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1. Co zapoczątkowało powstanie Fundacji Podlascy Aniołowie?
Zaczęło się od pewnej akcji charytatywnej. Ponad trzy lata temu mój przyjaciel 

poprosił mnie o pomoc, ponieważ jego córka Marcelinka miała siatkówczaka oka. 
Powiedział, żebym udostępnił jego post na swojej stronie, tak by ludzie się o tym dowiedzieli 
i mogli wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Po tym, jak to zrobiłem, stwierdziłem, że 

fajnym pomysłem byłoby zebrać swoich znajomych w jednym miejscu, tak by każdy mógł wrzucić coś do 
puszki. Moglibyśmy uzbierać pieniądze nie tyko przez Facebooka, ale pomóc też osobiście. Okazało się, że z 
tej małej inicjatywy wyszła akcja obejmująca swym zasięgiem całe Podlasie. Zorganizowaliśmy dosyć duży 
koncert w galerii Atrium Biała. Na jego przygotowanie mieliśmy pięć dni, podczas których udało się zebrać 
wszystkich ludzi i uzbierać ponad 100 tysięcy złotych. Tak naprawdę zobaczyliśmy wtedy, że jest dużo osób 
chętnych do pomocy. Stwierdziłem, że można założyć Fundację i pomagać szerzej i częściej, a nie tylko 
jednorazowo.

2. Jakie uczucia towarzyszyły Panu po pierwszej akcji charytatywnej?

 Na pewno czułem satysfakcję z tego, co udało się osiągnąć. Wprawdzie nie zebraliśmy całej kwoty na 
operację, ponieważ potrzeba było około półtora miliona. My uzbieraliśmy tylko lub aż ponad 100 tysięcy, więc 
dorzuciliśmy swoją cegiełkę do całego przedsięwzięcia Na pewno czułem też wdzięczność i radość przede 
wszystkim dlatego, że Marcelinka pojechała do Nowego Yorku, gdzie miała operację siatkówczaka. Do tej 
pory dziewczyna ma się dobrze, widzi super i jest zdrowa!

3. Czy spodziewaliście się takiego odzewu na apele, jakie pojawiły się w mediach 
społecznościowych na temat pomocy Marcelinie?

Tak, spodziewaliśmy się, ponieważ każdy mój znajomy poinformował swoich. W ich gronie znaleźli się między innymi ludzie z prasy, 
telewizji czy radia. Tak naprawdę udało się rozgłosić to tak, że cały Białystok, Podlasie i pół Polski dowiedziało się 
o tym wydarzeniu.Odzew był naprawdę świetny, ponieważ nawet ludzie, którzy nie słyszeli ode mnie o tej akcji, dowiedzieli się przez jakieś 
media. Tak więc reakcja była fantastyczna i wszyscy byli zadowolenie, że w tak krótkim czasie udało się zebrać tyle pieniędzy.

4. Na czym polega rola prezesa Fundacji Podlascy Aniołowie?
Bardzo nie lubię słowa prezes, wystarczy po prostu Stefan, tak chyba najlepiej brzmi. Tak naprawdę tę Fundację tworzą wszyscy ludzie, 

którzy chcą pomagać i dlatego każdy może nazywać się prezesem. Akurat na mnie padło, ponieważ poszedłem do notariusza, do sądu i złożyłem 
papiery. Tylko dlatego jestem prezesem. Tak naprawdę ja sam nic bym nie zdziałał, to moi przyjaciele, znajomi, rodzina grają tutaj główną rolę. Są 
to przede wszystkim ludzie, którzy pomagają razem, ponieważ w pojedynkę to by nie wyszło.

5. Kto jeszcze pracuje w Fundacji?
Tak jak powiedziałem wcześniej mamy księgową, prawników, którzy konstruują nam umowy z naszymi podopiecznymi. W Fundacji jest 

moja żona Justyna Gościewska, Sylwia Rodnicka, Wojciech Królikowski, Ola Hruszko. Te osoby są zapisane na papierze, jednak Fundacja to 
bardzo wielu innych ludzi. Tak samo i Wy, jeśli chcecie, możecie do niej należeć, wystarczy, że będziecie chcieli pomagać.

6. Skąd pomysł na nazwę Fundacji?
Myślę, że wzięło się to od Marcelinki, czyli pierwszej dziewczynki, której pomagaliśmy z dobroci serca, nie była ona naszą podopieczną. 

Sformułowano wtedy hasła oko w oko z rakiem i aniołowie Marcelinki właśnie. Tak bardzo przypadło nam do gustu określenie aniołowie Marcelinki, że 
postanowiliśmy stworzyć nazwę z tym słowem, a że jesteśmy z Podlasia, to powstali Podlascy Aniołowie. Na początku chciałem uniknąć tego 
sformułowania,  ale większość ludzi to zaakceptowała, więc tak już zostało.

7. Jak wielu dzieciom udało się Wam pomóc?
Marcelinka była pierwsza, później była Wiktoria, Hubert, Nastka, ostatnio stawialiśmy na nogi Franka. W międzyczasie były mniejsze 

akcje, ponieważ te osoby, które wymieniłem, potrzebowały większej sumy pieniędzy na  operację.
8. Czy może nam Pan opowiedzieć o nowych planach Fundacji?
Chyba mogę je trochę zdradzić. W 2020 roku, najprawdopodobniej 18 kwietnia, będziemy zbierać pieniądze na karetkę, ambulans 

przeznaczony dla noworodków. W jej wnętrzu ma się znajdować inkubator. Nie chcemy skupiać się na jednej osobie. Dlatego pragniemy 
zaopatrzyć pogotowie ratunkowe, by móc pomagać wielu potrzebującym. W październiku będziemy musieli zrobić kolejną wielką akcję, 
najprawdopodobniej w Atrium Biała, ponieważ tam nam to wychodzi najlepiej. Będą to koncerty połączone z różnego rodzaju licytacjami. 
W grudniu chcielibyśmy po raz pierwszy zrobić galę i wręczyć na niej Złote Anioły osobom, które nam rzeczywiście najbardziej pomagają. Jest  na 
przykład dużo firm, które z nami współpracują i chcielibyśmy je jakoś nagrodzić. Później będzie plebiscyt na najlepszych sportowców, którzy 
nam pomagają od Jagielonii po Lowlandersów, rugby, polish baseball białostocki. Na pewno będzie też artysta, który najczęściej pomaga. Dlatego 
właśnie zorganizujemy galę, na której  musimy uhonorować naszych głównych darczyńców.

