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Drodzy Jedynkowicze, 

Jedynka to niezwykła szkoła, której 

klimat tworzą niepowtarzalne osoby. 

Nauczyciele pełni pasji, pracownicy 

starannie wypełniający swoje 

obowiązki, uczniowie ciekawi świata. 

Nasza szkoła z każdym rokiem się 

rozwija. Osiąga lepsze wyniki z matur, a 

nowi Jedynkowicze wnoszą do niej 

wiele energii i ciekawych pomysłów. 

Jest to możliwe dzięki wielu zaletom 

Jedynki. Wyjątkowa relacja pomiędzy 

nauczycielami a uczniami, która 

stwarza twórczą atmosferę. Ogromna 

liczba wydarzeń kulturalnych, z których 

tematami przewodnimi spotykamy się 

co roku. Akcje charytatywne, podczas 

których potrafimy razem pomagać 

innym. W szkole bez problemu 

uczniowie mogą rozwijać się zarówno w 

kierunkach ścisłych, jak i 

humanistycznych. Jedynka jest 

nastawiona na różnorodność, 

pamiętając jednocześnie o tradycji. 

Wiele pokoleń tworzyło jej cudowny 

klimat. Szkoła to również jej położenie 

– centrum starówki pięknego miasta, w 

którym pełno interesujących festiwali, 

koncertów, wystaw.     

O tym wszystkim chcemy pisać – 

Jedynce, Toruniu, kulturze, o wszystkim 

co nam siedzi w głowach. W Jedynce 

dużo się dzieje, a Jedynkowicze mają 

wiele do zaoferowania. Jednak 

pamiętamy też, że w liceum nie 

wszystko działa idealnie i o tych 

sprawach też chcemy wspominać. 

Nasza szkoła zasługuje na coś więcej niż 

140 znaków i 10 sekundowy filmik. Stąd 

pomysł na reaktywację szkolnej gazetki. 

Jako redakcja jesteśmy świadomi 

swoich braków i ograniczeń, ale chcemy 

się uczyć i być co raz lepsi (o to chyba 

chodzi w liceum), dlatego jesteśmy 

otwarci na Wasze uwagi i propozycje. 

Mam nadzieję, że ten projekt będzie 

kontynuowany przez kolejne lata, a 

tymczasem zapraszam Was do 

przeczytania pierwszego numeru 

nowego Varia(t)a. To dopiero początek. 

 

Błażej Szymczak

 

ZACZYNAMY! 
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Wstaję. Nie, jednak nie. Dochodzę do 

wniosku, że to jeszcze nie pora i 

wracam w kimę. Tym razem wstaję 

naprawdę. A może… NIE! Jest 13:36 i 

jeżeli teraz nie wstanę to stracę wiarę w 

ludzi i siłę własnej woli. Dobra, 

wstałem. Jest naprawdę dobrze.  

Oczywiście do czasu, bo zszedłszy ze 

schodów do salonu, moim oczom 

ukazują się płyny ustrojowe kota na 

kafelkach. Ten demon z wąsami ma 

kuwetę tuż pod schodami, 3m od 

aktualnego miejsca, które uznał za 

łazienkę. No dobrze, rozumiem, ja 

pewnie miałbym jakieś obiekcje 

dotyczące załatwiania się pod 

schodami. Dziwne, niewyjaśnione 

poczucie dyskomfortu, które nie 

pozwoliłoby owym płynom ujrzeć 

światła dziennego. Ale tutaj jest mowa 

o kocie, czyli o istocie (zawsze zaczynam 

rymować kiedy się denerwuje), której 

powinno być obojętne, gdzie ma 

postawioną kuwetę. Czy nie jest 

logicznym, że przyjemniej byłoby 

załatwić się na piaskach Lazurowego 

Wybrzeża (bo kot jest rozpieszczany 

dość mocno) niż na zimnych kafelkach 

w chłodnych barwach?! 

Cały ten wywód towarzyszy mi przy 

sprzątaniu (nie bądźmy gołosłowni) 

kocich szczochów. Teraz podchodzę do 

czajnika i zaczynam gotować wodę na 

herbatę. Patrzę przez okno w kuchni i 

dostrzegam dwa gołębie siedzące na 

ogrodowym ogrodzeniu. Od razu zdaję 

sobie sprawę, że mają się ku sobie. Czy 

w tym momencie przestrzeń salonowo-

kuchenno-ogrodowa staje się 

przestrzenią publiczną? Jestem ja, kot i 

dwa mające się ku sobie gołębie. To jest 

- 4 istoty. Dochodzę do wniosku, że ta 

przestrzeń stała się publiczną, więc 

otwieram balkon, a kot wybiega na 

ogród, żeby zwrócić uwagę opierzonym 

romantykom, że to, w istocie, 

przestrzeń publiczna, a nie zwykłe 

ogrodzenie gdzie można się bezczelnie 

smoktać. Woda się zagotowała. Już 

jakoś od 10 minut wiem, że będę musiał 

zrobić sobie zieloną herbatę. To prawie 

przykre. Wlewam zagotowaną wodę do 

kubka i wrzucam torebkę z zieloną 

herbatą.  

W międzyczasie kot przemyka się 

pomiędzy moim łydkami, tworząc znak 

nieskończoności, przypominając mi, że 

już pora złożyć ofiarę Panu Ciemności. 

Biorę miseczkę na jedzenie i wlewam 

maziowato-śluzowatą ciecz z 

kawałkami mięsa. Boże, to włochate 

coś nie może mieć duszy. Jak przystało 

na ucieleśnienie anarchii, pałaszuje z 

wielkim smakiem, rozlewając przy tym 

wodę nalaną w drugiej miseczce. 

Zachodzę w głowę, kto będzie to 

sprzątał… 

Teraz biorę herbatę i wychodzę na 

werandę. Siadam na krześle 

ogrodowym i spoglądam w przestrzeń 

Dywagacje na Gałęzi 
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(już prywatna na szczęście). Kim 

jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Nie dbam 

o to, przecież Pan Tadeusz czeka. 

Sumuję w głowie wszystkie obowiązki i 

zobowiązania, którymi powinienem się 

zająć w ten weekend. Cholera, trochę 

się tego nazbierało. Biorę nerwowy łyk 

zielonej herbaty, choć staram się, by 

wyglądał na najbardziej opanowany łyk 

mojego życia, bowiem na ogrodzeniu 

ląduje sroka. Nie można wyjść na 

niepanującego nad emocjami przed 

sroką, to przecież głupie. To tak, jakby 

wyjść na niepanującego nad emocjami 

przed sroką… SKUP SIĘ! Dobra, ok, 

chyba to mamy. Z satysfakcją zaczynam 

rozluźniać mięśnie i oddawać swe ciało 

krzesłu ogrodowemu. Hmmm ciekawe 

jak określić pragnienie dopuszczenia się 

aktu cielesnego wobec mebli? 

Meblofilia? Słaby żart. Muszę 

zapamiętać, żeby nie umieszczać go w 

felietonie, który mam do napisania. 

Boże, to było jeszcze gorsze. Szybko, 

trzeba oddać myśli innej tematyce, póki 

zachowuję resztki godności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O co chodzi tej sroce? Ile można 

wpatrywać się w jeden punkt z taką 

pustką w oczach? Zaraz… sroce? 

Mianownik, sroka, Celownik, sroce… no 

rzeczywiście… sroce. Jakoś 

nienaturalnie mi to brzmi. Na szczęście 

te absurdalne przemyślenia przerywa 

koci Fenrir, który po raz kolejny okazuje 

się być niezgorszym strażnikiem 

ogrodzenia. Prawie przestaje chować 

kafelkową urazę.  

O czasy! O obyczaje! Ładna sentencja. 

Można ją wszelako interpretować. 

Może się tym nawet zajmę? Jak dobrze, 

że istnieją seriale, które podadzą 

pomocną dłoń, kiedy człowiek wpada 

na takie irracjonalne pomysły. O tak, 

jakiś dobry serial, to jest rozwiązanie! 

Słyszałem to i owo o „Mindhunter” (z 

ang. Umysł-łowca). Przekonajmy się, 

czy będzie godną przyczyną dla olania 

obowiązków... 

 

Olek Gałązka 
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Historia I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w 450-lecie 

istnienia 

Część 1.  Średniowiecze, czyli szkoła trywialna 
 

„Szkolnictwo toruńskie zjawiło się 

niemal równocześnie z samem 

miastem” 1  – pisał Stanisław Tync, 

pierwszy badacz dziejów komunalnej 

oświaty. Już w drugim dziesięcioleciu 

od założenia grodu przez zakon rycerski 

istniały w obrębie murów dwie szkoły – 

jedna dla Nowego Miasta przy kościele 

św. Jakuba i druga Staromiejska przy 

kościele Świętych Janów (to do niej 

uczęszczali bracia Kopernikowie). 

Pierwsza należała do pobliskiego 

zakonu cysterek; druga, mimo że 

parafialna, zarządzana była przez 

rajców miejskich 2 . Toruń mógł się 

jeszcze poszczycić szkołami stricte 

zakonnymi: franciszkanów i 

dominikanów – słynących z wysokiego 

poziomu nauczania łaciny3.   

 Już wówczas gmina i bezpośredni 

zarządcy placówek edukacyjnych dbali 

o odpowiednie warunki lokalowe i 

                                                           
1  S. Tync, Szkolnictwo Torunia w ciągu jego dziejów, 
Toruń 1933, s. 3 (odbitka z pracy zbiorowej z okazji 700-
lecia miasta: Dzieje Torunia). Więcej na ten temat zob. 
idem, Dzieje gimnazjum toruńskiego, t. 1, wiek XVI, 
„Rocznik Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. 34, 
Toruń 1928.   
2 Ibidem, s. 3.  
3  J. Tandecki, Kultura, życie religijne i codzienne XIV-
wiecznego miasta [w:] Historia Torunia, t. 1, W czasach 
średniowiecza (do roku 1454), red. M. Biskup, Toruń 
1999, s. 234-235.   

zaplecze gospodarcze. W murowanych 

budynkach sale lekcyjne ogrzewały 

piece, a dodatkowe pomieszczenia 

przeznaczone były na mieszkania dla 

nauczycieli i rektora, bursa z kolei 

mieściła kwatery dla uboższych 

uczniów 4 . Dostępne były też trzy 

biblioteki, dwie zakonne, mieszczące na 

swoich półkach niebagatelny zbiór 

ponad trzystu woluminów oraz 

księgozbiór kościoła staromiejskiego – 

kilkadziesiąt egzemplarzy – 

umieszczonych w szafach z żelaznymi 

kratami w prezbiterium za głównym 

ołtarzem. Z drogocennych ksiąg – 

głównie teologicznych i filozoficznych – 

można było korzystać wyłącznie na 

miejscu, a notatki prowadzić na 

tabliczkach woskowych5.  

