „Bunio” nazywa „Małpeczką”?
Niestety na to pytanie nasz gość nie udzielił odpowiedzi. Widać było, że zaskoczyło go, zresztą
mnie i kolegę również. Ale Pan Edward dodał, że
na pewno jego tym przydomkiem synek nie obdarzył.
- Które miejsce nad morzem pan najbardziej
lubi, od ilu lat spędza pan wakacje nad morzem?
PPA
AR
RA
AD
DA
A rok 2007/2008, numer 4

- Powiedzmy, że w 80% (śmiech).
Po wyczerpującym wywiadzie z naszą
gwiazdą został ogłoszony konkurs na karykaturę
Edwarda Lutczyna. W tym konkursie wzięły
udział dwa zespoły z naszej szkoły i ekipa
z Gimnazjum nr 6. Ostatecznie zwycięzcami
konkursu zostali uczniowie klasy II i LP Maciej
Wójcie i Grzegorz Wierzchowski. Nagrodą był
rysunek namalowany przez Edwarda Lutczyna
w niecałe 5 minut.
Pod koniec uroczystości wręczone zostały
także dyplomy i nagrody z wcześniej organizowanych konkursów. W Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim przyznano dwa równorzędne
miejsca pierwsze. Otrzymali je: Jarosław Świącik
i Karolina Nowak z Zespołu Szkół Ekonomicz4

nych i Ogólnokształcących w Słupsku. Wyróżnienie przyznano Łukaszowi Komorowskiemu
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
w Słupsku.
Konkurs czytelniczy pod hasłem „Sienkiewicza
warto znać i czytać” wyłonił następujących zwycięzców: I miejsce - Krzysztof Szpakowicz z kl.
III d T, II miejsce - Marcin Wiśniewski z kl. III d
T, III miejsce Ewa Krawętkowska – z kl. II i LP.
Uhonorowani zostali także najlepsi pamiętnikarze – uczniowie gimnazjum.
Piknik Literacki zakończony wierszem –
zagadkę na temat twórczości Barbary Kosmowskiej autorstwa Edwarda Lutczyna, był uroczystością wyjątkowo udaną i świetnie zorganizowaną. Mamy nadzieję, że na stałe zagości
w kalendarium szkolnych imprez.
Damian Ślędak, Damian Błaszczak ☺☺

by się
przygotować Dnia Językowego. Uczniowie
wykonali ozdoby i je rozwiesili. Przygotowali
również prezentacje multimedialne na temat
świąt w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Rosji.
Ponadto pomagali paniom uczącym języków
obcych witać w salach gości – nauczycieli i uczniów naszej szkoły - i prezentować przygotowany dla nich program, rozdawali ulotki i roznosili
poczęstunek. W imieniu organizatorów chciałbym podziękować uczniom za ich zaangażowanie i pomoc.
K. K. - Od siebie mogę dodać, że był to udany
dzień, przeprowadzony tak, że każdy punkt programu był bardzo interesujący i zabawny, jednocześnie poszerzał naszą wiedzę na temat życia
mieszkańców prezentowanych państw.
Na tym atrakcje tego dnia się jeszcze nie
skończyły. Ciąg dalszy przeprowadzono na sali
gimnastycznej. Tu odbył się finał konkursu „Mechanik – wczoraj i dziś” oraz uroczyste rozdanie
TADZIKÓW.
W konkursie uczestniczyło czworo finalistów, uczniów klas pierwszych. Okazało się, że
podzielili się oni nagrodami. Jury w składzie:
Ryszard Ograbek i Marcelina Maćkowiak, przyznało dwa pierwsze miejsca i dwa drugie.