9. Czy mógłby Pan opowiedzieć nam o akcji Pierwszy uśmiech w związku z pierwszymi urodzinami Wiktorii?
To była akcja przeprowadzona dwa lata temu w Galerii Jurowieckiej. Tam zbieraliśmy pieniądze na szereg operacji. Było to nagłośnione 

tak, by zebrać jak najwięcej ludzi w jednym miejscu i poprzez różnego rodzaju koncerty i licytacje ze sceny pomóc Wiktorii. Ma ona problem 
między innymi z mimiką twarzy, nie dawała oznaki, czy się uśmiecha, czy jest smutna. Jej twarz była cały czas nieruchoma. Jedna 
z operacji była potrzebna, aby Wiktoria odzyskała mimikę. Dziewczynka miała też problemy z chodzeniem, ogólnie z motoryką. Była to jedna 
z fajniejszych akcji. Jest opisana na naszym profilu Podlascy Aniołowie.

10. Czy to, że jest Pan znanym prezenterem muzycznym, pomaga w realizowaniu celów Fundacji?
Nie wiem, czy jestem znany. Faktycznie jestem prezenterem muzycznym, prowadzę głównie wesela. Myślę, że tak, dzięki temu znacznie 

łatwiej jest mi być wiarygodną osobą. Nie wiem dlaczego, ale ludzie mi ufają. Cieszy mnie to. Pewnie ciężej byłoby się wybić osobie, która jest 
mniej popularna, choć to chyba nieodpowiednie słowo. Po każdym weselu więcej ludzi mnie poznaje i później gdy widzi, że coś wstawiam na 
portalu społecznościowym wiedzą, że jestem wiarygodną osobą, że rzeczywiście istnieje taki Stefan. Nie muszą się zastanawiać, czy naprawdę 
jest ktoś taki i czy bierze zebrane pieniądze dla siebie, czy daje komuś. Tutaj trzeba podkreślić, że ze zbiórek żadnych pieniędzy nie 
wykorzystujemy dla siebie, ani złotówka nie trafia czy do prezesa, czy do członków zarządu. To jest dosyć ważne. Myślę, że to również 
przekonuje ludzi. Uważam, że fundacje no profit są lepiej postrzegane niż te, które biorą sobie pieniądze.

11. Czy może nam Pan opowiedzieć w kilku zdaniach o Pana przygodzie w Ugotowanych?
Wziąłem udział w tym programie przez totalny przypadek, gotować nie potrafię. Zostałem w to wkręcony przez moją znajomą która mnie 

zgłosiła. Ktoś z programu do mnie zadzwonił, na początku myślałem, że to żart. Stwierdziłem, że to bez sensu, ponieważ nie umiem gotować. 
Usłyszałem w słuchawce, że gdyby chcieli, żebym umiał gotować, to zadzwoniliby z Master szefa, a nie z Ugotowanych. Te programy polegają przede 
wszystkim na tym, że ludzie mają się dobrze bawić i najlepiej, żeby uczestnik programu był osobą wesołą, nie bał się mikrofonu i tym podobnie. 
Chyba organizatorom bardziej zależy na tym, aby pokazać różne charaktery uczestników. Wspominam to fajnie.

12. Jak w kilku słowach zachęciłby Pan młodzież do udziału w akcjach charytatywnych?
Do tego chyba nie trzeba zachęcać, to jest w każdym z nas, albo ktoś to czuje i chce pomagać, albo nie. To nie jest tak, że jak ktoś nie 

pomaga, to jest złą osobą. Po prostu trzeba to czuć i trzeba tego chcieć. Pamiętajmy jednak, że dobro wraca. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak 
jest i na pewno nie przeszkadza to w pomaganiu. Jeśli jesteśmy zdrowi, mamy dwie sprawne ręce, niczego nam nie brakuje, mamy dach nad 

głową, co jeść, to nic nie stoi nam na przeszkodzie. Do tego nie można namawiać, nie lubię tego. Jest tylu ludzi o dobrych sercach, że nawet 
nie trzeba ich zachęcać. Po prostu należy być dobrym człowiekiem. Moim zdaniem fajnie jest pomagać. Skoro możemy, to róbmy to, 
ponieważ nie wiadomo, czy nam takie wsparcie nie będzie kiedyś również potrzebne.    Justyna Gudel, Lidia Słomińska
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Witamy wszystkich w nowym roku kalendarzowym. Mamy nadzieję, że Wasze Święta były ciepłe, rodzinne 
i wesołe, a Sylwester minął Wam na udanej, całonocnej zabawie. Życzmy wszystkiego tego, co pozwoli Wam 
wytrwać  w  postanowieniach noworocznych!                             Zespół redakcyjny „Ósemki”
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Miano najpopularniejszego polskiego zespołu lat 80 XX wieku należy się Lady Pank. 
Powstał on w 1981 roku z inicjatywy gitarzysty Jana Borysewicza oraz autora tekstów Andrzeja 
Mogielnickiego (tuż po jego odejściu z Budki Suflera). Obecnie w składzie jest wymieniony  Jan 
Borysewicz, Janusz Panasewicz (wokal), Kuba Jabłoński (perkusja) i Krzysztof  Kieliszkiewicz 
(gitara basowa). Nazwa zespołu początkowo miała brzmieć Żużel. Musiała być chwytliwa 
i krótka, z racji świeżego rozstania z Budką Suflera.  Po długich dyskusjach artyści zdecydowali 
się jednak na Lady Pank. Wzięło się to z pierwszego znanego hitu grupy pod tytułem Mała Lady 
Punk, w którym to  zamieniono ostatnie litery. 

W całej karierze zespół wydał aż 20 płyt! Wyróżniamy wśród nich Gold, Tacy sami czy też Strach 
się bać. W jednym z wywiadów artyści zapytani, które miasto można nazwać sercem polskiego rocka, 

jednogłośnie odpowiedzieli, że jest to Wrocław, który od zawsze kojarzył im się z dźwiękiem basów i gitar elektrycznych. Sam zespół nie 
oszczędza się jeśli chodzi  o koncerty.  Już w roku 1985 ekipa rozpoczęła swoją trasę po USA! Jednak przez nieznajomość języka 
angielskiego trasa ta zakończyła się porażką. Ostatecznie muzycy się tym nie przejęli, a Andrzej Mogielnicki powiedział: Po co mam się starać, 
skoro tu (w Polsce) jest mi dobrze. Koncertowali więc przede wszystkim w swojej ojczyźnie. Pod koniec lat 80 XX wieku Lady Pank dostało 
propozycję, aby zagrać support przed koncertem Madonny w Polsce, jednak ku wielkiemu zdziwieniu fanów, zespół odmówił. 