Program nauczania obejmował 

pozyskanie umiejętności czytania i 

pisania w języku niemieckim i łacińskim 

4 Ibidem, s. 235.  
5 A. Czacharowski, Toruń średniowieczny (do roku 1545) 
[w:] Toruń dawny i dzisiejszy. Zarys dziejów, red. M. 
Biskup, Warszawa-Poznań-Toruń 1983, s. 103-104; W. 
Kwiatkowska, Biblioteka klasztoru dominikanów 
toruńskich w średniowieczu [w:] Studia nad dziejami 
miast i mieszczaństwa w średniowieczu, red. R. Czaja, J. 
Tandecki, Toruń 1996, s. 155-172; J. Tandecki, 
Średniowieczne księgi wielkich miast pruskich jako 
źródła historyczne i zabytki kultury mieszczańskiej, 
Toruń 1990, s. 44-45.  

Republika Szkolna 
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(co zupełnie wystarczało synom 

tutejszych mieszczan), później część 

uczniów – zapewne nieliczna – 

kontynuowała edukację na poziomie 

siedmiu sztuk wyzwolonych, czyli 

„umiejętności godnych człowieka 

wolnego”; w ich skład wchodziło: 

trivium (retoryka, gramatyka, logika) i 

quadrivium (geometria, arytmetyka, 

astronomia i muzyka), uznawane za 

wstęp do studiów uniwersyteckich 6 . 

Według Maxa Perlbacha, niemieckiego 

badacza dziejów Prus i Pomorza, 

torunianie wybierali uniwersytety 

najbliżej położone: w Pradze, Krakowie 

i Lipsku, ale też najbardziej prestiżowe: 

w Padwie, Bolonii i paryską Sorbonę7.  

Wojna trzynastoletnia 

zakończona drugim pokojem toruńskim 

w 1466 roku przeobraziła krajobraz 

regionu. Nie tylko zmieniła suwerena – 

z zakonu rycerskiego na monarchę 

polskiego – i nazwę – z Prus Zakonnych 

na Prusy Królewskie – przesądziła także 

o nowym obliczu miasta; z wojny Toruń 

wychodził co prawda zadłużony, ale 

mocniejszy politycznie, scalony 

organizacyjnie (połączono Stare i Nowe 

                                                           
6 Na temat edukacji scholastycznej zob.: T. Borawska, K. 
Górski, Umysłowość średniowiecza, Warszawa 1993; J. 
Le Goff, Inteligencja w wiekach średnich, Warszawa 
1997; Léo Moulin, Średniowieczni szkolarze i ich 
mistrzowie, Gdańsk-Warszawa 2002.     
7  M. Perlbach, Prussia scholastica. Die Ost- und 
Westpreussen auf den mittelalterlichen Universitäten, 
Braunsberg 1895, s. 159-164.  
8 S. Cackowski, W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej 
(1454-1793) [w:] Toruń dawny i dzisiejszy. Zarys 
dziejów, red. M. Biskup, Warszawa-Poznań-Toruń 1983, 
s. 140.  

Miasto) i z perspektywą szybkiego 

rozwoju dzięki integracji z ziemiami 

Rzeczypospolitej8.  

Z XVI stuleciem pojawiły się nowe 

prądy umysłowe i duchowe, 

przychodziły z uniwersytetów 

niemieckich – szczególnie z Wittenbergi 

– gdzie studiowali toruńscy 

scholarowie9 . I mimo, że jeszcze sam 

Zygmunt Stary wydał w Toruniu w lipcu 

1520 roku edykt surowo zabraniający 

sprowadzania pism Lutra w granice 

Królestwa Polskiego, to już niespełna 

rok później, torunianie na oczach tegoż 

monarchy nie dopuścili do 

egzorcyzmów legata papieskiego, który 

na cmentarzu Świętych Janów 

próbował spalić kukłę Lutra przebraną 

w diabła – obrzucony kamieniami zbiegł 

z towarzyszącymi mu biskupami10.  

Wśród pierwszych wyznawców 

„luterstwa” byli przedstawiciele 

inteligencji miejskiej, a między nimi 

nauczyciele szkoły świętojańskiej 

ukrywający początkowo swoją 

konwersję. Torunianie powoli lecz 

konsekwentnie przyjmowali 

ewangelickie wyznanie wiary, do końca 

9  J. Małłek, Marcin Luter a reformacja w Prusach 
Książęcych i Prusach Królewskich [w:] idem, Dwie części 
Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich 
w XVI i XVII wieku, Toruń 2015, s. 222.  
10 O. Bartel, Marcin Luter w Polsce [w:] „Odrodzenie i 
Reformacja w Polsce” 1962, t. 7, s. 32-33; M. Biskup, 
Życie kulturalne Torunia w latach 1466-1548 [w:] 
Historia Torunia, t. 2, cz. 1, U schyłku średniowiecza i w 
początkach odrodzenia (1454-1548), red. M. Biskup, 
Toruń 1992, s. 213-215.   
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lat czterdziestych XVI wieku 

„katolicyzm pozornie trwał w pustych 

toruńskich kościołach i pustoszejących 

klasztorach, gdyż […] większość 

mieszczan przeszła już na «nową 

wiarę», głoszoną i śpiewaną w ich obu 

językach – niemieckim i polskim” 11  – 

konstatował Marian Biskup, toruński 

uczony specjalizujący się w dziejach 

Pomorza.   

W tej nowej sytuacji protestancki 

senat Torunia postanowił powołać 

własną placówkę edukacyjną; dokonał 

tego dzieląc szkołę świętojańską na 

dwie części – starą, świętojańską 

pełniącą dotychczasową rolę trywialną, 

czyli opartą o trivium oraz nową, zwaną 

mariacką – umieszczoną w 

zabudowaniach pofranciszkańskich 

przy kościele Panny Marii, które w 

całości przeszły na rzecz ewangelików – 

miała kształcić klasy partykularne, czyli 

wyższe12.  

 

Arkadiusz Kierys 

 

                                                           
11 M. Biskup, op. cit., s. 223.     
12 S. Salmonowicz, Kultura umysłowa Torunia w dobie 
renesansu, reformacji i wczesnego baroku [w:] Historia 

Torunia, t. 2, cz. 2, W czasach renesansu, reformacji i 
wczesnego baroku (1548-1660), red. M. Biskup, Toruń 
1994, s. 181. 
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Przyłączenie Meksyku do Stanów 

wydaje się na tę chwilę niemożliwe. Tak 

samo jak zatopienie Kanady w sławnym 

syropie klonowym. A jednak 

niemożliwe staje się możliwe, dzięki 

TOMUN-owi. 

 Czym jest TOMUN? Co roku 

organizuje go I Liceum 

Ogólnokształcące. MUN to 

młodzieżowe symulacje obrad ONZ 

organizowane przez różne szkoły z 

całego świata. W naszym regionie robi 

to toruńska “jedynka”, stąd skrótowiec 

TOMUN. 

Specjalistyczny język angielski, oficjalne 

wystąpienia publiczne i poważne 

tematy o światowych konfliktach, 

zawierają w sobie całą istotę 

wydarzenia, na które przybywają 

delegacje uczniowskie do grodu 

Kopernika niemal z każdego zakątka 

Europy. - TOMUN dzieli się na Komisję 

Środowiska, Komisję Praw Człowieka, 

Komisję Praw Bezpieczeństwa, a także 

cztery podkomisje Zgromadzenia 

Ogólnego- mówi Kacper Zarembski, 

jeden z tegorocznych delegatów. 

„Każdy z uczniów podczas trzech dni 

TOMUN-a staje się delegatem, który 

reprezentuje politykę swojego 

państwa. Zadaniem młodzieży jest więc 

przygotowanie projektu rezolucji ONZ, 

w którym próbujemy rozwiązać 

międzynarodowy problem i tym samym 

sprawić, by nasz świat stał się lepszy. 

Każdy z uczestników ma prawo głosu, 

może publicznie wyrazić swoje 

poparcie lub dezaprobatę na aktualnie 

omawiany temat. 

 - Od trzech lat uczestniczę w 

pracach Komisji Bezpieczeństwa” - 

mówi Aleksander Wojak. „W MUN-ach 

najbardziej odpowiada mi forma obrad, 

np. szukanie poparcia wśród delegató 

dla własnej rezolucji, a tym samym 

niewymuszona nauka języka 

angielskiego, jaki oficjalnie obowiązuje 

w Zgromadzeniu. 

Jak przyłączyć Meksyk do 

Stanów, czyli TOMUN w Jedynce 
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 Mimo że “jedynka” jest 

organizatorem TOMUN-a, uczestniczą 

w nim też uczniowie z innych szkół 

toruńskich: X LO, IV LO, GiLA, a także 

licealiści z zaprzyjaźnionych placówek w 

Szwecji, Niemczech, Luksemburgu, 

Holandii, Słowacji oraz z Ukrainy, Łotwy 

i Węgier ( w przyszłym roku dołączą też 

Amerykanie z Filadelfii ).  

 - Najbardziej lubię w TOMUN-ie 

możliwość angażowania się w 

problemy, których na co dzień nie 

doświadczamy - mówi Piotr Masztalerz. 

- Nie dotykają nas w sposób 

bezpośredni i dosłownie namacalny, ale 

są ważne z punktu widzenia świata 

globalnego. Dzięki obradom mamy 

więc okazję szukać rozwiązań sytuacji 

konfliktowych, z którymi borykają się 

wielcy z tego świata. 

 Kai Thiry z Luksemburga dodaje: -

Dzięki uczestnictwie w MUN-ach 

poznaję masę nowych ludzi, 

doświadczam ich kultury, uczę się 

obyczajów, poznaję nowe języki, a 

czasem i religię- tworzy się nowa sieć 

powiązań międzyludzkich ponad 

granicami państwowymi. Toruń cieszy 

się dużą popularnością wśród 

znajomych. 

 O całokształt pracy nad TOMUN-

em zapytałam także jedną z 

organizatorek, Aleksandrę 

Szyduczyńską - Kluczem do sukcesu jest 

perfekcyjna organizacja, na którą 

składa się współdziałanie i praca 

indywidualna odpowiedzialność wielu 

osób - mówi. - Trzeba też dbać o wysoki 

poziom obrad, czyli - przekładając to na 

język techniczny - zadbać o 

profesjonalnych chairów, czyli uczniów 

prowadzących poszczególne obrady. 

Nie byłoby też sukcesu, gdyby nie 

bezinteresowne zaangażowanie 

(młodzieży i dorosłych) w pracę 

administracyjną oraz stworzenie 

odpowiedniej infrastruktury- z 

noclegami dla gości zagranicznych 

włącznie. Wszystkie te trudności 

rekompensuje jednak satysfakcja z 

dobrze wykonanej pracy, która 

procentuje coraz większym 

zainteresowaniem naszego miasta 

wśród europejskiej młodzieży. 

 

Laura Żary 
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Jeśli kiedykolwiek zdarzyło wam się 

mieć mnóstwo pracy na głowie i zero 

czasu wolnego, zdecydowanie wiecie, 

jak ciężkie może być z pozoru 

bezproblemowe życie ucznia. Wiele 

dorosłych, np. rodzice czy nauczyciele 

bagatelizują trudności uczniowskiego 

bytu, a może warto się zastanowić czy 

na młodych ludziach nie spoczywa 

czasem zbyt duża presja. 

Dlaczego ciągle czujemy się jakbyś 

wracali ze szkoły i nadal w niej byli? 