Dzień Językowy to święto, które obchodzone jest w Mechaniku od lat. Ze względu na
termin obchodów kojarzy się ono nam z wiosną
(marzec), a od niedawna także ze świętem naszego Patrona, który urodził się 11. 03. 1892 r. Na
temat święta przeprowadziłem wywiad z panem
Przemysławem Jakubowskim, nauczycielem języka angielskiego:
K.K. – Czego dotyczył Dzień Językowy?
P.J. – Dzień Językowy dotyczył różnych świąt
typowych dla danego obszaru językowego: angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.
Omawiane święta są od dawna obchodzone
w tych krajach i stały się obowiązkowym elementem tradycji tych państw. W tym roku przedstawiliśmy Dzień Świętego Patryka w Irlandii,
karnawał w Niemczech i Masljenicę w Rosji.
K.K. – Kiedy się odbywał i co działo się tego
dnia?
P.J. – Odbył się 19 marca 2008 roku, trwał trzy
godziny lekcyjne. Uczniowie przygotowali plakaty na temat największych miast w Wielkiej
Brytanii, Niemczech i Rosji, konkursy dla
uczniów, wróżby i horoskopy. Oczywiście
wszystko w językach: angielskim, niemieckim
oraz rosyjskim. Bez pomocy uczniów nie udałoPPA
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Pierwsze miejsce zajęli Piotr Stoma i Piotr Aramik z klasy I m T, natomiast drugie - Dominik
Machnikowski z I d T i Adam Jeżewski z I e Z.
Dzień Językowy zakończył się rozdaniem
Tadzików, czyli naród dla nauczycieli wzorowanych na amerykańskich Oskarach. Organizatorzy
zadbali o to, żebyśmy nie mieli wątpliwości co
do rodowodu tej nagrody. Trzech uczniów odgrywających rolę „bodyguardów” wniosło w odpowiednio zabezpieczonej walizce wyniki głosowania. Następnie z równie wielkim przejęciem
zostały one odczytane. Z rąk przedstawicieli Samorządu Szkolnego swoje Tadziki (zabawne
metalowe figurki) odebrali:
• Wioletta Knetki – w kategorii najlepszy nauczyciel,

•

11 marca obchodziliśmy w naszej szkole
Dzień Języka Polskiego. W tym dniu przypadła
również rocznica urodzin patrona naszej szkoły –
Tadeusza Tańskiego. W związku z tym uroczystość rozpoczęła się prezentacją postaci i osiągnięć Tadeusza Tańskiego, przygotowaną przez
panią Małgorzatę Damaszk.
Ponieważ rok 2008 ogłoszono Rokiem
Zbigniewa Herberta, dlatego też dalszą część
uroczystości poświęcono prezentacji poezji Zbigniewa Herberta.
Czym Zbigniew Herbert na to zasłużył?
Zbigniew Herbert naznaczył swoją epokę.
Był świetnym eseistą, autorem wybitnych sztuk
teatralnych i genialnym poetą. Wytworzył własny
język - język pokornego heroizmu, autoironicznej
odwagi, romantyzmu ducha rozmiłowanego
w klasycznym kanonie piękna, europejskiej polskości.
Był poetą, który z dumą pełną determinacji opowiadał o Polsce podbitej i poniżonej; o jej
smutnej godności, gdy już tylko sny nie zostały
upokorzone. Zapisał najwspanialsze karty dwudziestowiecznych dziejów polskiego honoru. Pisał językiem przejrzystego piękna, świadomego
swej kruchości. Potrafił jednak słowa czułe i kruche wiązać w taki sposób, że stawały się twarde
jak metal: "Bądź wierny Idź". Ta fraza na zawsze
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dźwięczeć będzie w polskiej mowie – tak powiedział o Zbigniewie Herbercie Adam Michnik.
Podczas recytacji wierszy poety panował
nastrój skupienia i powagi. Mimo, że poezja
Herberta nie należy do łatwych, uczniowie
z wielką uwagą i zainteresowaniem wsłuchiwali
się w jej głębokie treści.
Kolejnym punktem tego dnia był finał
szkolnego konkursu ortograficznego. Największymi umiejętnościami ortograficznymi wykazał
się uczeń klasy III c T Piotr Cichończuk, który
zajął pierwsze miejsce. Zwycięzcy gratulujemy.
Dzień Języka Polskiego został zorganizowany w naszej szkole po raz pierwszy i nie
tylko organizatorzy stwierdzili, że była to wyjątkowo udana uroczystość. W związku z tym dzień
ten zostanie wpisany do kalendarza imprez „Mechanika”.
XXX

Marcelina Maćkowiak – najsympatyczniejsza
nauczycielka,
• Radosław Wiśniewski – najbardziej elegancki,
• Iwona Chwedczuk-Lesiak – najbardziej elegancka,
• Dorota Piegat-Hedeszyńska – najsurowsza,
• Tadeusz Pacholczyk – najpunktualniejszy,
• Leszek Forysiak – najpopularniejszy,
• Marcin Ślufarski – najdowcipniejszy,
• Piotr Grzebieniak – przyjaciel młodzieży,
• Ryszard Ograbek – mózg naukowy.
Nagrodzonym nauczycielom Redakcja Parady
serdecznie gratuluje!
Klomfi
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miejsc było 13. Pierwsze miejsce zajął Piotr
Abramik, który zdobył 29 punktów. Aureliusz
Staszewski z liczbą punktów 26 uplasował się na
miejscu drugim. Miejsce trzecie zdobył natomiast Daniel Pytka, uzyskując 25 punktów. Ciekawostką jest fakt, że na dziesiątym miejscu
uplasowało się jednocześnie siedmiu uczniów.
Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do dalszego doskonalenia umiejętności językowych.