Przez ten długi czas, jaki minął od założenia, kapela jest w bardzo dobrej formie. Największą sławę przyniósł im kawałek 
o godnym tytule Zawsze tam, gdzie ty, który opowiada o zakochaniu i oddaniu drugiej osobie. 20 czerwca 2018 roku byliśmy 
świadkami 35-lecia kultowej płyty Lady Pank. Zespół często wspomina, iż nie lubi jubileuszy, z tej okazji jednak wydano projekt 
pod tytułem LP1. Znalazły się na nim najpopularniejsze i legendarne piosenki. Lady Pank na zawsze zapisało się na kartach historii 
polskiej muzyki, a przede wszystkim muzyki polskiego rocka!!! Wszystkich fanów tego gatunku i nie tylko, gorąco zachęcam do 
sprawdzenia dyskografii tej formacji.       Wioleta Jakoniuk

                                                                  
Amerykańska legenda muzyki grungowej – Nirvana została założona w 1987 roku przez Kurta Cobaina i Krista Novoselica. W ciągu 

zaledwie siedmioletniej kariery zdołała odcisnąć swoje piętno na muzyce rockowej. Między innymi to właśnie dzięki Nirvanie, grunge i rock 
alternatywny stały się najczęściej nadawanymi przez stacje radiowe gatunkami muzyki na początku lat 90 XX wieku.

Ich debiutancki album Bleach  ukazał się w 1989 roku i zdobył uznanie undergroundowej społeczności rockowej. Koszt nagrania wynosił  
606 dolarów i 17 centów, a jego początkowa sprzedaż osiągnęła 35 000 kopii – co było wielkim sukcesem. Utwory takie jak Blew, Love Buzz czy 
About a Girl były kwintesencją grunge'u. Przez początkowy okres istnienia grupa często zmieniała perkusistów, jednak w końcu udało im się 
zatrudnić odpowiedniego człowieka, a był nim Dave Grohl z hardcorowego zespołu Scream. W takim składzie Nirvana pozostała już do samego 
końca.

 Nevermind to druga płyta zespołu, która powszechnie uchodzi za ich najlepszy krążek oraz za jedną z największych płyt rockowych 
w historii. Twórczość zespołu rzeczywiście wyróżniała się na tle konkurencji. Jedenaście odsłon Nevermind to jednak nie tylko proste, oparte na 
nieskomplikowanych rytmach piosenki, ale także i potężny ładunek emocjonalny. Sprzedaż albumu wyniosła około 400 000 po 2 miesiącach, 
a na całym świecie w tym momencie udało się już sprzedać 30 milionów krążków tego albumu. Muzykom udało się ubrać ciężkie granie w takie 
melodie, które pokochane zostały przez miliony i to właśnie dzięki temu elementowi Nirvana osiągnęła o wiele większy sukces. Może się oczywiście 
wydawać, że przebojowy charakter tych numerów spłyca treść i przesłanie, ale na dobrą sprawę dobra melodia jest tylko atutem. Takie utwory jak 
Come As You Are, In Bloom czy kultowy Smells Like Teen Spirit choć proste rytmicznie, to niosą potężny ładunek energetyczny.

Chcę być zaangażowany i szczery, ale lubię się też zabawić i zachowywać się jak idiota, dziwadła, łączcie się - Kurt Cobain.            Mateusz Pyłko

     W 1596 roku w Brześciu Litewskim między kościołem katolickim, 
a wyznawcami prawosławia na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów została zawarta unia religijna. Polegała ona na tym, że 
wyznawcy prawosławia odrzucili zwierzchność patriarchy 
Konstantynopola i uznali papieża za głowę nowego kościoła (który 
nazwano kościołem unickim), jednak nadal pozostali oni przy 
wschodnim obrządku liturgicznym. Jakie przyczyny, realizacje i skutki 
miała ta unia zwana później unią brzeską?

    Cofnijmy się do czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego. 
Władca ten przyłączył do Polski tereny zwane Rusią Halicką. Na 
obszarze tym znajdowali się głównie wyznawcy obrządku 
wschodniego. Była to pierwsza taka sytuacja w historii naszego kraju, 
w której prawosławni stanowili tak dużą część ludności Polski. Niestety, 
różne stany społeczne, jak na przykład szlachta, były wewnętrznie 
podzielone, gdyż w zależności od wyznania miały inne prawa 
(prawosławna szlachta nie mogła pełnić wyższych urzędów aż do 
czasów panowania Zygmunta Starego). Sytuacja wyznawców obrządku 
wschodniego zależała przede wszystkim od panującego monarchy 
i jego polityki wewnętrznej. Dopiero w XVI wieku prawa ludności 
obydwu wyznań zostały zrównane, lecz zdarzały się sytuacje, w których 
kwestia wiary była pretekstem do zmian (na przykład Stefan Batory na 
skutek rywalizacji gospodarczej z Lwowem postanowił utrudnić handel 
prawosławnym kupcom). 

     Od drugiej połowy XVI wieku Europa przeżywała okres sporów 
i wojen miedzy katolikami, a reformatorami protestanckimi. Kościół 
katolicki znajdował się w bardzo trudniej sytuacji, gdyż utracił wiele 
wpływów w zachodniej Europie. Tę stratę chciano zrekompensować 
wzmacniając swą sytuację na wschodzie. W tym samym czasie na 
ziemiach polskich brakowało dobrze wykształconych prawosławnych 
duchownych, przez co ich pozycja nie była zbyt silna. W takich 
warunkach przedstawiciele obydwu wyznań spotkali się w Brześciu 
Litewskim, czego skutkiem było zawarcie tak zwanej unii brzeskiej.

         Ciekawostką jest także fakt, że wiele osób już 
wtedy podważało moc prawną tejże unii.  Według prawa 
obowiązującego miedzy autokefalicznymi kościołami prawosławnymi 
taki akt, jaki został zawarty w Brześciu, potrzebował zgody patriarchatu 
Konstantynopola, a nie było jej. Pozycja tego wysokiego hierarchy była 
bardzo słaba, wiec dla ludzi tworzących unię, to prawo nie miało wtedy 
większego znaczenia.