Obecnie spora część z nas oprócz 

edukacji szkolnej ma również 

korepetycje, dodatkowe zajęcia szkolne 

lub pozaszkolne związane z naszymi 

zainteresowaniami. Wiele osób 

uprawia jakiś sport, chodzi na 

dodatkowe zajęcia językowe, bierze 

udział w kółkach zainteresowań lub 

udziela się w życiu szkoły. Często kończy 

się to tak, że wbiegamy do domu, aby 

za chwile znów z niego wybiec, 

wracamy wieczorem i czeka na nas 

masa obowiązków związanych z 

kolejnym dniem. Ciężko znaleźć chwilę 

dla siebie w ciągu tygodnia, a spotkanie 

ze znajomymi jest niemal niemożliwe. 

Słyszymy o tym, jak ważne jest 

rozwijanie naszych pasji, jednak 

chociażby przeczytanie książki może się 

okazać nie lada wyzwaniem. Ostatnio 

obiło mi się o uszy stwierdzenie, iż 

przeciętny uczeń pracuje o wiele ciężej 

niż przeciętny pracownik, a już sam 

fakt, że pojawiło się takie zdanie, 

powinno skłaniać nas do przemyśleń, 

czy wszystko nie idzie w złą stronę. 

Każdy z nas zasługuje na chwile 

odpoczynku czy przyjemności, kiedy 

tego zabraknie pojawia się zmęczenie 

oraz demotywacja. Jednak my bardzo 

często zabieramy cały szkolny stres ze 

sobą do domu, aby zaraz usiąść do 

książek. Przy zbyt dużej ilości 

obowiązków praca staje się o wiele 

mniej efektywna, a i chęci są mniejsze, 

bo kto lubi wracać do domu z myślą ile 

zadań na niego czeka. Zdarza się ze 

wielu z nas się nie wysypia, siedząc do 

późnych godzin nad książkami. Nawet 

weekend, który ma być czasem 

odpoczynku, często nie jest już tak 

przyjemny, kiedy sporo czasu musimy 

spędzić przygotowując się na 

nadchodzący tydzień. Projekty, 

prezentacje, sprawdziany, zadania 

domowe i jak znaleźć na to wszystko 

czas? 

Przy dużej ilości obowiązków ważne jest 

umiejętne rozplanowanie swojej pracy, 

aby mimo ograniczeń wykorzystać 

swoje umiejętności w stu procentach. 

Najważniejsze aby nie odkładać niczego 

na ostatnią chwilę, ponieważ zasada 

lepiej późno niż wcale, nie przynosi 

pożądanych efektów jeśli chodzi o 

wyniki w nauce. Czasami nawet takie 

zwyczajne planowanie może nam 

sprawić problem, kiedy obowiązki nam 

się piętrzą i nie wiadomo do czego się 

zabrać. Ważne aby ustalić swoje 

Problemy młodych ludzi 
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priorytety, ale też wiedzieć, w czym 

czujemy się dobrze, by później móc 

zdecydować w jakiej kolejności się 

uczyć i czemu musimy poświęcić więcej 

uwagi. Jeśli coś sprawia nam kłopot 

lepiej zabrać się do tego od razu, aby 

mieć na to jak najwięcej czasu, a 

zadania dla nas najłatwiejsze, możemy 

spokojnie zrobić później, ponieważ nie 

będą one od nas wymagały tyle wysiłku, 

a ich zrobienie pójdzie nam szybko i 

sprawnie. W przyszłym tygodniu czeka 

mnie sześć sprawdzianów (niestety, 

jako, że dni jest tylko pięć w piątek 

czeka mnie podwójna przyjemność), a 

może i trafi się jakaś niezapowiedziana 

kartkówka lub odpowiedź ustna w 

ramach niespodzianki. Mając 

codziennie sprawdzian nie jestem w 

stanie przygotować się na wszystkie 

podczas weekendu, a więc codziennie 

musze poświęcać czas na naukę i tutaj 

nasuwa się pytanie: czy przy ogromie 

nauki, prace domowe mają jeszcze jakiś 

sens? W końcu chyba każdemu z nas 

zdarzyło się sprawdzić odpowiedź w  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

internecie bądź spisywać od miłej 

koleżanki pośpiesznie kilka minut przed 

lekcją. Najczęściej prace domowe 

zamiast uczyć zabierają tylko czas, 

którego i tak nie mamy, a w dodatku nie 

przynoszą żadnych gratyfikacji, za to ich 

brak na pewno zostanie podsumowany 

odpowiednią oceną. W odróżnieniu do 

naszych skandynawskich kolegów, 

mamy bardzo dużo zadawane, a nie 

sprawia to, że mamy lepsze wyniki w 

nauce.  

W tym trudnym okresie jakim jest 

dorastanie warto czasami zatrzymać się 

na chwilę i uciec od pośpiechu, który 

rządzi naszym życiem, a okazjonalnie 

(zdecydowanie nie za często) można 

nawet odpuścić sobie jakąś prace 

domową czy naukę do sprawdzianu. W 

końcu każdy chwilami ma trochę dość, 

a powiedzenie uczeń bez jedynki to jak 

żołnierz bez karabinu musiało powstać 

z jakiegoś powodu. 

 

Oliwia Dziemianowska
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W piątek, 13.10.2017r. w naszej szkole 

odbył się wernisaż konkursu 

fotograficznego „Płynie Wisła, płynie”. 

Wystawa, znajdująca się pod salą 50, 

zaczęła się o 17.30 od ogłoszenia 

zwycięzców. Pierwsze miejsce 

otrzymała Zuzanna Lewandowska, 

drugie Dominika Owieśna, a trzecie 

Agata RokIcińska. Ze względu na ilość 

wspaniałych prac przyznane zostały 

również dwa czwarte miejsca - Paweł 

Schulz oraz Julia Karbownik. 

     Po ogłoszeniu wyników przyszła pora 

na oglądanie fotografii, poczęstunek i 

występy jedynkowych artystów. Jako 

pierwszy wystąpił Kuba Więckowski, 

który zagrał i zaśpiewał piosenkę Bena 

Howarda, „Black Flies”. Kolejne na 

scenie pojawiły Aleksandra Cymerman i 

Agata Otręba. Dziewczyny wykonały 

dwie piosenki - „Milion reasons” Lady 

Gagi oraz „Toxic” Britney Spears. 

Następnie wystąpiło trio - Kacper 

Tyloch, Kuba Więckowski i Jan 

Kołodziejczyk, z utworem „Nutshell” 

zespołu Alice In Chains. Zaśpiewała też 

Matylda Pietrzykowska z Gustawem 

Nowakiem, grającym na gitarze. 

Uczennica zaśpiewała piosenki „Do 

łezki łezka” Maryli Rodowicz oraz „Pod 

Papugami” Czesława Niemena. 

Następni wystąpili Natalia Ziółkowska 

oraz absolwent naszej szkoły - Kuba 

Lewandowski. Oni również wykonali 

dwie piosenki: „More Than Words” 

Relacja z wernisażu 

konkursu „Płynie Wisła, 

płynie” 
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formacji Extreme oraz „Thinking out 

loud” Eda Sheerana.   

Wernisaż był świetny, tak samo jak 

wszystkie zdjęcia, które zobaczyliśmy. 

Również wszystkich występów bardzo 

przyjemnie się słuchało. Tematyczny 

wystrój sali także mile wszystkich 

zaskoczył - łódeczki z  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

origami czy niebieskie lampki dookoła 

artystów tylko dodawały klimatu. 

Jedyną rzeczą, która mogła 

kogokolwiek zasmucić była mała 

liczba gości podziwiających 

fotografię, jednak kameralność 

też miała swój urok. Bardzo 

dziękujemy profesorowi 

Arturowi Nowakowi za zajęcie się 

tym wydarzeniem oraz 

organizatorkom, Natalii 

Dereszewskiej oraz Kasi 

Łapkiewicz, jak i wszystkim tym, 

którzy wystąpili, przynieśli swoje 

zdjęcia, uwieczniali wernisaż czy 

po prostu przyszli.  

Marta Weręgowska, 21.10.2017
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Ryszard Neunert – tego człowieka 

chyba żadnemu uczniowi Jedynki, 

nieważne, czy dawnemu, czy 

obecnemu, nie trzeba przedstawiać. 

Znany z ogromnej pasji do zawodu, 

poczucia humoru, a także 

determinacji w budzeniu ducha 

sportu wśród młodych ludzi, 

opiekował się młodzieżą naszej szkoły 

przez ponad 40 lat, starając się dbać 

nie tylko o jej zdrowie fizyczne, ale 

także psychiczne. Z profesorem 

Neunertem w jego ukochanej sali 

gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 

rozmawiają Zosia Dąbrowska, Ada 

Kapelak i Błażej Szymczak.  

RN: Co ja wam będę mówił… W tym 

zawodzie nauczycielskim to jest tak: 

Albo ktoś się rodzi nauczycielem, albo 

ktoś zostaje nauczycielem. Albo ktoś 

ma do tego ten, wiecie… to cuś, albo 

też się tego nie ma no. I taka jest 

prawda. Albo ktoś kocha innych ludzi, 

albo ktoś nie kocha. Nie może być 

nauczycielem, nie może być trenerem, 

nie może pracować z ludźmi człowiek, 

który nie kocha innych ludzi, nie? I tak 

jak już wam powiedziałem, na koniec 

naszego rozejścia się w pierwszej 

klasie, że choćbym mówił językami 

ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, 

to byłbym niczym miedź brzęcząca 

albo cymbał brzmiący, tak? Choćbym 

posiadł wiedzę całego świata, a miłości 

bym nie znał, byłbym niczym. I taka 

jest prawda, dzieciaki. Miłość w 

rodzinie, w rodzeństwie, tam jest ta 

nauka miłości. Ja to zawsze mówię. 

Człowiek tak, jak się uczy jeść, chodzić, 

pić i tak dalej, tak samo uczy się miłości 

w ramionach matki i na kolanach ojca. 

My dzisiaj nie mamy czasu, żeby 

nauczyć własne dzieci tej podstawowej 

rzeczy – miłości. I jak się tego nauczy, 

to dziecko ma inne spojrzenie na ten 

świat, ono nie patrzy na drugiego 

człowieka jak na wroga, czy tak jak 

nam Stachura mówi, że „człowiek 

człowiekowi wilkiem, ty się nie daj 

zwilczyć, człowiek człowiekowi bliźnim, 

z bliźnim możesz się zabliźnić”, 

prawda?  

ZD: Czyli Pan zawsze wiedział, że Pan 

chce być nauczycielem?  

RN: Ja chciałem być lekarzem.  

Niestety, bardzo mi przykro, ale 

rodzice nie mieli tyle pieniędzy i moja 

siostra była po studiach medycznych, 

była ginekologiem.  Ja z pierwszego 

„Człowiek szczęśliwy to 

człowiek zdrowy” 
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wykształcenia jestem geografem, 

później skończyłem Akademię 

Wychowania Fizycznego, w 

międzyczasie skończyłem trenerskie, 

jedną trenerkę, drugą trenerkę, 

później zostałem trenerem od 

siatkówki, trenerem od żużla, ostatnie 

studia jakie skończyłem to było w 

wieku trzydziestu trzech lat. Czyli bez 

przerwy człowiek się uczył. A później to 

się w przedmiotach medycznych, tak 

jak anatomia, fizjologia, biochemia, 

biomechanika, tego typu rzeczach się 

siedziało cały czas. To mnie akurat 

interesowało. Ja to takim nie byłem 

belfrem od takich, jak to się mówi, 

fikołków. Wiecie, wychowania 

fizycznego kiedyś nie było, kiedyś ten 

przedmiot nie nazywał się 

„wychowanie fizyczne”, wiecie jak on 

się nazywał? Gim – na –sty –ka. I się 

przychodziło na – gim –na –sty –kę. 