OLIMPIADA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
Dnia 26 lutego 2008 r. w naszej szkole
odbyła się olimpiada języka angielskiego.
W olimpiadzie wzięło udział dwudziestu czterech uczniów. W wyniku przeprowadzonych
rozmów dowiedzieliśmy się, że - zdaniem
uczestników - pytania wcale nie były łatwe. Z testu maksymalnie można było uzyskać 60 punktów.
Punktowanych

Małgorzata Sidor, Weronika Krzymowska

dziliśmy
wywiad z inicjatorem tej akcji, panem Leszkiem
Forysiakiem.
Konrad Komorowski: - Skąd dowiedział się Pan
o akcji „szkolna służba medyczna” organizowanej przez słupskich joannitów?
Pan Leszek Forysiak: - Od przedstawiciela joannitów, pani Natalii Koryny.
- Jak Pan myśli, dlaczego joannici wybrali akurat
Mechanik?
- Wydaje mi się, że decyzja ta była podjęta po
mojej rozmowie z panią Natalią i wynikała z ogromnego zainteresowania młodzieży tą inicjatywą.
- Skąd u Pana wiara, że uczniowie Mechanika
wyrażą chęć brania udziału w szkoleniu?
- W naszej szkole od zawsze było zainteresowanie taką działalnością. Od trzech lat zajmujemy
pierwsze miejsce w zawodach „Pierwsza pomoc”. Wielu naszych absolwentów kształci się
w tym kierunku lub wybiera uczelnie, w których
umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest
wymagana.
- Czy jako wicedyrektor szkoły jest Pan zadowolony z uczniów?
- Tak, bardzo. Cieszę się ich zaangażowaniem
w tą działalność. Zawsze mam dziewięciu pomocników w szczególnych przypadkach, a w
szkole ich nie brakuje.
- Jakie korzyści otrzymują szkoła i uczniowie?
- Uczniowie wchodzący w skład „ Szkolnej służby ratowniczej” są zawsze gotowi pomóc nauczycielowi w sytuacjach szczególnych. Jej
członkowie zapewniają bezpieczeństwo na każdej szkolnej imprezie. Każdy uczeń w potrzebie
może na nich zawsze polegać.

Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy
JDP jest stowarzyszeniem powstałym na prawie
polskim. Zostało wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego 16 sierpnia 2004r. Jest dziełem Balley
Brandenburg Zakonu Joannitów. Z uwagi na to,
że zakon jest uznawany za chrześcijańskie oraz
europejskie zrzeszenie, angażuje się ze swoją
misją w szczególności w Niemczech, Estonii,
Finlandii, Francji, Włoszech, Łotwie, Austrii,
Szwajcarii, na Węgrzech oraz w Polsce. Istnieje
ścisła współpraca pomiędzy Fundacją Joannitów,
a Stowarzyszeniem Joannici Dzieło Pomocy,
ponieważ obydwie organizacje pracują nad propagowaniem tradycji zakonu, która jest realizowana w następujących dziedzinach:
- pierwsza pomoc oraz opieka medyczna,
- służba ratownicza i transport chorych,
- praca z młodzieżą i dziećmi,
- opieka nad starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi i potrzebującymi pomocy,
- hospitalizacja,
- współpraca ze stacjami socjalnymi,
- pomoc humanitarna,
- pozyskiwanie środków potrzebnych do spełniania zadań JDP,
- przekazywanie środków dla organizacji,
- opieka i ochrona dóbr kultury, które są powiązane z tradycją zakonu joannitów.
Także w naszej szkole widać działalność
joannitów. Parę miesięcy temu odbyło się szkolenie dla uczniów. Poświecone ono było nagłym
wypadkom. Przez osiem tygodni, w każdą środę,
spotykali się oni na dwugodzinnych ćwiczeniach,
by opanować zasady zachowania się podczas
wypadków w szkole, na ulicy oraz w codziennym życiu. Dla naszych czytelników przeprowaPPA
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- Czy ma Pan zamiar kontynuować współpracę
z joannitami?
- Tak, w każdej chwili. Liczę na dalsze oferty
współpracy.
- Dziękujemy.
Wiemy już, że nasi uczniowie chętnie
biorą udział w takich akcjach, ale również nauczyciele nie pozostają obojętni. Idąc śladem
uczniów, dwunastu nauczycieli przeszło kurs.
Zajęcia przygotowały nauczycieli do umiejętnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia
lub życia człowieka. Rozmawialiśmy na ten temat z jedną z uczestniczek, panią Justyna Lupą,
nauczycielką języka angielskiego.
Maciek Wójcik: - Kiedy odbyło się szkolenie dla
nauczycieli naszej szkoły?
Pani Justyna Lupa: - Szkolenie trwało od 11
marca do 18 kwietnia, łącznie 16 godzin.
- Jaki był temat warsztatów? Jakie treści obejmował egzamin?
- Oczywiście tematem było udzielanie pierwszej