    Jak zatem wyglądało wdrażanie tej unii? Można śmiało stwierdzić, że 
nie odbyło się pokojowo. Cała ówczesna struktura cerkwi (łącznie 
z diecezjami, które się temu sprzeciwiały) została wcielone do nowego 
kościoła unickiego. W praktyce zmiana ta dotknęła głównie tylko 
szlachtę i duchowieństwo, dlatego że mieszczaństwo i chłopi z racji 
pozostania przy starym obrządku liturgicznym nawet nie zauważali 
zmiany. Jednak nie wszędzie odbywało się to tak łatwo. Ci, którzy nie 
chcieli zgadzać się na nowe porządki, byli często prześladowani. Do 
tego grona niestety należała bardzo duża i niebezpieczna grupa, która 
pozostała wierna starym tradycjom. Mowa tu o kozakach, którzy wraz 
z polską husarią tworzyli jedną z najlepszych armii Europy.  Wiele osób 
zajmujących się tym tematem uważa, że unia przyczyniła się do powstań 
kozackich, jakie wybuchały na przestrzeni lat. Przez to uważa się także, 
iż przyczyniła się do późniejszego znacznego osłabienia  
Rzeczypospolitej.

     Należy powiedzieć wprost, że unia brzeska została stworzona 
w celach politycznych, a nie z chęci tworzenia zjednoczonego kościoła 
chrześcijańskiego. Niektóre jednak jej skutki okazały się być nietrwałe, 
gdyż już w 1620 roku zostały odtworzone wcześniej zniszczone 
struktury cerkwi prawosławnej, a w 1633 roku zostały zalegalizowane. 
Były także jej długofalowe skutki, które przyczyniły się do większego 
napięcia religijnego, a przez to sprowokowano  niektórych 
prawosławnych szlachciców (czy też wcześniej wspomnianych 
kozaków) do kolaboracji z prawosławną Rosją. 

     Adrian Załuski         

UNIA BRZESKA



 Mam w sobie wielką miłość, której nie potrafisz sobie wyobrazić. Oraz wielki gniew, który zadziwiłby Cię ogromnie. Jeśli 
nie zaspokoję jednego... pogrążę się w drugim  – Mary Shelley Frankenstein.

Życie Oli (Zofia Domalik) determinuje obsesyjna tęsknota za matką. Nastolatka zachowała 
w pamięci obraz szczęśliwych, wspólnych chwil, jakby zatrzymanych w czasie. Większość dni spędza 
w zakładzie poprawczym, samotnie, w milczeniu, pozbawiona wsparcia ze strony bliskich. Wewnętrzny 
smutek stara się załagodzić bieganiem - pasją zarówno jej, jak i matki, odnoszącej niegdyś sukcesy w tym 
sporcie. Trenuje z myślą o własnym zwycięstwie, a tym samym szansie na powrót do domu. Nie chce wierzyć 
w to, że matka mogła ją opuścić, a winą za rozłąkę obarcza wadliwy system. Codzienności nie ułatwia również 
otoczenie dziewczyn przebywających w zakładzie (w tych rolach między innymi Maria Sobocińska, Malwina 
Laska, Helena Englert, Magdalena Celmer, Zuzanna Puławska) – obdarzających ją niezrozumiałą agresją, 
w rzeczywistości zastępującą skrytą potrzebę doznania odrobiny miłości. 

W swoim fabularnym debiucie Małgorzata Imielska, ceniona dokumentalistka, pokazuje widzom 
realny problem odwracania wzroku od nieszczęścia człowieka. Zauważa, jak łatwo przychodzi nam 
obojętność na cierpienie innych. Nie chcemy pochylać się nad ludzkim dramatem, ponieważ nie lubimy 
wychodzić  ze swojej strefy komfortu. W filmie podobną postawę reprezentuje dyrektorka ośrodka (Halina 
Rasiakówna), w którym przebywa Ola. Ja nie chcę o tym wszystkim wiedzieć, nie chcę słyszeć - mówi kobieta,  

ignorując i unikając kłopotliwych sytuacji. Nie stając jednak w obronie osób dotkniętych tragedią, dotyczy to szczególnie dzieci i nastolatków, 
zostawiamy je po drugiej stronie muru. Główną przyczyną rosnących problemów młodzieży jest zaniedbanie i odrzucenie przez rodzinę. 
Doświadczają wówczas bólu odciskającego na nich wyraźne piętno. Po pewnym czasie część z nich trafia do ośrodków resocjalizacyjnych, 
gdzie są zdani wyłącznie na siebie, przy czym w wieku osiemnastu lat zostają pozbawieni całkowitego wsparcia. Reżyserka zabiera ważny głos 
wobec biernych działań podobnych ośrodków opieki. Warto przytoczyć w tym kontekście wypowiedź Agnieszki Sikory, prezeski Fundacji po 
DRUGIE zajmującej się pomocą bezdomnej młodzieży. W wywiadzie radiowym tłumaczy: My jako Fundacja wyodrębniamy, natomiast system tych 
młodych ludzi nie traktuje jako osobnej grupy, dodając, że obejmowanie młodzieży innym wsparciem niż dorosłych jest konieczne ze względu na 
różniącą ich psychikę, a edukacja oparta na metodzie nagród i kar tylko pogłębia patologię zachowań. 

Na szczęście Wszystko dla mojej matki nie pozostawia nas z poczuciem bezradności, ale daje nadzieję. Smutek i nieszczęście nie 
pogrążają Oli na tyle, by nie mogła tego ostatecznie udźwignąć. Cierpienie jej nie niszczy, przeciwnie - kształtuje ją. Ostatecznie dziewczyna 
postanawia zawalczyć o życie i zbudować siebie od nowa. 