Tam były przewroty w przód, 

przewroty w tył, stanie na rękach, 

przerzut bokiem, skok przez skrzynię i 

tak dalej. I taki był kiedyś ten wf. 

ZD: Czy ma Pan wrażenie, że zmieniło 

się to jakoś na gorzej? 

RN: No tak, na gorzej, zdecydowanie. 

ZD: Pod jakim względem? Co się 

powinno teraz robić? 

RN: Dzieci, dzieci, ja wam powiem, ja 

już żyję na tym świecie bez mała, w 

przyszłym roku w marcu mam 70 lat. 

Już trochę napatrzyłem się na to w 

życiu, na ten sport, na to wszystko. I ja 

wam tutaj powiem wam szczerze, wy 

to jesteście mimozy, mimozy. Wy się 

boicie, jesteście wystraszeni. Ty jakbyś 

mnie uderzyła w plecy, to ja bym nie 

poczuł, a ty byś sobie mogła rękę 

złamać.  

ZD: Zatem jak według Pana powinna 

funkcjonować szkoła?  

RN: Szkoła powinna wychowywać ludzi 

szczęśliwych i ludzi mądrych przed 

wszystkim. Taka jest rola szkoły. A 

człowiek szczęśliwy to jest przede 

wszystkim jaki człowiek? Zdrowy, 

prawda? Zdro – wy. Ja jeszcze nie 

spotkałem żadnego szczęśliwego, 

chorego człowieka. Najmądrzejsze 

miejsce na świecie - wiecie, co to jest? 

Cmentarz. Teraz będzie święto 

Zmarłych, idźcie, przejdzie się po 

cmentarzach i zobaczcie. A największą 

tragedią dla mnie to jest, jak ja idę na 

pogrzeby naszych uczniów. To jest 

największa tragedia. I nie ma roku, 

żeby człowiek nie chował młodej, 

pięknej, ładnej dziewczyny, fajnego 

chłopaka. Nie ma roku praktycznie. Jak 

ja jestem na cmentarzu przy moich 

rodzicach, a tu leży jeden mój uczeń, 

tam drugi mój uczeń, kawałeczek trzeci 

mój uczeń i czwarty, to wiecie, to… to 

ręce opadają. Słyszeliście, ile tysięcy 

młodych ludzi odbiera sobie życie w 

ciągu roku? 4,5 tysiąca ludzi… Chyba 

jest nie tak z tą naszą, że tak powiem, 

filozofią życia. Silny człowiek fizycznie 
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jest silny psychicznie. I na odwrót. To 

jest sprzężenie zwrotne.  

BS: Uważa Pan, że to przyszło w 

społeczeństwie z czasem, czy jednak 

było tak zawsze? 

RN: Kochani… Mi się wydaje, że życie 

jest stosunkowo proste -  ludzie 

szczęśliwi 

nie będą 

sobie 

odbierać 

życia, 

zgadza się? 

Człowiek, 

który umie 

kochać, to 

będzie 

kochał nie 

tylko siebie, 

ale będzie umiał kochać innych ludzi, 

zgadza się? Nie będzie się starał robić 

krzywdę drugiemu człowiekowi. Bo 

przez to, że on sobie życie odbierze, to 

to już jest jego interes, ale wkoło… 

zobaczcie, co się dzieje. Rodzice wyją i, 

jak to się mówi, dla świata byłeś 

cząstką, a dla nas byłeś całym światem. 

Dla rodziców to wy jesteście całym 

światem i jeszcze czymś więcej. W was 

pokładają pewne nadzieje, pewne 

uczucia i tak dalej. Szkoła powinna to 

też przenosić na tę płaszczyznę tego 

zrozumienia, tego szacunku, do życia, 

do fajnej szkoły. I ja zawsze myślałem, 

że fajna ta nasza szkoła jest, no.  

ZD: A propos naszej szkoły, to dlaczego 

Jedynka? Dlaczego chciał Pan tutaj 

pracować? 

RN: Dzieci, ja też byłem uczniem 1 

Liceum Ogólnokształcącego. No i 

przenieśli mnie służbowo do tej 

Jedynki, za karę. Jak zdałem maturę, to 

sobie 

myślałem, 

że w życiu 

nawet nie 

będę 

chodził tą 

ulicą, żeby 

tej szkoły 

nie widzieć, 

tacy fatalni 

nauczyciele 

byli w tej 

szkole. Ale 

później sobie uświadomiłem, że jak 

wiesz, jakim nauczycielem nie chcesz 

być, to już jest połowa sukcesu. Na 

wzorcach negatywnych też możesz, że 

tak powiem, doświadczać wzorców 

pozytywnych.   Mnie wtedy tak trochę 

bardziej uspokoiło, ale wtedy wiecie, 

to byli starzy nauczyciele, jeszcze 

sprzed wojny, tacy tam z przypadku. 

Nas kształcili pamięciowo.  A dzisiaj to 

wiedza jest w tych smartfonach.  A my 

nie, myśmy musieli zapamiętać to.  

Inna nauka była. Wy się uczycie 

niepotrzebnych rzeczy. Autentycznie. 

Nauka w zupełnie innym kierunku 

zmierza. Praca zespołowa, praca w 
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grupie, praca w zespole, burza 

mózgów, tego typu rzeczy. I tam jest 

wynajdywanie problemów, 

rozwiązywanie tych problemów, 

zachód zupełnie inaczej w tej chwili 

tutaj. 

Wychowanie 

fińskie na 

przykład, w 

Finlandii, to jest 

wzór 

pedagogiki. Tam 

dzieciak cały 

czas rozwiązuje 

jak by się tu 

wpierdzielić na 

to drzewo, w 

gumiokach, w 

jakimś tam 

płaszczu, tam 

przystawiają 

ławki, drabinki, deski, jakieś linki…  

Tam dzieci kombinują. A tu dzisiaj co? 

Szkoła uczy tego, co wam w życiu 

zupełnie nie będzie potrzebne, a co 

wam będzie potrzebne to wy się sami 

będziecie musieli nauczyć. No, a te 

dzieci są dzisiaj takie właśnie delikatne, 

wy jesteście tacy, no ja nie wiem...  

BS: Jednak może jest w nas teraz coś 

dobrego? 

RN: Jest dobrego, jest, wy jesteście…  

Może część z was… Wiesz, no nie chcę 

tu mówić, wy jesteście tacy delikatni, 

ja mówię, jak te mimozy. Wy jesteście 

zmęczeni, tacy „migreeena”. Migrena, 

phy. 

BS: Obecnie w szkole uczy pan Bania. 

Czy, według Pana, profesor też jest 

zbyt delikatny? 

RN: Pan Bania, 

on jako chłopak 

do sportu się 

garnął, grał w 

hokeja, jeszcze 

w tej chwili 

wiem, że gra w 

hokeja, jest 

sędzią przecież 

piłkarskim, no 

przyszedł, 

chciał, dziesięć 

lat z nim 

przepracowałem, wszystko mu 

zostawiłem, musi ciągnąć to dalej.  

BS: Chciałem jeszcze spytać odnośnie 

tej hali. Czy jak Pan zaczynał pracę w 

szkole, to lekcje wf-u odbywały się już 

na niej? 

RN: Nic mi nie mów… Tragedia, to była 

po prostu tragedia w jednym akcie. 

Parkiet stojący, dziury w dachu, szyby 

powybijane, diabeł tu rządził. Na tym 

obiekcie miała powstać jakaś hala 

sportowo – widowiskowa klubu 

budowlanych. I tu już nic nie rób, bo 

lada dzień przyjadą, wjadą, rozwalą i tu 

postawią tu nową halę. Już od 1975 
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roku tutaj pracuję w tej sali, wtedy 

zacząłem wstawiać szyby, z chłopakami 

żeśmy parkiet zrobili, ponaprawiali, 

podocinali, żeby tu szło lekcje 

przeprowadzić jakoś, nie? Warsztat się 

zrobiło, narzędzia, po godzinach 

malowałem parkiety lakierami, jakieś 

tam nitro, potruł się człowiek… No, a 

później się już uparłem, jak już pod 100 

lat podjechała, to już zabytek, nie? No i 

rzeczywiście dobrze, że się uparłem, że 

dało się ją uratować, nie? Bo w tej 

chwili satysfakcja jest z tego, że to stoi.  

Młode pokolenie będzie miało co 

oglądać. Tym bardziej, że tutaj ludzie z 

AWF-ów przyjeżdżają, oglądają, bo to 

jest tak zwana sala typu szwedzkiego…  

BS: Czy jest coś, czego Pan żałuje po 

tych wszystkich latach? 

RN: Zawsze żałujemy: albo żałujemy, 

żeśmy coś zrobili, albo żałujemy, żeśmy 

czegoś nie zrobili, wiesz o co chodzi. 

Szczęście miałem? Miałem. Ale 

szczęściu trzeba pomóc. Zawsze 

szczęściu trzeba pomóc. Jak jesteś 

pracowity to tego szczęścia masz 

więcej, jak jesteś mniej pracowity to 

tego szczęścia masz mniej.  Jak sobie w 

życiu pościelesz, tak się wyśpisz. Jak 

sobie chałupę wybudujesz, tak 

będziesz w tej chałupie mieszkać.  A wy 

budujcie sobie to życie. Tylko w 

oparciu o zdrowe wartości, naprawdę. 

Bo to jest istotna sprawa. Nie szukajcie 

człowieka, z którym chcielibyście życie 

przeżyć, bez którego nie wyobrażacie 

sobie życia. To jest taka drobna 

różnica, prawda? Że zawsze należy 

szukać takiego człowieka, bez którego 

nie jestem sobie w stanie życia 

wyobrazić. A nie „a, z tobą to ja 

wytrzymam”. Szukajcie tych wartości 

ukrytych, szukajcie serca, szukajcie 

duszy, tego wszystkiego, co jest 

istotne. Czytajcie zdrową poezję. Fajną 

poezję.  

ZD: Jaką by Pan polecił? 

RN: Ja na przykład pamiętam jak dziś, 

jak szedłem do pracy, to mój świętej 

pamięci tatuś położył mi na biurku 

tomik wierszy „Straszny Dziadunio”. 

Wstążeczką zaznaczył mi tam taki 

wierszyk i mówi: „Nim wejdziesz do 

klasy, naucz się tego wierszyka na 

pamięć, żebyś wiedział”. I tam właśnie 

było napisane:  

Kiedy będziesz dzwon ulewał, 

czarodziejski dzwon,  

co by pieśni szczęścia śpiewał 

przecudowny ton -  

to nie wrzucaj doń metali, ani srebra, 

ani stali 

Ani w wrzątek strun lutnisty 

By dźwięk był jak lutnia czysty 

Ani ognia po iskierce,  

Ale daj mu złote serce!  