pomocy. Egzamin, przeprowadzony w formie
teoretycznej i praktycznej, sprawdzał umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy
w przypadku złamań, ciał obcych w organizmie,
utraty przytomności, problemów sercowych (zawał), krwotoków, urazów głowy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).
- Jakie korzyści odnoszą nauczyciele, uczestnicząc w kursie?
- Wiedzą, jak przystąpić do udzielania pierwszej
pomocy w razie jakiegoś nagłego i niespodziewanego wypadku.
- Ostatnie pytanie. Przez kogo były przeprowadzane zajęcia?
- Prowadzili je joannici, ratownik medyczny oraz
uczniowie naszej szkoły, którzy są członkami
stowarzyszenia.

Dnia 3 kwietnia 2008 roku w Centrum
Edukacji Ekologicznej przy Oczyszczalni
Ścieków Spółki "Wodociągi Słupsk" odbył się finał V edycji Konkursu Ekologicznego "Teraz Woda" nt. "Woda czy
tlenek wodoru". Wzięło w nim udział siedem szkół ponadgimnazjalnych. Naszą
szkołę reprezentowali uczniowie z klasy
II m T: Damian Błaszczak, Włodzimierz
Szatewicz, Radosław Trejda, Marcin Synal i jako rezerwowy Konrad Komorowski. Zarówno w przygotowaniach do finału konkursu, jak i też w pisaniu pracy badawczej pomagała nam Pani Dorota Piegat-Hedeszyńska. Zadaniem wszystkich
uczestników było przygotowanie pracy
plastycznej, pracy badawczej i prezentacji
badań środowiskowych oraz udział w quizie ekologicznym sprawdzającym również wiedzę z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej. Zespół z naszej szkoły zaprezentował następujące zagadnienia:
1. Woda - jako związek chemiczny.
2. Właściwości wody.
3. Rodzaje wody.
4. Woda w Słupsku.
5. Pojęcie wody w literaturze.
6. Symbolika wody w piśmie świętym.
7. Świadomość ludzi na temat wody - ankiety.
8. Ciekawostki dotyczące wody.
Jako uczestnik zawodów nie sądziłem, że
zajmiemy pierwsze miejsce, ponieważ
konkurencja była bardzo silna i każdy starał się jak najbardziej zaimponować komisji sędziowskiej. Podczas ogłaszania
wyników nasze emocje coraz bardziej narastały. Zajęcie najlepszego miejsca było
dla nas ogromnym zaskoczeniem. Nie jestem w stanie opisać satysfakcji z wygranej! Nikt z mojego zespołu nie sądził, że
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Konrad Komorowski, Maciej Wójcik
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uda nam się pokonać rywali. W nagrodę
otrzymaliśmy wyjazd na jednodniową
wycieczkę po kanale OstrowskoElbądzkim i zwiedzanie muzeum bursztynu w Gdańsku oraz czek dla szkoły
w wysokości 1000 złotych. Żałujemy, że
jako laureaci nie możemy ponownie
wziąć udziału w konkursie.

nia. Jest ona wpisana w nią tak, jak
w ludzkie życie. Doskonały przykład stanowi Biblia. Już na początku, w Księdze
Rodzaju, czytamy: „Duch Boży unosił się
nad wodami”. Tak przedstawiona woda
jest synonimem chaosu. Nie jest to jedyne
znaczenie wody w tym dziele. Miała ona
także moc życiodajną. Taką rolę odgrywała w rajskim ogrodzie. Wypływająca
z niego rzeka nawadniała go, dając życie
roślinom i zwierzętom. Podobny motyw
pojawia się w Apokalipsie św. Jana, gdzie
odnajdujemy opis Nowego Jeruzalem –
miasta zbawionych i przepływającej przez
nie rzeki oraz w Nowym Testamencie,
gdy Jezus mówi o „wodzie życia”. Woda
w Biblii staje się również narzędziem Boskiej sprawiedliwości. Stwórca, widząc
ludzkie zamiłowanie do zła, zsyła na ziemię potop.
Opowieść o potopie odnajdujemy
także w wielu mitologiach, choć temat ten
traktowany jest różnie. Na przykład w mitologii skandynawskiej bogowie zabili
swego praojca, by utworzyć z jego krwi
wszystkie zbiorniki wodne na ziemi.
Wielka obfitość zimnych wód zalała całą
ziemię. Woda w mitach to jednak nie tylko potop. Na przykład w mitach greckich
czytamy, że ziemię opływa olbrzymia
rzeka Okeanos. W teogonii tego starożytnego narodu występuje bóg morza Posejdon i inni bogowie i boginie władający
wodą (nereidy, Tetyda, Proteusz).Woda
w mitach to również groźny żywioł, z którym zmaga się m. in. główny bohater
„Odysei” Homera, ponieważ naraził się
Posejdonowi, oślepiając jego syna Polifema.