W filmie Doroty Kędzierzawskiej pod tytułem Wrony kilkunastoletnia bohaterka grana przez Karolinę Ostrożną wypowiada 
pamiętne zdanie skierowane do zaniedbującego ją rodzica: Mamo, przytul mnie, przytul. To wezwanie do miłości pojawia się również we  
Wszystko dla mojej matki, mimo że w tym akurat przypadku nie zostaje wypowiedziane wprost. Tym razem nie chodzi o słowa, ale emocje 
widziane na ekranie. Chociaż poczucie odrzucenia zostaje, wcale nie oznacza, że jesteśmy bezwartościowi i nie będziemy w stanie się podnieść 
i przekuć rozpaczy w coś dobrego.          Kamil Sawicki
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Futro z misia
 Jeżeli słyszymy określenie polskie kino, zazwyczaj w naszych umysłach powstaje obraz odwołujący 

się do którejś ze scen z dawnych filmów wyprodukowanych w naszym kraju. Większość z nas nadal ciepło 
wspomina stare komedie takie jak Miś(Stanisława Barei), Rozmowy kontrolowane (Sylwestra Chęcińskiego),  
Kiler-ów 2-óch (Juliusza Machulskiego) i Chłopaki nie płaczą (Olafa Lubaszenki). Niestety, od ukazania się  
wymienionych filmów minęło już sporo czasu. Z jego upływem na ekranach wyświetlono wiele polskich 
obrazów, które oprócz różnorakiej tematyki, wykonane zostały raz lepiej, a raz gorzej. Swoistym powrotem 
do dawnego humoru miał się stać film wyreżyserowany przez Michała Milowicza i Kacpra Anuszewskiego 
pod tytułem Futro z misia, zapowiadany jako Chłopaki nie płaczą DWA! Cóż, kiedy po raz pierwszy usłyszałem 
to sformułowanie, w głowie zrodziło mi się pytanie: I co? Udało im się stworzyć dobry film bazujący na klasyce? 
Odpowiedzi na te wątpliwości postaram się przedstawić w tej recenzji.

Bardzo możliwe, że jest to moje zdanie, ale przyglądając się opiniom Polaków na temat polskiego kina 
(obecnych w życiu codziennym, jak i na różnych portalach internetowych o tematyce filmowej), mogę 
pokusić się o stwierdzenie, iż jesteśmy dosyć negatywnie nastawieni wobec naszych rodzimych produkcji. 
Trudno jest mi podać konkretny powód zaistniałej sytuacji, być może nie podoba nam się to, iż nasze filmy nie 
stoją na poziomie Hollywood? A może chodzi o złą sławę ostatnich polskich komedii z dawką żenującego 
humoru? Pierwsze zwiastuny filmu zaczęły się pojawiać w kinach oraz w Internecie na przełomie września, 
gdzie obok zainteresowania widowni spotykały się od razu z dużą ilością negatywnych komentarzy. Pozwolę 

sobie zacytować jeden z nich: Kolejny badziew, kto za to płaci? Już po zwiastunie widać: dno i wodorosty. Muszę przyznać, że i mnie do końca nie 
przekonał, jednak tak jak książek nie ocenia się po okładce – tak filmów po zwiastunie. Przyjrzyjmy się więc wątkowi fabularnemu.

Fabuła filmu opowiada o pewnym przekręcie, którego dokonali dwaj komisarze policji - Krokiet (Michał Milowicz) i Dempsey 
(Przemysław Sadowski). Skupiamy się tutaj przede wszystkim na perypetiach podhalańskiej mafii, której to boss'em jest Nerwowy (Olaf  
Lubaszenko). Po przejęciu przez policję 120 kilogramów marihuany wykupionej przez szefa mafii, zleca on swoim ludziom kradzież towaru, 
który znajduje się w komisariacie w Tczewie. Po akcji okazuje się, iż skradzione zioło… to tak naprawdę morwa biała – taka herbatka na 
uspokojenie. Mimo to w policyjnym magazynie rzeczywiście miał być trzymany trefny towar, czyli ktoś ubiegł zakopiańskich zakapiorów
 i zwiał z ładunkiem. Całej sprawie bacznie przyglądają się agenci Dzik (Cezary Pazura) i Żubr (Artur Dziurman) z CBŚ, którzy podejrzewają 
przekręt na wojewódzką skalę. Tymczasem na Pomorzu ktoś handluje doskonałej jakości trawką. Poza wątkiem głównym, znajdziemy również 
humorystyczne sceny poszukiwań złodziei prawdziwego towaru przez trzech członków mafii – dwóch nieco tępawych osiłków - Śrubę 
(Krzysztof  Kwiatkowski), Kuzyna (Piotr Nowak) oraz ich mądrego szefa – Igłę (Mirosław Zbrojewicz).

Podsumowując fabułę mogę powiedzieć, że według mnie była ciekawa, tak zresztą jak i cały film. Aktorzy dobrze wczuli się w swoje 
postacie – do tego stopnia, że jako widz zacząłem darzyć niektóre sympatią. Muzykę dobrano w taki sposób, iż film oglądało się jako  płynną 
całość. Jednak najważniejszym elementem był HUMOR. Według mnie jest on na dosyć wysokim poziomie. Podczas seansu ani razu nie 
odczułem sytuacji, w której zostałbym nim zażenowany, czy też zdegustowany. Powiem więcej, zdarzyło mi się nawet zaśmiać. Co prawda jak 
każdy człowiek mam swoje własne poczucie humoru, przez co nie daję sobie ręki uciąć, iż film będzie Was bawił tak, jak mnie. 

Mimo mojej pozytywnej recenzji w Internecie roi się od negatywnych opinii na temat tej produkcji. Oczywiście powody są różne, mogą 
tyczyć się fabuły, czy też humoru. Według mnie,  problem leży jednak w tym, że wiele osób szło na seans z nastawieniem, iż idą na swego rodzaju 
kontynuację humoru wcześniejszych polskich komedii, albo z założeniem brzmiącym ten film i tak będzie słaby, bo polski. Uważam, że obraz 
Michała Milowicza i Kacpra Anuszewskiego nie jest filmem z przesłaniem o wadze równej Dekalogowi Krzysztofa Kieślowskiego, a jedynie 

komedią, która została nieodpowiednio zareklamowana. Ja naprawdę dobrze bawiłem się na seansie. Moja rada zatem brzmi – kiedy 
oglądamy filmy, starajmy się po prostu czerpać z nich frajdę, nie patrzmy na nie przez pryzmat innych produkcji.