A gdy będziesz kuł z granitu 

Posąg bohatera, 

Aby stworzyć cel zachwytu, 

Który nie umiera: 

Nie kładź laurów mu na skronie, 
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Nie dawaj mu gromów w dłonie, 

Nie staraj się, żeby głazy 

Były śnieżne i bez skazy, 

Bo te ludzi nie poruszą, 

Lecz pierś natchnij wielką duszą! 

Natchnij duszą!... 

(Maria Rodziewiczówna – Straszny 

Dziadunio)  

I to była taka poezja kiedyś, widzicie. 

Tuwim na przykład o życiu naszym 

pisał, że „życie nasze to zawiły jest 

rachunek, to równanie, dla którego 

rozwiązanie często jest nad nasze siły, 

same iksy, ipsylony, pełno działań tu 

się gmatwa, 

a choć reguł 

są miliony, 

wybrnąć 

dobrze – 

rzecz 

niełatwa. 

Jedna zmyłka 

nieostrożna 

– całe życie 

pójdzie 

błędnie, a 

powtórzyć 

już nie 

można. A więc żyj – i licz oględnie”. I 

tak mógłbym, wiecie, długo, długo 

jeszcze…  Mózg należy trenować tak 

samo jak mięśnie. Tak będzie 

funkcjonował mózg, jak będą 

funkcjonowały te mięśnie. I tu jest cała 

ta tragedia. Ech… Życie należy do was. 

Życzę wam, żebyście trafiali na fajnych 

ludzi, na fajnych nauczycieli, ale 

najlepszym nauczycielem, to ja wam 

powiem, jest zawsze rodzic. 

Naprawdę, uwierzcie mi. Najpierw był 

ojczulo, matula, to byli ci ludzie, którzy 

najwięcej mnie nauczyli. Uwrażliwili 

mnie na pewne rzeczy istotne. A resztę 

to sobie człowiek doczytał. Z książek, z 

literatury… No ale wy macie inne życie, 

wy macie komputerowe, tabloidalne 

życie, internetowe…  Jak patrzę na 

was, to mówię, czy wy będziecie umieli 

kiedyś rozmawiać ze sobą? Czy wy 

będziecie umieli patrzeć sobie w oczy? 

Czy nauczycie się patrzeć sobie w 

oczy? Bo 

może trzeba 

się pytać. 

Może trzeba 

udać się w 

kierunku 

antropologii. 

Wzrok jest 

narzędziem. 

Trzeba umieć 

patrzeć. W 

oczy. Małe 

rzeczy 

świadczą o charakterze człowieka. 

Pamiętajcie, patrzcie, obserwujcie, 

uczcie się mniej mówić, więcej 

obserwować, nauczcie się patrzeć. 

Nauczcie się słuchać. W myśl zasady 

„Mowa jest srebrem, a milczenie 

złotem”.  

AK: Chyba, że „kto pyta, nie błądzi”. 
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RN: No tak, kto pyta, ten dostaje dużo 

odpowiedzi.  I z tych odpowiedzi 

trzeba wybrać tą istotną odpowiedź.  

ZD: Ale co za dużo, to niezdrowo. 

AK: A ciekawość to pierwszy stopień do 

piekła… 

ZD: Można się zaplątać w tych 

przysłowiach… 

RN: No wy się będziecie plątać, bo jak 

macie trzydzieści ileś godzin, zajęcia z 

przynajmniej piętnastoma 

nauczycielami i każdy tam… Wszystko 

musicie poddawać w wątpliwość. 

Generalnie 

kierować się 

własnym 

rozumem. Bo 

wy inaczej 

patrzycie niż 

my, starzy. 

Inaczej 

patrzycie niż 

wasi rodzice, 

którzy są te 

dwadzieścia 

parę lat starsi od was. Musicie 

wszystko zawsze przetrawić i przełożyć 

z polskiego na polski, ale na młodszy. 

Mnie to tak ubolewa, że my jako 

społeczeństwo jesteśmy ciency. 

Wybory przed wami. Wybierajcie 

dobre, wybierajcie mądrze. Nauczcie 

się wybierać. Nauczcie się myśleć, 

patrzeć. Nic nie zrobisz bez 

pomyślunku.  

Patrz, jakieś zdjęcie tutaj…  Patrz, jakie 

drużyny tu miałem swego czasu. Ja tu 

nie musiałem prosić, dwudziestu w 

siatkówkę grało u mnie. A dzisiaj 

sześciu człowiek nie może dorwać. Po 

dwudziestu grało, koszulek mi 

brakowało. No i do jednego 

nauczyciela dzieci ciągną, a od 

drugiego uciekają. No i co zrobisz. Ja 

tutaj miałem SKS-y, tu sala żyła, a 

dzisiaj patrzcie – nie ma nic.  

ZD: Od czego to Pana zdaniem zależy? 

RN: Zadam ci jedno pytanie: jak do 

domu idziesz, to cieszysz się, że idziesz 

do domu? A 

dlaczego się 

cieszysz? Nie 

dlatego, że 

tam, w tym 

domu, jest 

mamusia, 

jest tatuś, że 

być może w 

tym domu 

można 

porozmawiać 

trochę? Że jest się do kogo przytulić, że 

jest komu na kolana usiąść? Przytulić i 

powiedzieć „Mamo, kocham Cię”, czy 

„Tato, fajnie, że jesteś” ? Takich rzeczy, 

to wy nie odczuwacie dzieciaki? Gdyby 

na tym świecie rzeczywiście były tam 

te wartości, gdyby ludzie umieli z sobą 

rozmawiać, umieli się kochać, to czy 

byłaby taka sytuacja, jak w tej chwili 

jest?  Czemu to jest tak, że zawsze 
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jeden drugiego wykorzystuje, że 

zawsze młodzi wykorzystują starych, 

żeby ich oskrobać? Starzy z kolei 

zamykają się jak te psy 

wściekłe… Kiedyś to 

było nie do pomyślenia. 

Naprawdę, uwierzcie 

mi. Nie do pomyślenia 

było. Ja nie pamiętam. 

Myśmy się chowali w 

jakimś zespole, jakby 

co, to się szło do 

sąsiadki na obiad, za 

chwilę u mnie wszyscy 

jedli. Uwierzcie mi, że 

tak można też. A dzisiaj? Jeden 

drugiemu nie pomoże, nic. Ty się 

topisz, a ja się obrócę, żebym nie 

widział jak ty się będziesz topił. No nic, 

dzieciaki, róbcie ten kraj lepszym, to 

już od was będzie dużo zależało. 

Myśmy w durnowatych czasach żyli, 

ale te durnowate czasy coś sobą 

wnosiły. I ja je mile wspominam. Kupa 

ludzi tu przez moje ręce przeszła i do 

tej pory nawet mnie poznają. Brodę 

zapuściłem, a i tak mnie rozpoznają. 

Przez Szeroką już nie chodzę w ogóle, 

bo na Szerokiej to jest w ogóle tragedia 

optymistyczna. A o tyle przyjemnie, że 

nie chcą mnie pobić, tylko wręcz 

odwrotnie, telefony „niech mi pan 

pomoże, bo mnie tu kręgosłup boli”. 

Taka jest kolej rzeczy. Uczyć się, uczyć, 

wiedzieć więcej jak mniej.  
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Kultura masowa. Pojęcie, które 

wzbudza w nas niezrozumiały niepokój. 

Dlaczego czujemy się winni, gdy 

słyszymy to hasło? Dlaczego mówimy o 

nim jak o problemie, który powinno się 

wyeliminować lub choćby zamieść pod 

dywan? Zwłaszcza dlatego, że wszyscy, 

mniej lub bardziej świadomie, 

korzystamy z tego właśnie zjawiska, fala 

gniewu, która zalewa temat 

globalizacji, zdaje się być w dosyć 

małym stopniu uzasadniona. Niektórzy 

twierdzą, że kultura masowa ma wpływ 

nie tylko na nasz sposób życia, 

ubierania się czy spędzania wolnego 

czasu, ale także na świat sztuki i muzyki. 

Czy te słowa można uznać za jak 

najbardziej trafne? To już przyjdzie 

osądzić Tobie, drogi czytelniku. 

Od kiedy na początku XX w. Pablo 

Picasso zadebiutował na światowej 

scenie, pojęcie sztuki współczesnej 

wstrząsa światem. W grupie znajomych 

każdego z nas znajdą się tacy, którzy 

wykażą szczególną aprobatę dla tego, 

wcale nie tak nowego, typu przekazu 

emocji, a także i tacy, którzy zmieszają 

go z błotem, ruszając przy tym z 

pochodniami na CSW. 

Zjawisko tego buntu, który gromadzi się 

przeciw sztuce współczesnej jest wręcz 

zadziwiające, biorąc pod uwagę, że 

mamy do czynienia z bytem, który ma 

za sobą 100 lat istnienia i który już 

dawno temu powinien był wniknąć w 

nasze społeczeństwo i zostać 

zaakceptowany.  

Ten wewnętrzny sprzeciw, który 

niektórzy z nas odczuwają, wynika z 

tego, że nie chcemy lub nie jesteśmy w 

stanie zobaczyć w kubizmie, dadaizmie 

czy sztuce śmieciowej, głębszego 

sensu/drugiego dna, czy jakkolwiek 

inaczej chcielibyście nazwać to, co 

powinno się zauważać przy oglądaniu 

prawdziwego dzieła. Pytanie, które 

jednak zastanawia, jest proste; skąd się 

bierze ten brak zrozumienia i 

tolerancji?  

Argumentami krytyków mógłby być 

zauważony brak oryginalności w 

pracach pojawiających się ostatnimi 

laty. Według nich inspiracja artystów 

zakrawa na plagiat. Oczywiście 

kolejnym pełnym pretensji problemem 

jest domniemany brak tego większego 

sensu i znaczenia we współczesnych 

dziełach sztuki. Może faktycznie jest 

tak, jak ludzie pełni dezaprobaty by 

nam wskazali, że nasz świat został 

pochłonięty przez ideę masowej 

produkcji i że sztuka poszła tym samym 

zgubnym nurtem? 

Historia mówi na ten temat jednak coś 

innego. Przez ostatnie stulecia każdy 

Kultura masowa a sztuka i 

muzyka 
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nowy nurt w sztuce był czymś 

niewyobrażalnie awangardowym. 

Zastanawialiście się może kiedyś, 

czemu większość wielkich artystów 

została odkryta dopiero długo po 

śmierci? Z tego samego powodu, z 

którego sztuka współczesna nadal jest 

często potępiana. Nasza społeczna 

świadomość ma skłonność do długiego 

rozpatrywania niektórych kwestii, 

zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczy nowe, 

szokujące i kontrowersyjne. Czymże 

sztuka współczesna jest, jeśli nie 

właśnie czymś, co wzbudza 

kontrowersję? Właśnie na tym polega 

jej piękno, że poprzez wywołanie w nas 

odrazy, ukazuje nam to, co jest 

prawdziwie przerażające i amoralne, a 

na co kompletnie nie zwracamy uwagi 

w naszym pełnym biegu, codziennym 

życiu. Zatem właśnie przez sposób, w 

jaki na nas działa, jest czymś tak 

niepojętym. Żaden z nas, a tym bardziej 

my, jako ogół, nie lubimy, gdy coś nam 

się wytyka. Gdy pokazuje się nam nasze 

wady i błędy, naszą pierwszą reakcją 

jest wyparcie. I tak właśnie każdy 

ciskający słowami w sztukę 

współczesną, wypiera się tego, że jest 

to sztuka, że zaistniała w historii i że 

kiedykolwiek miała prawo powstać. 