Damian Błaszczak, mgr Dorota PiegatHedeszyńska, Marcin Synal,
Włodzimierz Szatewicz, Radosław Trejda.

Dzięki udziałowi w tym konkursie,
dowiedzieliśmy się dużo o szanowaniu
wody i o niej samej. Doceniliśmy wagę
problemu małej ilości wody pitnej na
świecie i uświadomiliśmy sobie, że choć
mamy wody w kranie pod dostatkiem, to
zasoby słodkiej wody ciągle maleją. Okazało się także, że woda jest również częstym motywem literackim. O tym opowiedziała nam nasza polonistka, pani mgr
Małgorzata Damaszk. Przeprowadzony
z nią wywiad stanowił część naszej pracy.
Poniżej zamieszczamy go w całości, ponieważ może on zainspirować uczniów do
wyboru tematu na ustny egzamin maturalny.
Damian Błaszczak
- Kiedy po raz pierwszy woda pojawia się
w literaturze?
M. D.: - O motywie wody w literaturze
możemy mówić od początków jej istniePPA
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- Czy była taka epoka literacka, w której
woda odgrywała szczególną rolę?
M. D.: - Trudno jest wskazać epokę literacką, w której woda odgrywałaby większą rolę niż w innych epokach. Uważam
jednak, że właśnie w literaturze XIX wie9

ski, tryumfujący nad człowiekiem, kolejny raz ukazuje swoje mroczne oblicze.
W sonecie „Burza” żywioł wodny
przywodzi na myśl biblijną Apokalipsę,
natomiast w innym dziele, w „Panu Tadeuszu”, kojarzy się z rajem. Poeta, którego
dzieciństwo i młodość związane były
z Niemnem i przyrodą nadniemeńską,
ukazuje rzekę jako coś pięknego, dobrego
i wspaniałego. Takie ujęcie motywu rzeki
rozbudowuje w swojej powieści „Nad
Niemnem” Eliza Orzeszkowa, tworząca
w pozytywizmie. Tu również Niemen to
rajska rzeka, która płynie przez krainę
szczęśliwości. Jej wody mają znaczenie
magiczne – bronią tego, co święte, ojczyste, stanowią symbol „kraju lat dziecinnych”, są strażnikiem tradycji, dają życie
w znaczeniu dosłownym, nawadniając
ziemię, ale i metaforycznym, zapładniając
intelektualnie i emocjonalnie.
Swoją wypowiedź na temat roli
wody w poezji A. Mickiewicza zakończę
przywołaniem liryku "Nad wodą wielką
i czystą", który mówi o przemijaniu,
o ulotności i krótkotrwałości wszelkich
zjawisk, także ludzkiego życia. Jedynie
woda trwa, jest stała i niezmienna. Symbolizuje ona tu poezję, która ma trwać
i odbijać świat, utrwalać wszystkie problemy dotyczące ludzkiego życia.
- Jakie znaczenie lub czym jest woda dla
polonistki?
M.D.: - Dla mnie, jako polonistki, woda
jest pewnym fenomenem ukazanym
w literaturze i sztuce. Jest żywiołem wodnym obejmującym źródła, rzeki, strumienie, kaskady, jeziora i morza, nabierającym szczególnego wymiaru, ponieważ
przypisane mu zostało wiele różnych
funkcji i znaczeń. Woda czasem bywa
ukazana jako część natury, innym razem
stanowi byt żyjący własnym życiem
i w pewnym sensie przypominającym
człowieka.