            Michał Godlewski

Wszystko dla mojej matki- wielki głód miłości
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FIGHT CLUB-
CZŁOWIEK WOLNY OD MATERIALIZMU

 
 We współczesnym świecie ludzie mówiąc o najważniejszych wartościach wymieniają najczęściej zdrowie, rodzinę, miłość i tak dalej. 
Jednak tak naprawdę, mniej lub bardziej nieświadomie, każdy z nas przypisuje wartość rzeczom. Obok idei patriotyzmu, uczciwości, bywa że 
ponad miarę cenimy meble z IKEI, markowe spodnie Levisa, samochody czy nawet kawę ze Starbucksa. Każdy z nas nieświadomie ściśle wiąże 
swoje życie z jakimiś przedmiotami, poświęca im swój czas i pieniądze.

 Często ludzie wykonują nudną i nieodpowiednią dla nich pracę, by zdobyć dobra materialne. Nie podejmują  zajęć, które coś by dla nich 
znaczyły, które mogłyby odmienić ich życie. Oni po prostu nie mają na to odwagi, choć nie są do końca przekonani o słuszności swoich decyzji. 
To, co właśnie Wam opisałem, to typowy kapitalistyczny świat oparty na konsumpcji.

 W filmie Davida Finchera pod tytułem Fight Club bezimienny bohater (Edward Norton), dzięki czemu łatwo się z nim utożsamić, 
prowadzi życie oparte na konsumpcji. Każdego dnia doznaje wrażenia, że każda doba jest jednakowa. Zaczyna cierpieć na bezsenność, 
a jedyne, czego się boi, to straty tych wszystkich ważnych dla niego rzeczy. Powoli czuje, że nie ma już kontroli nad swoim losem. Zaczyna więc 
szukać pocieszenia w grupach wsparcia, gdzie ma okazję choć kilka razy w tygodniu spotkać się z tymi, którzy przejmują się jego życiem.

  Pewnego dnia bohater podróżując samolotem z punktu A do punktu B natrafia na Tylera Durdena (Brad Pitt), z którym  zawiera 
ciekawą znajomość. Po wylądowaniu udaje się do domu, który strawił pożar. Wszystkie jego rzeczy wyleciały w powietrze. Postanawia więc 
przeprowadzić się do Tylera, z którym zaczyna żyć w rozpadającej się chacie, ubiera się w jeden garnitur i często je to, co znajdzie na śmietniku. 
Bohater stopniowo odczuwa coraz większą satysfakcję z nowej formy swojego życia. Tyler zaczyna pełnić dla niego rolę przyjaciela i autorytetu.  
Uświadamia mu, że każdy człowiek dąży do wymarzonej doskonałości i perfekcyjności, której nigdy nie osiągnie. 
A już na pewno nie uda mu się to za sprawą naśladowania badass'ów noszących bielizną Gucci. Jeżeli pragniemy szczęścia, powinniśmy pozwolić 
sobie na błędy i niedociągnięcia.

 Uczucie spełnienia ogarnia bohatera wtedy, kiedy razem z Tylerem zakładają Fight Club, w którym co noc mężczyźni mają okazję 
rywalizować między sobą. Walka na pięści ma znaczenie symboliczne. Podczas niej faceci robią o wiele bardziej ekscytujące rzeczy niż ich 
znajomi siedzący właśnie w pubie po pracy. I nie chodzi o to, abyśmy wszyscy zaczęli ze sobą rywalizować, a raczej o to, że podejmujemy walkę. 
Każdy człowiek jest w stanie zacząć panować nad swoim życiem tylko wtedy, kiedy paradoksalnie to panowanie straci. Walka jest czymś 
w rodzaju ryzyka, które bohater filmu zaczyna podejmować. Ryzyko i brak kontroli zapewniają mu uczucie spełnienia i sprawiają, że dostrzega, 
iż wszystko, co wcześniej posiadał, podkreślało tylko jego próżność i bezcelowość życia w społeczeństwie. 

 Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, mężczyzna powoli odnajduje odwagę i chęć zmiany swojego życia. Nie są mu do tego potrzebne 
ciuchy, czy używki takie jak alkohol, które wcześniej dawały mu tylko uczucie satysfakcji z samego bycia pijanym.  Bohater w porę orientuje się, 
że Tyler nie jest bezpieczny i prowadzi życie na krawędzi. Postanawia ostatecznie uwolnić się od niego, ale jest mu jednocześnie wdzięczny za 
rady, które sprawiły, że będzie w stanie uczynić swoje życie bardziej ekscytującym i pełnym wrażeń. W końcu rozumie, że każdy z nas może 
zmienić swoje życie nie do poznania i przestać pełnić w nim rolę niewolnika. Staje się pewnym siebie człowiekiem, który odczuwa radość  i chęć  
podjęcia wymarzonej pracy, czy spotkania osoby, do której może się przywiązać. W dzisiejszym świecie ludzie często nie starają się podjąć walki, 
tylko wolą dopasować się do społeczeństwa i iść z tłumem, co nie daje nikomu poczucia odrębności i szczęścia. Wszyscy kibicujemy drużynom 
sportowym, ale mało kto znajduję się tak naprawdę w grze. Zastanówcie się więc nad słowami : Rzeczy, które posiadasz, zaczynają posiadać ciebie.               

             Borys Porowski

Ciekawostki o zwierzętach: 
- żyrafy śpią na stojąco;
- słonie to jedyne ssaki, które nie mogą skakać;
- na jednego człowieka przypada ponad milion mrówek; 
- zęby bobra cały czas rosną, dlatego też bobry muszą dbać, 
aby odpowiednio je zetrzeć;
- ostrygi potrafią zmieniać płeć; 
- pingwiny okazują miłość poprzez przyniesienie sympatii 

kamyka; 
- przeraźliwie głodna ośmiornica potrafi zjeść własną 
mackę;
- żyrafi język osiąga długość nawet do pół metra;
- kocie języki i psie nosy są unikalne, można je porównać do 
linii papilarnych człowieka; 
- misie koala potrafią pływać.  Wioleta Jakoniuk

Krople
Ciepłe krople wody,
otulają moje ciało.
Każda z nich to myśl,
myśl o tobie.
Jest ich za dużo.
Tonę.

Ludzie 
My, ludzie XXI wieku,
cyniczni,
mało romantyczni,
wulgarni, 
okropnie bezbarwni.
Na ciężkie pytania

odpowiadamy używkami.
Momentami
kolory się odradzają.
Zanikają
za szybko.

 Aleksandra Kopcińska

Humor z zeszytów szkolnych 
1. Adiunkt biegnie na koniu.
2. Wioletta romansuje z Kordianem, bo jak każda baba leci tylko na hajs, a Kordian nie szuka sobie takiej drugiej połówki.
3. Żona Sędziego Soplicy miała na imię Kleopatra.