Robi to tylko dlatego, że jest ona 

właśnie takim wielkim palcem 

wytkniętym w jego stronę. Jak gdyby 

wydawało się mu, że jeśli powtórzy to 

kłamstwo tysiąc razy stanie się ono 

prawdą. Jednak Goebbels nie miał racji. 

Coś, co zaistniało i wywarło wpływ na 

naszą kulturę, nigdy nie zostanie 

wymazane z dziejów świata. A każdy z 

nas, czy to fan, czy to hater sztuki 

współczesnej, powinien ją 

zaakceptować i okazać jej szacunek. Za 

pięćdziesiąt, czy sto kolejnych lat 

nauczymy się rozumieć ten nurt. Tak 

samo, jak nauczyliśmy się dostrzegać 

geniusz w pracach Van Gogha, jak 

doceniliśmy brudne stopy w obrazach 

Chełmońskiego, czy to, że Maria Panna 

Caravaggia ma sukienkę w odcieniu 

krwistej czerwieni, a nie 

nieskazitelnego błękitu. 

Nowe pojęcie musi dojrzeć w naszych 

umysłach, musi zostać dokładnie 

przetrawione przez nasze, zgubne być 

może, poczucie moralności. Dopiero 

wtedy nauczymy się doceniać i 

akceptować sztukę współczesną.  

Jakkolwiek zamknięci chcielibyśmy 

pozostać, musimy zauważyć, że to, co 

zostało napisane powyżej, znajduje 

swoje zastosowanie także i w innych 

dziedzinach życia. Tym razem 

przyjrzymy się dokładniej jedynie 

jednej z nich, wspomnianej także we 

wstępie. 

Pop, czyli prostując muzyka popularna, 

spotyka się z krytyką wielu 

melomanów, ale i nie tylko. Za co 

obrywa pop? Niektórzy mówią, że 

każda piosenka lecąca w radiu brzmi tak 

samo. Jeśli spojrzeć na przegląd 

ostatnich 200 hitów lata, zawierają się 

one w większości w jednym schemacie: 

zwrotka, refren, zwrotka, trochę 

przypadkowego rapu i refren. 

Zakładając, że pojawienie się tych 

krótkich wstawek z innego gatunku 
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muzycznego, ma na celu zdobycie 

większej liczby fanów. W ciągu 

ostatnich lat bowiem, nasze pokolenie 

przestało słuchać popu. Coraz częściej 

sięgamy po hip hop i rock. Znajdujemy 

również coraz więcej fanów zespołów, 

na których wychowywało się nasze 

starsze rodzeństwo (pomijając fakt, że 

bluzki z napisem “Nirvana”/“Iron 

Maiden” stały się modne [sama taką 

mam, ale zdarza mi się słuchać 

Metalliki, więc oszukuję się, że jestem 

usprawiedliwiona]). Ta zmiana w 

naszym upodobaniu muzycznym jest 

conajmniej zaskakująca, biorąc pod 

uwagę fakt, że przecież “toczymy wojnę 

pokoleń” i gardzimy muzyką naszych 

rodziców (i vice versa). Nie oznacza to, 

że nie mamy nowych muzyków, których 

wielbimy. Każdy z nas co najmniej 

kojarzy kogoś, komu zdarza się słuchać 

the 1975, The Neighbourhood, TØP, 

Kendricka Lamara czy Drake’a.  

Można by tak kilometrami stron 

rozpływać się nad tym, jakiej muzyki 

słuchamy, ale to nie to wzbudza 

konsternację. Główne pytanie stanowi 

fakt, że chociaż bardzo rzadko, gdy 

spytamy się kogoś o to, czego słucha, 

do naszych uszu dobiegnie odpowiedź 

“Popu”, największymi hitami są 

piosenki właśnie tego gatunku. Nikt z 

nas nigdy nie słuchał Luisa Fonsiego, a 

jednak każdy choć raz słyszał Despacito. 

Skąd się to bierze?  

Otóż na tym właśnie polega magia 

takich piosenek, że stanowią pewnego 

rodzaju disco polo świata. Zazwyczaj ich 

teksty nie różnią się zbytnio od siebie 

nawzajem. Nie są zbyt ambitne, nie ma 

w nich trudnych słów, za to bardzo 

łatwo wpadają do mózgu przez uszy i 

tam zakładają sobie swoje własne małe 

gniazdko, którego bardzo ciężko jest się 

pozbyć. Najlepiej bawi się właśnie przy 

takiej muzyce; lekkiej, w której nie 

wspomina się o depresji, problemach 

ogólnoświatowych czy dyskryminacji. I 

właśnie przez to jest tak popularna. A 

fakt, że prawie każda piosenka, która 

leci w tle na siłowni, restauracji czy na 

mało wyszukanej imprezie, brzmi 

bardzo podobnie, jest tylko 

potwierdzeniem tego, że lubimy tylko 

te piosenki, które już znamy.  

Zjawisko kultury masowej jest lekko, a 

można by rzec nawet, bardzo 

zatrważające. Jednak nie powinniśmy 

popadać w hipokryzję, gdy 

wypowiadamy się na jej temat. 

Jesteśmy dziećmi globalizacji. Nosimy 

takie same buty, jak nastolatkowie w 

Stanach, a jeśli Koreanki mają 

najpiękniejszą cerę, to zamówimy przez 

Internet peeling z wyciągiem z alg. 

Tępimy pop, oglądając nowy teledysk 

Katy Perry na YouTubie i śmiejemy się z 

Hasiora, wieszając na ścianie portret 

Marilyn Monroe w różnych wersjach 

kolorystycznych. Puentą tego artykułu 

nie jest to, żeby powiedzieć Ci, 

czytelniku, że żyjesz w świecie pełnym 

hipokryzji i że jeśli słuchasz popu lub nie 

chodzisz w każdy czwartek do CSW, to 

jesteś ignorantem i musisz uświadomić 

sobie, że twoje poglądy są 

beznadziejne. Sensem tego tekstu jest 

ukazanie, że czy chcemy, czy nie, 

funkcjonujemy w świecie, który 
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utworzył w nas pewne przyzwyczajenia, 

a my przeważnie nie staramy się ich 

wyeliminować. Istnieje tendencja do 

mówienia o kulturze masowej jako o 

czymś złym, podczas gdy przez 

większość naszego życia nauczyliśmy 

się traktować ją jako dobrodziejstwo. 

Nie mówię przez to, że każdy powinien 

być taki sam, a szukanie odmienności w 

sobie jest nieodpowiednie. Poznawanie 

siebie i robienie tego, co się naprawdę 

kocha jest jedną z większych 

przyjemności w życiu. Uważam po  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prostu, że nadszedł czas, żeby przyznać 

się, że pozwalamy kulturze masowej 

rosnąć. Z kolei jeśli nie podoba ci się 

sposób w jaki świat funkcjonuje, żeby to 

zmienić, musisz to najpierw 

zaakceptować. Nie narzekaj i nie złość 

się. Tym nic nie zdziałasz, poza 

wpędzeniem siebie w zły humor. 

Spróbuj coś zmienić. Bo jak głoszą 

plakaty stojące na Placu Rapackiego: 

“ty zaczynasz”, a świat należy do nas. 

 

Julia Stanclik



#wJedynce   KINO 

  

28 VARIA(T) // PAŹDZIERNIK 2017  

 

Świeży, przełomowy film 

wyreżyserowany przez polsko-

angielskie małżeństwo Kobiela - 

Welchman -- ,,Twój Vincent" (,,Loving 

Vincent") -- dopiero niedawno wszedł 

do kin, a już podbił świat i budzi 

zainteresowanie festiwalowych jury. A 

jest tutaj czym podbijać, bo film jest 

pierwszą pełnometrażową malarską 

animacją, na którą składa się, nota 

bene, ok. 65 tysięcy stworzonych 

ręcznie przez 115 malarzy olejnych 

klatek-obrazów w stylu van Gogha. Jest 

to zdecydowanie jeden z 

najciekawszych wizualnie dzieł, jakie 

widziałem. Niestety, jeśli chodzi o 

fabułę, jest już zacznie gorzej.  

,,Twój Vincent" opowiada o tym, jak po 

śmierci artysty od tajemniczego 

postrzału w brzuch, Armand Roulin, 

którego rodzina pozowała do wielu 

portretów van Gogha, nieco niechętnie 

udaje się do Auvers-sur-Oise, gdzie 

post-impresjonista spędził ostatnie dni 

i gdzie zmarł. Struktura filmu, 

polegająca na rozwikłaniu zagadki 

śmierci i zmian w życiu chorego 

psychicznie malarza, skutkuje 

wielokrotnymi flashbackami, które dla 

odróżnienia namalowane są w czerni i 

bieli. Niestety, historia, która zaczyna 

się ciekawie, jako spojrzenie w 

przyczyny próby samobójczej niezwykle 

kreatywnego człowieka cierpiącego na 

głęboką depresję, szybko zamienia się 

w dziwny ,,whodunit", czasami mocno 

przypominającą jeden z epizodów 

,,Colombo". Dlatego też im dalej się 

ogląda, tym bardziej proces 

rozwikływania zagadki śmierci zdaje się 

tylko wymówką, żeby przedstawić 

widzowi kolejne postacie z portretów 

van Gogha, by pod koniec projekcji, 

kiedy wyświetlane są autentyczne 

obrazy, można było powiedzieć ,,o, to 

tamta!".  

Filmowi udaje się mimo wszystko 

stworzyć interesujący obrazek 

miasteczka, w którym mieszkał 

niezrozumiały geniusz. Każda osoba 

zdaje się mieć jakąś teorię na temat 

ostatnich dni artysty, ba, niektóre 

Pół Vincenta 
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postacie podają coraz to nowe 

warianty, gdy do fabuły dołożony 

zostaje kolejny element. Momentami 

więc konwersacje Armanda ze 

spotkanymi są wymowne, chociaż 

większość czasu fabuła wlecze się, 

próbując rozwiązać zagadkę, która 

równie dobrze może nie istnieć lub 

zastanawiając się, czy ,,Vincent zostanie 

kiedyś doceniony...". Hm, trudne 

pytanie, ale zdaje mi się, że tak.  

Co by jednak nie mówić o fabularnej 

stronie ,,Twojego Vincenta", jego 

artystyczna, wizualna strona jest po 

prostu onieśmielająco piękna. 

Obecność wielu postaci daje 

tworzącym go malarzom możliwość 

przeróżnego ujmowania grających je 

aktorów. Wszystko to prowadzi do 

powstania wyjątkowego dzieła-hołdu 

najpopularniejszemu malarzowi 

wszechczasów. Oczywiście, sama myśl 

o koncepcji filmu i włożonego wysiłku 

jest zwyczajnie niesamowita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak więc, wizualnie spektakularny, 

chociaż fabularnie zawodzący ,,Twój 

Vincent" wciąż jest filmem, który trzeba 

zobaczyć. Przez niedociągnięcia w 

prowadzeniu historii, nie spodziewam 

się, że zostanie on klasykiem kina, jest 

jednak pierwszy w swoim rodzaju. no i 

prawdopodobnie zgarnie Oscara czy 

inne statuetki. Poza tym, czasem warto 

przejść się do kina i, choćby na chwilę, 

opuścić szczękę do samego dołu. 