ku odnajdujemy najbogatsze prezentacje
tego motywu. Odwołam się do przykładów z poezji Adama Mickiewicza, przedstawiciela romantyzmu. U tego poety odnajdujemy opisy wody już w najwcześniejszych tekstach. W „Balladach i romansach” wydarzenia często rozgrywają
się nad brzegami jezior. Mieszkają w nich
panny wodne, rusałki ("Świteź", "Świtezianka") czy też skrzywdzone dziewczęta
zamienione np. w rybkę (ballada „Rybka”). W ten sposób ukazana woda współtworzy nastrój, staje się elementem świata
przedstawionego, tłem i uczestnikiem
wydarzeń wpływającym na przebieg akcji, bierze czynny udział w życiu bohaterów, którym współczuje i pomaga. Natura, której częścią jest woda, rządzi się
swoimi prawami, jest dzika, tajemnicza
i groźna, czasem bywa mściwa i wtedy
wymierza karę („Świtezianka”) zgodnie
z romantycznym przekonaniem, że „nie
ma zbrodni bez kary”.
Równie niebezpieczny bywa żywioł
morski. Tego typu pejzaż przedstawił
Mickiewicz w sonecie pt. „Burza”. Utwór
ukazuje stan okrętu i ludzi, zaskoczonych
nagłą burzą. Wysiłki ludzi, którzy zdzierają żagle i wypompowują wodę, na nic
się nie zdają. Ster uległ zniszczeniu, wicher wyrywa majtkom z rąk liny, wzburzone fale zaczynają rzucać statkiem na
wszystkie strony. Poczynaniom ludzi towarzyszą groźne dźwięki: „ryk wód”,
„szum zawiei”, „pomp złowieszcze jęki”
i „głosy trwożnej gromady”. Fale, jak
„mokre góry / Wznoszące się piętrami
z morskiego odmętu”, zdają się za chwilę
zmiażdżyć maleńki okręt. W ostatnim blasku „krwawo” zachodzącego, ginącego
w morzu słońca, wśród całkowitego chaosu toczy się śmiertelna walka między
tracącymi nadzieję ludźmi a niezniszczalną, złowieszczą siłą natury. Żywioł mor-
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W bieżącym roku Święta Wielkanocne
przypadły w marcu. Ponieważ jest to najważniejsze święto chrześcijańskie, warto przypomnieć
sobie kilka informacji na jego temat.

ścijańskich i katolickich, m.in.: Środa Popielcowa, Wielki Post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego,
Boże Ciało i inne. Po wprowadzeniu kalendarza
gregoriańskiego znów pojawiły się odmienności:
w prawosławiu Wielkanoc obchodzi się bowiem
zgodnie z kalendarzem juliańskim. Ostatnio niektóre środowiska chrześcijańskie postulują ustanowienie Wielkanocy jako święta stałego. Wiemy bowiem dzisiaj, że Jezus mógł zostać ukrzyżowany 7 kwietnia 30 roku, lub - co znacznie
mniej prawdopodobne - 3 kwietnia 33 roku. W
związku z tym znamy prawdopodobną datę
zmartwychwstania, to jest 9 kwietnia 30 roku.
Kwestia ta była przedmiotem obrad drugiego
soboru watykańskiego.

Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) – to najstarsze i najważniejsze święto
chrześcijańskie, upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień,
stanowiący okres wspominania najważniejszych
dla chrześcijan wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek i
Wielka Sobota, znane są jako Triduum Paschalne
(Triduum Paschale). Po nich nadchodzi Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Co prawda
każda niedziela jest w chrześcijaństwie pamiątką
zmartwychwstania Chrystusa, ale Wielka Niedziela jest pamiątką najbardziej uroczystą.
Podczas soboru nicejskiego w 325 roku
ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.
Ta skomplikowana zasada jest w istocie przełożeniem na solarny w swej naturze kalendarz juliański konkretnej daty 15 Nisan z religijnego
kalendarza hebrajskiego, który jest kalendarzem
lunarno-solarnym. Data 15 Nisan wyznacza w
kalendarzu hebrajskim początek święta Paschy,
wokół którego działy się wydarzenia zbawcze.
Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może
wypaść najwcześniej 22 marca, zaś najpóźniej 25
kwietnia. Z datą Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt ogólnochrze-

Zapytaliśmy kilku pracowników naszej
szkoły, jak spędzili tegoroczne święta oraz które
święta są dla nich ważniejsze – Boże Narodzenie
czy Wielkanoc.
Oto ich wypowiedzi:
PANI Z KSIĘGOWOŚCI:
Święta Wielkanocne spędziłam w gronie najbliższej rodziny. Nastrój był bardzo wesoły
i przyjemny. Dla mnie ważniejsze są jednak święta Bożego Narodzenia, ponieważ w domu panuje
wyjątkowy nastrój i klimat.
PAN Z PORTIERNI:
Wielkanoc spędziłem w gronie rodziny i przyjaciół. Podczas świąt panował szczególny nastrój.
Wszyscy czuli się bezpiecznie. Zdecydowanie
Święta Wielkanocne pełnią w moim życiu ważniejszą rolę niż święta Bożego Narodzenia,
gdyż jestem osobą bardzo wierzącą
i zmartwychwstanie Pana Jezusa uważam za
najważniejsze.
PANI Z BIBLIOTEKI:
Święta Wielkanocne spędziłam w gronie
rodziny w pogodnym i miłym nastroju.
W moim życiu zarówno święta Bożego
Narodzenia, jak i Święta Wielkanocne
odgrywają bardzo ważną rolę. Obydwa święta
traktuję jako jednakowo ważne.
Małgorzata Sidor, Weronika Krzymowska
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Mistrzostwa Świata w tworzeniu WWW
- Polacy w finale!
Drużyna WebKillers, składająca się ze studentów
Politechniki Poznańskiej i Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, wygrała
w Polsce preeliminacje międzynarodowego konkursu projektowania stron internetowych i jedzie
w kwietniu tego roku na finały światowe do
Francji.
W preeliminacjach udział brały drużyny z całego
świata. Poprzeczka została zawieszona bardzo
wysoko i dlatego do finału dostać się mogły tylko najlepsze ekipy. Michał Morzyński (Poznań/Chojnice), Mateusz Turzyński (Charzyko-