Marzec
 
 Trzecim miesiącem w kalendarzu jest marzec. Ma 31 dni, 

a jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa martius, czyli miesiąc 
Marsa. W marcu kończy się zima i zaczyna wiosna. 21 marca jest 
pierwszym dniem wiosny. W Polsce, ku uczczenia tego dnia jest 
kultywowana tradycja zwana topieniem Marzanny. Słomianą kukłę 
symbolizującą zimę podpala się i wrzuca do wody. Tego dnia 
występuje też równonoc, czyli zjawisko polegające na tym, iż dzień 
i noc mają taką samą długość. W marcu, a dokładnie w ostatnią 
niedzielę tego miesiąca, następuje w naszym kraju zmiana czasu 
z zimowego na letni.

Święta w marcu
5 marca: Dzień Teściowej
8 marca: Dzień Kobiet
21 marca: Dzień Wagarowicza

Sławni ludzie urodzeni w marcu
 prezydent Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow (1931), muzyk 

Jon Bon Jovi (1962), polski piłkarz Zbigniew Boniek (1956), święta 
Kinga (1234), król Anglii Henryk II (1133), malarz, rzeźbiarz 
i architekt Michał Anioł (1475), reżyser filmowy Andrzej Wajda 
(1926), amerykański aktor Chuck Norris (1940), polski generał 
Józef  Bem (1794), fizyk Albert Einstein (1879), kompozytor Jan 
Sebastian Bach (1685)   Katarzyna Radziszewska

Salonik
poetycki
Salonik
poetycki
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 Uśmiechnąłem się do Laury i po cichu wyszliśmy 
 z sali. Nie chcieliśmy jej przeszkadzać. Po drodze zaczepił 

mnie lekarz Julki. Okazało się, że jeśli jej wyniki będą takie 
dobre, to będzie mogła wrócić na święta do domu. Czyli za 
tydzień! W lepszym humorze wróciłem do domu.

  Tydzień minął raczej spokojnie. Nie licząc małego 
wypadku w kuchni, ale to nic ważnego. Dzisiaj miała wrócić 
Julka. Przez ten cały czas jej wyniki ani razu nie były złe. 
Lekarz mówił, że to może być dobry znak. Udało mi się 
również przekonać ciocię, że Julka zostanie na ten czas 
u mnie. Poszło to nawet łatwo, bo to przecież z jej winy siostra 
znalazła się w szpitalu. Dzisiaj zabrałem się za gruntowne 
porządki. Wydawało mi się, że w tak małym mieszkaniu 
będzie to prosta sprawa, ale jednak myliłem się. Był to istny 
koszmar. 

  Gdy w końcu uporałem się ze sprzątaniem, trzeba 
było gotować. Tego nienawidzę jeszcze bardziej i kompletnie 
nie mam talentu. Ostatnio chciałem zrobić ciasto, a zamiast 
bitej śmietany wyszło mi masło. Więc możecie sobie 

wyobrazić, jak okropnym jestem kucharzem. Dobrze, że nie 
muszę wszystkiego robić sam. Laura, która spędzi z nami 
święta, również coś przyrządzi. To wielka przysługa z jej 

strony. 

 Gdy w końcu ze wszystkim się uporałem, było 
grubo po siedemnastej. Już miałem wychodzić, aby odebrać 

Julkę, gdy nagle zadzwonił telefon.
- Halo? – odebrałem, zakładając buty.
- Halo? Czy rozmawiam z bratem Julki, Łukaszem? - odezwał się głos 
z drugiej strony.

- Tak, to ja. O co chodzi?
- Chodzi o pańską siostrę. Niestety, dzisiaj rano jej stan się pogorszył. 
Myśleliśmy, że to tylko chwilowe, ale do tej pory nie jest lepiej i nadal  
się pogarsza. Dobrze by było, żeby pan przyjechał. Nie wiadomo, czy 
nie trzeba będzie jej przewieźć na intensywną terapię.

Zatkało mnie. Dlaczego?
- Dobrze. Już jadę! - rozłączyłem się i wybiegłem z domu. 

 Gdy dotarłem na miejsce, Julka już została przewieziona na 
intensywną terapię. Po drodze zadzwoniłem do Laury. Była już 
w drodze. Rozmawiałem z lekarzem. Julka nie było w dobrym stanie 
i nie pozwolono mi do niej wejść. Załamany usiadłem na jednym 
z krzeseł. Trwałem tak przez około pół godziny. Do sali wbiegła Laura.

- I co? Jak z Julką? – zapytała, siadając obok. Wyglądała na bardzo 
przejętą.

 Nie potrafiłem jej odpowiedzieć, tylko wskazałem palcem na 
drzwi od sali. Dziewczyna pokiwała głową i więcej się nie odezwała. 
Nie chciała mnie dołować. Siedzieliśmy tam przez kilka dobrych 
godzin, ale nadal nie pozwolono mi do niej wejść.

- Jej stan jest zbyt poważny na odwiedziny – cały czas to słyszałem.

 Byłem naprawdę zmartwiony. Nikt nie chciał mi powiedzieć, 
co się dokładnie dzieje. Do tego ciotka nie odbierała. Przecież ona 
również powinna tu być! Wracałem właśnie z toalety. Próbowałem się 
do niej dodzwonić, ale bezskutecznie. Nagle koło mnie przebiegła 
grupa pielęgniarek i lekarzy. Tknięty przeczuciem pobiegłem za nimi.  
- Aby nie chodziło o Julkę, aby nie chodziło o Julkę! - powtarzałem 
sobie wciąż. Niestety, mina Laury wskazywała na to, czego się 
najbardziej obawiałem. Usiadłem i nie potrafiłem się ruszyć. To chyba 
jakiś koszmar! Jeśli tak, to chcę się obudzić!

 Po jakiejś godzinie z sali wyszedł lekarz. Podszedł do mnie. 
Jego mina nie wskazywała dobrych wieści.

- Bardzo mi przykro. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Pańska 
siostra nie żyje.

 Dobrze, że w tamtym momencie siedziałem, bo czułem, jak 
drętwieją mi kolana. Schowałem głowę w dłoniach. Nie, to nie może 
być prawda. To sen, zwykły senny koszmar. Zaraz powinienem się 
obudzić. Niestety, to nie był sen. To wszystko było prawdą. Minuty 
mijały, a ja płakałem jak małe dziecko. Tak samo jak po śmierci 
rodziców.