 

Jędrzej Kierys
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Camerimage Festival rokrocznie jest 

wydarzeniem wartym czasu i uwagi 

zarówno fanów kina wysokiej klasy, jak 

i przeciętnych konsumentów sztuki 

filmowej. Prezentowane są na nim 

produkcje od późniejszych kandydatów 

do Oscarów, aż po nieprezentowane 

nawet w większych kinach obrazy 

polskich twórców. Fakt, że lokalizacją 

festiwalu ponownie stanie się 

nieodległa nam Bydgoszcz jeszcze 

bardziej przemawia za tym, by 

poświęcić jeden ze swoich dni lub 

wieczorów na uczestnictwo w tym 

wydarzeniu. Ale by doświadczyć 

bliskiego kontaktu z dziesiątą muzą, nie 

trzeba będzie wcale opuszczać obrębu 

naszego miasta, a nawet naszej 

starówki. Zatem – co w związku z tym 

festiwalem będzie czekało na nas w 

Toruniu? 

Podobnie jak rok temu, 25. edycja 

Camerimage Festival zachęca nas do 

wizyty w toruńskim Centrum Sztuki 

Współczesnej. W jaki sposób? Podczas 

gdy przed rokiem prezentowano tu 

fascynującą wystawę powiązaną z 

twórczością oryginalnego reżysera i 

scenarzysty Davida Cronenberga, rok 

2017 zwieńczy prezentacja dorobku 

artystycznego równie 

niekonwencjonalnego twórcy, jakim 

jest imiennik Cronenberga – David 

Lynch. Otwarcie będzie miało miejsce 

już 12 listopada, a jej koniec - dopiero 

18 lutego 2018 roku, co pozostawia 

sporo czasu na zaznajomienie się z nią. 

Pozostaje jednak jedno zasadnicze 

pytanie: czy będzie warto? 

Niestety nie jestem w stanie udzielić 

odpowiedzi obiektywnej. David Lynch 

jest jednym z moich ulubionych 

reżyserów i z pewnością będę jedną z 

Absurdy kina w Toruniu 
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pierwszych, które pojawią w się w CSW 

po otwarciu wystawy. I między innymi 

dlatego głównym celem tego artykułu 

nie była jednak jej zapowiedź, lecz 

zachęcenie was do podzielenia mojej 

fascynacji dorobkiem tego reżysera, 

szybkiego zaznajomienia się z nim oraz 

pokazanie, co przyczynia się do mojego 

entuzjazmu. 

Lynch jest jednym z najbardziej 

uznanych i nietypowych twórców 

współczesnego kina. Poświęciwszy 

swoją młodość na studiowanie sztuk 

pięknych, postanowił podjąć się prób 

tworzenia animacji, co ostatecznie 

przerodziło się w jego karierę kinową. 

Nominowano go do Oscara aż 

czterokrotnie, dwukrotnie zdobywał 

Złotą Palmę Festiwalu w Cannes oraz 

nagrodę Césara. O jego oryginalności 

stanowi jego charakterystyczny styl, w 

którym umiejętnie dobiera i posługuje 

się światłem, kolorystyką oraz muzyką, 

dokonuje nietypowych montaży i 

tworzy nieszablonowe postacie. W 

swoich produkcjach bardzo często 

całkiem realistyczne scenariusze 

przedstawia w zupełnie nierealny 

sposób, zahaczając o absurd i 

surrealizm. Jego dorobek zdobią takie 

kultowe obrazy, jak na przykład 

debiutowa „Głowa do wycierania”, a 

także „Człowiek słoń”, „Blue Velvet” 

oraz „Dzikość serca”. Dodatkową sławę 

przyniósł mu jeden z najgłośniejszych i 

najbardziej rozpoznawalnych 

amerykańskich seriali telewizyjnych – 

„Miasteczko Twin Peaks”. To właśnie 

obejrzenie pierwszego sezonu tej 

produkcji (osobiście uważam go za 

arcydzieło) rozpoczęło moją przygodę z 

jego kinem – przygodę, która przy 

każdym seansie pozwala mi wychodzić 

poza horyzonty mojego rozsądku i 

zastanawiać się nad sensem wszelkich 

splotów wydarzeń.  

Wracając do wystawy, warto dodać 

jeszcze, że w jej skład wejdą elementy 

jego dorobku filmowego w wielu 

formach: od kinowej, przez 

eksperymentalną i serialową, aż po 

wideoklipy i reklamy. Ponadto David 

Lynch może pochwalić się bogatą 

kolekcją artystyczną: własnym 

malarstwem, rysunkami, grafikami, 

fotografikami oraz kompozycjami 

muzycznymi, których z pewnością 

również nie zabraknie. Prezentacja o 

tytule „Silence and Dynamism” 

zapowiadana jest jako: „największa jak 

dotąd ekspozycja tych wszystkich jego 

aktywności artystycznych”, na którą 

złożyć się ma około 400 jego prac. Z 

głęboką nadzieją zapraszam każdego 

amatora kina do jej zobaczenia – 

wierzę, że nikt nie poczuje się 

zawiedziony. 

 

Inga Szwed
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„Zaduszki muzyczne” od wielu lat są 

częścią „Jesiennych konfrontacji” 

organizowanych przez Panią Profesor 

Justynę Rebelkę-Czapiewską. Zaduszki 

to jedno z najważniejszych kulturowych 

wydarzeń w 1LO, które co rok przyciąga 

niemałą liczbę widzów, jak i 

uczestników. W tym roku koncert odbył 

się 27 października- rozpoczął się o 

godzinie 16.30. Z przyjemnością można 

było zobaczyć, że w szkolnej auli nie 

starczyło miejsc siedzących, a widzowie 

stali nawet na korytarzach.  Tegoroczne 

występy zdecydowanie utrzymały 

wysoki poziom wydarzenia oraz wniosły 

wiele świeżości i nowego spojrzenia na 

„Muzyczne Zaduszki” i ich tematykę.  

    

Tegoroczny koncert otworzył gitarzysta 

Sebastian Pras z Karolem Szarszewskim 

i Szymonem Gierszem. Zagrali dla nas 

długi, rockowy kawałek, nie skąpiąc 

przy tym wspaniałych solówek na 

gitarze elektrycznej. Pierwszą 

wokalistką, która pojawiła się na scenie, 

była Paulina Raszka. Akompaniowali jej 

Michał Sawrycki, Wojtek Paul, Kamil 

Oswald oraz Kuba Andrejczuk. W ich 

wspaniałym wykonaniu usłyszeliśmy 

piosenkę Etty James pt.: I'd rather be 

blind”. Jako trzecią na scenie 

zobaczyliśmy Sarę Kolankowską, dla 

której to był debiut na jedynkowej 

scenie. Pierwszoklasistka odegrała 

krótki monodram. Myślę, że wszystkich 

zachwyciła interpretacją fragmentu 

tekstu Rebeki Donovan „Oddychając z 

MUZYCZNE ZADUSZKI 

2017- RELACJA 
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trudem”. Mamy nadzieję, że Sara od 

teraz pozostanie już stałym bywalcem 

na naszej scenie.  Kolejne wystąpiły Ola 

Cymerman, Ola Lewandowska i Agata 

Otręba. Wykonały dla nas piosenkę 

„Where’s my love” zespołu SYML w 

bardzo wzruszającej, melancholijnej 

aranżacji. Następnie zadebiutował 

nowopowstały zespół w naszej szkole,w 

którego skład wchodzi Natalia 

Ziółkowa, Jakub Witkowski, Filip 

Kuczmarski, Zbyszek Wysocki oraz 

Kosma Gąsiorowski. Zagrali dla nas 

kultowy kawałek Michaela Jacksona pt. 

”Man in the mirror”, który zachwycił 

publiczność. Po wyżej wymienionym 

występie, na scenę wkroczyli Kuba 

Więckowski oraz Michał Szubiński, 

którzy wykonali piosenkę „Black Flies” 

Bena Howarda. Ten utwór znów 

wprowadził widzów w nastrój pełen 

zamyślenia i wzruszenia. Następna 

interpretacja była nietypowy, ponieważ 

usłyszeliśmy utwór „Mariage d’amour” 

na fortepianie. Tę wzruszającą 

kompozycję zagrał Jeremiasz z 

Janiszewski, kolejny muzyk, który 

wkroczył w grono artystów Jedynki z 

niemałym echem. Kolejne na scenę 

weszły Oliwia Nowak i Klaudia Bober, 

które swoim układem tanecznym nie 

tylko rozluźniły nieco atmosferę, ale też 

zachwyciły widownię. Kolejny występ 

przełamał pewną barierę w tradycji 

Zaduszek. Tą nowoczesność 

wprowadził Kuba Wasylkowski, 

posługujący się pseudonimem 

artystycznym „Tihy”. Zarapował dla nas 

autorski kawałek z jego nowej płyty. 

Następny wystąpił Paweł Główczewski 

wraz z Michał Szubińskim, Kacprem 

Tylochem, Arturem Iwińskim i Kamilem 

Oswaldem. Wykonali piosenkę Dawida 

Podsiadło pt. „Nieznajomy”, w której 

uwolnili wiele emocji i poruszyli 

publiczność. Równie wzruszająca była 

Patrycja Musiałowska, która zaśpiewała 

i zagrała na gitarze autorską piosenkę 
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„Nie wierzę w to”. Następnie na scenie 

pojawiła się poezja. Usłyszeliśmy wiersz 

„Wietnam 1965” Haliny Poświatowskiej 

w wykonaniu Marty Weręgowskiej, 

która skłoniła nas swoją interpretacją 

do głębokiej refleksji oraz wprawiła nas 

w zadumę. Później zapanowała nieco 

żywsza atmosfera, dzięki Karolinie 

Kałon, Sebastianowi Prasowi, Kosmie 

Gąsiorowskiemu, Tomkowi 

Popławskiemu oraz ich wykonaniu 

piosenki „Losing my religion” formacji 

R.E.M. Kolejny utwór, zaśpiewany przez 

Olę Kamińską i zagrany przez Artura 

Iwińskiego, Kamila Oswalda, Kubę 

Wasylkowskiego i Tomka Popławskiego 

również uwolnił wiele emocji. Głos Oli 

oraz jej energia wypełniły całą aulę w 

ułamku sekundy. Był to utwór zespołu 

Imagine Dragons pt. „Believer”. Kolejne 

wykonanie, mimo że spokojniejsze, 

również było czarujące. Usłyszeliśmy 

piosenkę Annie Lennox „I put a spell on 

you” we wspaniałym wykonaniu Oliwii 

Szymańskiej, Kuby Andrejczuka, Wojtka 

Paula, Michała Wójcika i Kamila 

Oswalda. Następny na scenie pojawił 

się znany ze swojego wyjątkowego 

głosu solista. Michał Małecki zaśpiewał 

piosenkę Czesława Niemena „Dziwny 

jest ten świat”. Publika słuchała 

Michała z zachwytem, po czym cała sala 

wstała i biła mu brawo przez długi czas. 