wy), Andrzej Grupiński (Poznań), Mateusz
Szultka (Brusy) będą reprezentować nasz kraj na
tym prestiżowym konkursie jako jedyna drużyna,
która zakwalifikowała się z Polski. Pozostałe
zespoły pochodzą z Australii, Beligii, Brazylii,
Kanady, USA, Francji, Hong-Kongu, Indii, Japonii, Rumunii, Rosji, Szwecji oraz Tunezji. Finały odbędą się w dniach 17-19 kwietnia w eDesign Excellence Pole we Francji (światowym
centrum webdesignu).
Klomfi

KĄCIK MOTORYZACYJNY
zewnątrz, m. in. lusterka zewnętrzne z polerowanego aluminium i inny wzór felg. Rok 2002
przyniósł nową wersję modelu Audi A8 - D3,
która została poddana modernizacji pod koniec
roku 2005. Zmiany polegały głównie na zastosowaniu nowej atrapy chłodnicy zachodzącej na
zderzak i nawiązującej do sportowych modeli
z lat 30. W roku 2006 zaprezentowano nowy
model S8 wyposażony w 10-cylindrowy silnik
o pojemności 5.2l, który bazuje na zdławionym
silniku ze sportowego Lamborghini Gallardo.
Audi A8 szejka Dubaju.

Audi A8 jest pierwszą luksusową limuzynaą
zbudowaną w pełni z aluminium. Zastosowano
w niej technologię Audi Space Frame (ASF).
Auto konkuruje w grupie ekskluzywnych samochodów z Mercedesem Klasy S, BMW serii 7,
Cadillakiem STS, Jaguarem XJ, Lexusem LS
i Volkswagenem Phaeton. Jako jedna z niewielu
limuzyn w większości wersji wyposażona jest

w stały napęd na 4 koła quattro.
Audi A8 jest następcą modelu V8 produkowanego w latach 1988-1993. Pierwsza generacja Audi
A8 (D2) była produkowana od 1994 do 2002,
w roku 1998 roku został przeprowadzony facelifting tego modelu. Obejmował on nieco inny
design przedniej partii nadwozia oraz drobne
zmiany wewnątrz pojazdu, pojawiły się także
nowe jednostki napędowe. W roku 1996 zaprezentowano usportowiony model oznaczony symbolem S8, posiadający wzmocniony silnik 4.2 V8
i sportowe akcenty zarówno wewnątrz jak i na
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And never knowin'
What could've been
And not seein' that lovin' you
Is what I was trying to do

KĄCIK MUZYCZNY
Drodzy czytelnicy. Mam nadzieję, że
pamiętacie o rubryce, którą prowadzę od pewnego czasu. Chcę prezentować w niej przede
wszystkim te zespoły i tych wokalistów, których
lubicie i najczęściej słuchacie, dlatego w kilku
klasach przeprowadziłam ankietę. Ankieta ta
okazała się dla mnie bardzo cenna, ponieważ

It's hard to deal with the pain of losin' you every where I go
But I'm doin' it
It's hard to force that smile when I see our old friends and I'm alone
Still harder
Gettin' up, gettin' dressed, livin' with this regret, but I know
If I could do it over
I would trade, give away, all the words that I saved in my heart that I
left unspoken
What hurts the most
Is being so close
And havin' so much to say
And watchin' you walk away
And never knowin'
What could've been
And not seein' that lovin' you
Is what I was tryin' to do
I'm not afraid to cry every once in a while
Even though going on with you gone still upsets me
There are days every now and again
I pretend I'm ok, but that's not what gets me

Tłumaczenie:
Mogę zebrać deszcz z dachu mojego pustego
domu.
To mnie nie trapi.
Mogę czasami uronić kilka łez, wyrzucić je za
siebie.
Nie wstydzę się płakać raz na jakiś czas.
Mimo to wciąż czuję niepokój, żyjąc bez Ciebie.
Są takie dni, że udaję, iż jest dobrze,
Jednak nie to mnie dręczy.
Ref:
Najbardziej boli mnie to,
Że tak niewiele brakowało.
Miałam tak dużo do powiedzenia,
A patrzyłam tylko, jak odchodzisz.
I nigdy się nie dowiem,
A ty nie zobaczysz, że to miłością
Próbowałam Cię obdarować.

dowiedziałam się z niej, jak szerokie zainteresowania muzyczne mają moje koleżanki i koledzy.
Największą ilość głosów zebrał niemiecki zespół
Cascada, więc poniżej zamieszczam o nim kilka
informacji.
O innych zespołach wymienianych w ankiecie
będę pisać w kolejnych numerach „Parady”.
A teraz Cascada!!!
Cascada to niemiecki zespół muzyczny, w skład
którego wchodzi wokalistka Natalie Horler (ur.
23 września1981 w Bonn), DJ i producent muzyczny Yanou oraz DJ Manian. Grupa nagrała
dotychczas jedną studyjną płytę oraz wykonała
wiele remiksów dla innych wykonawców.
W Polsce została wydana niemiecka wersja ich
pierwszej płyty Zespół na razie ma niewielki
dorobek swoich własnych piosenek. Oto jedna
z nich.
Paula S.

Ciężko sobie poradzić z utratą Ciebie
I bólem, jaki mi towarzyszy.
gdziekolwiek się udam.
Jednak daję radę.
Ciężko zmusić się do uśmiechu,
Gdy widzę naszych starych znajomych,
A ja jestem sama.
A jeszcze trudniej jest
Wstać, ubrać się , egzystować z tym żalem,
Jednak wiem, że jeśli dam sobie z tym radę,
Będę w stanie wyrzucić z siebie
Wszystkie słowa zachowane w sercu.
Te, których nie wypowiedziałam.

Cascada - What Hurts The Most
I can take the rain on the roof of this empty house
That don't bother me
I can take a few tears now and then
and just let 'em out
I'm not afraid to cry every once in a while
Even though going on with you gone still upsets me
There are days every now and again
I pretend I'm ok, but that's not what gets me
What hurts the most
was being so close
And havin' so much to say
And watchin' you walk away
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Bo ja naprawdę nie lubię, gdy płaczesz

Wyliczanka

Dziś są tak duże korki,
że na pewno do Ciebie
nie zdążę

Raz, dwa, trzy...
Umiera jeden za drugim,
umiera dziewczynka, a w rękach jej miś
na kogo padnie dziś...

Znowu we mnie zwątpisz
i będzie nam przykro.
Widziałem i czułem Twoją złość,
nawet nie mogłem się bronić.

...cztery, pięć, sześć...
On nie ma co jeść,
choć chleb tańszy jest od winka,
tato nie zrozumie synka,

W telefonie rozładowana bateria,
a klawiatura obraziła się na mnie
i przestała działać,
gdy wylałem na nią,
szklankę brzoskwiniowej Nestea

...siedem, osiem, dziewięć...
Już prawie pluję krwią,
od tego pas i kabel są,
od tego sprawiedliwość.

Żałuję, że taka będzie kolejność,
Twój smutek,
nasze cierpienie,
potem moje tłumaczenia...

Niedługo powiem głośno "sto!"
a nikt nie wyszepcze słowa "stop"
w ten sposób od nas odejdzie, bo...
Wokół OBOJĘTNOŚĆ
idol23

Bo ja naprawdę nie lubię, gdy płaczesz
idol23
Chciałbym zmienić operatora.

Wiersz

Miłość ponoć przychodzi niespodziewanie,
niespodziewanie przychodzi też akwizytor,
z propozycją dużo tańszego abonamentu

Wiersz o niczym
Wiersz o wszystkim
O miłości
Nienawiści
O górach i rzekach
O lasach i łąkach
Tak pięknie jest żyć
W tym cudownym świecie
Gdzie wszystko ma swoje miejsce
I jednocześnie panuje nieład
Tak jak wiersz
Życie jest o niczym
I o wszystkim

Wierność to pojęcie względne jak "ubóstwo",
wiernie będę zdradzał, co trzeciej odmawiał,
jaki ja jestem biedny
Przyjaźń nie jest tak szybka jak TGV,
oczekiwanie na lepsze jutro, czy drugą połowę
nic nie chce nadejść
im dłużej się czeka, tym lepsze stawki
Chciałbym zmienić operatora.
idol23
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