Później wystąpiła dziewczyna, która 

niesamowicie przykuwa na scenie 

uwagę - Matylda Pietrzykowska. 

Wykonała dla nas utwór Wojciecha 

Młynarskiego „Jeszcze w zielone 

gramy”.  Kolejni na scenę wyszli Olek 

Gałązka oraz grający na gitarze Kuba 

Więckowski i na perkusji Michał 

Szubiński. Trio wykonało wzruszającą 

piosenkę „Lepiej wcale” Leskiego. Po 

muzyce przyszła pora na poezję. Zofia 

Dąbrowska pokazała nam czarującą 

interpretację wiersza Zbigniewa 

Herberta pt. „Tren Fortynbrasa”. 

Koncert zamknął zespół He perdido los 

platanos w składzie Basia Nowak, 

Mikołaj Kurek, Ola Kowalewska, Artur 

Iwiński, Antek Luc oraz Michał Wójcik. 

Wykonali utwór „Hey you” zespołu Pink 

Floyd. Było to idealne zakończeni tego 

wspaniałego koncertu.  

Całość wydarzenia została 

poprowadzona przez organizatorów 

tegorocznego koncertu - Basię Nowak 

oraz Pawła Główczewskiego. Obok nich 

stali Olek Gałązka i Ola Krajewska, 

którzy czynnie pomagali w 

zorganizowaniu i przygotowaniu 

wydarzenia. Liczymy, że za rok 

spotkamy się w podobnym gronie i po 

raz kolejny wpadniemy w 

październikową zadumę… 

 

Marta Weręgowska, Paweł Główczewski
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Na pierwszym nocnym targu kupiłam 

żółty beret i kilka pocztówek, 

przesiąknęłam inspiracjami i napiłam 

się dobrej kawy. Pers odbył się 26 

września i od tamtej pory chciałam się 

dowiedzieć, czym zajmuje się Fundacja 

Studio M6. Odwiedziłam również 

vintage pop-up store, organizowany 

przez to stowarzyszenie, ale tam tez nie 

znalazłam odpowiedzi na nurtujące 

mnie pytania. Próbowałam znaleźć 

artykuły w sieci, ale oprócz oficjalnego 

fanpage’a na facebooku nie ma za wielu 

wartościowych materiałów. 

Postanowiłam dłużej nie czekać i 

odezwać się bezpośrednio do Fundacji 

wykorzystując najpopularniejszy portal 

społecznościowy. 

Byłam miło zaskoczona, kiedy po paru 

godzinach dostałam pierwszą 

odpowiedź. Na moje pytania 

odpowiedział wolontariusz Grzegorz 

Bojanowski. 

Najprostszym i najważniejszym dla 

mnie pytaniem było: czym jest 

Fundacja Studio M6 w jaki sposób 

powstawała i co mają na celu ich 

akcje? 

- Fundacja Studio M6 to organizacja 

pozarządowa, która działa oddolnie na 

rzecz aktywizacji społecznej osób 

mieszkających w kamienicy przy ul. 

Mostowej 6 (stąd M6 w nazwie fundacji 

:) ), aktywizacji osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (osoby 

uzależnione od alkoholu, osoby 

niepełnosprawne, samotne matki, 

osoby długotrwale bezrobotne, osoby o 

niskich kwalifikacjach zawodowych, 

osoby starsze, bezdomni czy więźniowie 

wychodzący na wolność) a także 

ożywienia budynku kamienicy przy 

Mostowej 6 poprzez organizację 

wydarzeń, takich jak Pers – czyli 

pierwszy nocny targ w Toruniu. Warto 

pamiętać o tym, że ta, zaniedbana 

obecnie, kamienica stanowi jeden z 

najbardziej wartościowych gotyckich 

zabytków na toruńskiej starówce i 

szkoda by było, żeby dalej stała 

opustoszała - w większej części - i 

niszczała. 

 

Trochę to trwało, zanim fundacja mogła 

zacząć działać (czyli zanim została 

zarejestrowana i dostała numer KRS. 

Wszystko zaczęło się od 

przypadkowego spotkania kilku osób. 

Okazało się, że mamy tyle wsþolnych 

tematów i spotkanie przeciągneło się 

do kilku godzin, podczas których 

Studio M6 
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pojawiło się dużo fajnych pomysłow. 

Dlatego postawnowiliśmy założyc 

fundację skupiającą się wokól 

Mostowej 6. 

Zakładając, że fundacja w nazwie może 

nie być brana dosłownie zapytałam, 

czy działają oni charytatywnie: 

- Działamy charytatywnie, ale nie tylko. 

Fundacja będzie prowadzić również 

działalność  gospodarczą, jako podmiot 

ekonomii społecznej. Chcemy 

zatrudniać osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym, żeby 

znalazły one swoje miejsce na rynku 

pracy oraz swoje miejsce w 

społeczeństwie. Działalność 

charytatywna koncentruje się głównie 

wokół pomocy osobom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym (ostatnio np. 

udało się nam zorganizować fotel do 

spania dla osoby bezdomnej nocującej 

na korytarzu w budynku przy ul. 

Mostowej 6).  

Kiedy mam okazję uczestniczyć w 

jakimś oryginalnym wydarzeniu, 

zawsze chcę wiedzieć, jak wyglądał 

proces organizacji i skąd brały się 

pomysły. 

- Pomysły biorą się z różnych źródeł. 

Każda z osób działających w fundacji, 

czy to jako wolontariusz, czy osoba 

będąca formalnie członkiem fundacji, 

inspiruje się wieloma rzeczami, które 

dzieją się w sferze kulturalnej. Zarówno 

w innych miastach Polski, jak i za 

granicą. Każde z nas stara się 

wyłapywać ciekawe rzeczy podczas 

podróży i przenosić te pomysły na grunt 

toruński. 

Następnym zbliżającym się 

wydarzeniem jest wernisaż projektu 

Rodzinne historie. Mnie jednak 

zastanawia jak Studio M6 chce dalej 

rozwijać swoją działalność? 

- Planujemy otwarcie kawiarni 

społecznej w budynku przy ul. 

Mostowej 6. Kawiarnia taka zatrudnia 

osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym. Poza kawą czy herbatą, 

będzie można zjeść ciasto lub posiłek, 

przyjść na wernisaż, posłuchać 

koncertu, wpaść na nocny targ czy 

różnego rodzaju warsztaty artystyczne. 

Będzie więc to miejsce oferujące 

szeroką ofertę kulturalną i 

gastronomiczną. Mamy nadzieję, że 

dzięki niemu Mostowa 6 wpisze się na 

listę atrakcji, nie tylko 

architektonicznych, które warto 

odwiedzić w Toruniu. 

Planujemy również kolejne edycje 

nocnego targu Pers, którego pierwsza 

odsłona spotkała się z dużym 
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zainteresowaniem mieszkańców i 

turystów. 

Z mojego punktu widzenia organizacja 

dwóch pierwszych wydarzeń nie 

pozostawiała nic do życzenia, dlatego 

zapytałam, ile osób składa się na 

zespół fundacji. 

- Fundacja skupia wokół siebie, oprócz 

osób znajdujących się w zarządzie i 

fundatorów, grono wolontariuszy, 

którzy czynnie biorą udział w jej 

działaniach (obecnie jest to sześć osób) 

plus kilka osób luźniej 

współpracujących z organizacją. 

 

 

 

 

 

Myślę, że to co przeczytaliście będzie 

najlepszą reklamą dla Fundacji Studio 

M6. Chociaż mogłabym wymieniać po 

kolei wszystkie zalety tego 

przędsięwzięcia, postanowiłam, że po 

prostu zostawię link do ich strony na 

facebooku. W najnowszym poście 

ogłosili, że dostali środki na perską 

kawiarnię, mam nadzieję, że 

wystarczająco Was zachęciłam, 

żebyście w przyszłości odwiedzili to 

miejsce. 

  

https://pl-

pl.facebook.com/fundacjastudiom6/ 

 

Marysia Grzybowska 

 

https://pl-pl.facebook.com/fundacjastudiom6/
https://pl-pl.facebook.com/fundacjastudiom6/
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Pewnego wrześniowego dnia, zrodził 
się pomysł... nie w głowach, a w 
sercach!  

W sercach kilkorga z nas - uczniów, 
miłośników zwierząt, ludzi chcących 
nieść pomoc istnieniom w potrzebie. 

Po raz pierwszy spotkaliśmy się 27 
września - od razu zabraliśmy się za 
układanie planów, przydzielanie roli, 
długo rozmyślaliśmy nad nazwą 
projektu... cel od samego początku był 
jeden - pomoc czworonożnym 
przyjaciołom! 

Ostatecznie inicjatywa przybrała 
nazwę "Jedynka Schodzi na Psy i Koty". 

Realizujemy działania prozwierzęce, w 
swoich poczynaniach pragniemy 
uświadamiać, że każde stworzenie, a 
szczególnie to bezbronne na czterech 
łapach potrzebuje naszej miłości, 
zainteresowania i opieki. Już dwa dni 
po naszym pierwszym spotkaniu, 
wybraliśmy się grupą do Miejskiego 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 
W ramach wizyty dowiedzieliśmy się 
sporo o zasadach funkcjonowania 
schroniska, życiu jego podopiecznych, 
mieliśmy również możliwość 
bezpośredniego kontaktu ze 
zwierzakami.   

Od 17 października realizujemy naszą 
pierwszą akcję "Do serca przytul psa, 
weź na kolana kota!" 

Celem przedsięwzięcia jest pomoc 
głównie zwierzętom ze Schroniska 
Miejskiego i Kocińca - Kociego 
Sierocińca. Organizujemy zbiórki dla 
potrzebujących stworzonek, zbieramy 
fundusze i pomagamy im odnajdywać 
nowe, kochające domy. 

Jedynka schodzi na psy i koty 
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Zachęcamy wszystkich do 
zaangażowania się w pomoc i 
inicjowania zbiórek klasowych – 
funduszy na pożywienie i środki 
czystości, karmy, kołder bez pierza, 
poduszek, koców, dywaników, gazet, 
środków czystości i żwirku do kuwet. 
Więcej informacji znajdziecie na 
plakatach rozwieszonych na szkolnych 
korytarzach i na facebookowej stronie 
projektu!   

W pomoc zaangażowała się firma 
Frauenthal Automotive, która 
zadeklarowała, że za każde 7 kg karmy 
zebranej przez naszą szkołę, zafunduje 
jedną grzewczą poduszkę dla kociąt z 
Kociego Sierocińca, którego 
przedstawicielka – Pani Ola - 
odwiedziła nas wraz z podopiecznymi 
w zeszłym tygodniu. 

Akcja potrwa do 31 października. 

Zachęcamy całą społeczność "Jedynki" 
oraz wszystkich przyjaciół naszej szkoły 
i zwierząt do angażowania się w nasze 
działania. 

 

Oliwia Witkowska, Julia Redmer
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Zamykając ten numer, przedstawiamy wybrany przez nasze redaktorki – Julię 

Olesińską oraz Zosię Kwiatkowską – outfit tego wydania, którego wyjątkowym 

pomysłodawcą okazała się być Basia Nowak. Zachęcamy do czerpania inspiracji! 

Outfit Numeru 
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