 Od tamtego wydarzenia minął rok. Wciąż śni mi się tamten 
dzień. Nigdy nie zapomnę tego bólu i żalu. Dlaczego ona? -  
powtarzam sobie po przebudzeniu. Jakoś udało mi się dzięki Laurze 
z tym pogodzić. Dużo mi w tamtym czasie pomogła, naprawdę nie 
wiem, co bym bez niej zrobił. Pewnie bym się załamał i siedział 
zamknięty w domu, ale dzięki niej stanąłem na nogi i dokończyłem 
powieść. Bardzo chciała, abym to zrobił, bo dzięki pisaniu 
zapominałem o kłopotach i z każdym dniem stawałem się coraz 
silniejszy. A dzisiaj był ten wielki moment. Miałem zawieźć moją 
książkę do wydawnictwa, które zgodziło się ją opublikować. Szybko się 
przebrałem i ruszyłem na umówione spotkanie. Laura miała mi 
towarzyszyć.

 Po jakimś czasie udało mi się dotrzeć na miejsce. Tam 
czekałem na Laurę. Przyszła po kilku minutach. Wymieniliśmy się 
kilkoma słowami i ruszyliśmy w drogę. Trochę się zamyśliłem. 
Przechodziliśmy przez ulicę, Laura coś do mnie mówiła, ale właściwie 
jej nie słuchałem. Ciekawiło mnie, dlaczego wydawnictwo tak łatwo się 
zgodziło na publikację? Przecież zazwyczaj trwa to dłużej. Nagle przez 
moją świadomość przedarł się krzyk. Odwróciłem głowę w stronę, 
z której dobiegał. Ostatnią rzeczą, którą zobaczyłem, była rozpędzona 
ciężarówka, a potem ciemność.

 Nie wiem, jak długo leżałem, ale wydawało mi się, że całą 
wieczność. Nagle mrok zaczął ustępować oślepiającemu światłu, 
z którego wyłoniła się Julka z rodzicami.

- No pięknie. Nie żyję – to słowa, które same cisnęły mi się na usta.
 Rodzice nic nie powiedzieli, tylko cały czas się uśmiechali. 
Julka podeszła do mnie i chwyciła za rękę. - Chodź z nami! – 
powiedziała.

 Byłem bardzo szczęśliwy, że w końcu ich spotkałem, ale 
jednak nie chciałem tam zostać. Przynajmniej nie teraz. Odwróciłem 
głowę. Za mną była szara dziura. Nie wiem skąd, ale wiedziałem,  
dokąd prowadzi.

- Nie gniewajcie się, ale czuję, że muszę tam wrócić – wskazałem na 
szare miejsce. Rodzice i Julka pokiwali tylko głowami. Ostatni raz 
uścisnąłem wszystkich, a potem wskoczyłem do szarej dziury.

 Obudziłem się z ogromnym bólem we wszystkich kościach. 
Powoli otworzyłem oczy. Oślepiło mnie jaskrawo białe światło, ale 
jedną rzecz widziałem bardzo wyraźnie. Była to zapłakana twarz 
Laury.     Adriana Pietrowcow

 Od tygodni wstrząsające wiadomości na temat pożarów w Australii były newsami we wszystkich stacjach i w Internecie. 
Zwłaszcza gdy dotyczyły palących się zwierząt, a zginęło ich już około 500 000 tysięcy. Dlaczego Australia coraz częściej płonie? 
Pożary są tam bardzo częste. Sami Australijczycy już zdołali się do nich przyzwyczaić. Bywały zresztą nawet groźniejsze od 
obecnych, na przykład w stanie Wiktoria w 1939 roku. Ostatnio jednak niemal rok w rok latem australijskim – czyli naszą zimą 
– słyszymy, że gdzieś w Australii się pali i to mocno. Te pożary są tak trudne do opanowania ze względu na to, że latem 
w południowej i południowo-wschodniej Australii zwykle trwa długa susza. Tegoroczna trwa już od wielu miesięcy. Deszcz nawet 
nie pada, a temperatura w wielu miejscach przekracza 40 stopni Celsjusza. Z tego powodu podłoże jest kompletnie wysuszone i już 
jedna mała iskra może wywołać zapłon. Cały ten proces nasila rzecz jasna wiatr, który powstaje na skutek różnicy temperatur. 
W miejscach wolnych od ognia ciśnienie i temperatura są inne niż w tych już objętych pożarami. Gdy takie dwa obszary zetkną się, 
różnica robi się jeszcze większa i wtedy powstają silne podmuchy wiatru, które mogą w kilka lub kilkanaście sekund przenieść 
płonienie na duże odległości. Jest wiele terenów, na których lotnisk jest mało lub nie ma ich w ogóle, w związku z tym samoloty 
z gasiwem często muszą pokonywać wielkie dystanse. To wszystko sprawia, że pożary w Australii są bardzo trudne do ugaszenia 
i bywa, że po prostu nie daje się ich w pełni opanować. Gaszą je całkiem dopiero silne deszcze, które przychodzą po okresie letnim. 

Ostatecznie wychodzi na to, że australijskie pożary nie są w 100% skutkiem globalnego ocieplenia, ponieważ występują one 
tam od dawna, ono je tylko nasila i roznosi na większe obszary.      Aleksanra Bursa
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Nowy rok, nowi my i ... nowe gry! 
 Postaram się przedstawić Wam kilka oczekiwanych przez graczy na całym świecie gier 2020 roku! Emocjonujące strzelanki, wciągające 
erpegi, klimatyczne platformówki, wymagające pomyślunku strategie i przygodówki na leniwe popołudnia – 2020 rok będzie po brzegi 
wypełniony ciekawymi produkcjami z każdego możliwego gatunku. Jakich tytułów szczególnie warto wypatrywać?

Dragon Ball Z: Kakarot (PC, Xbox One, PS4) – premiera 16.01.2020 - rasowe RPG w świecie Smoczych Kul? Bandai Namco obiecuje, że ta 
produkcja właśnie nim będzie. Głównym bohaterem jest - znany i lubiany - Goku, który na swojej drodze będzie musiał odwiedzić mnóstwo 
kultowych dla fanów serialu miejsc i stoczyć niezliczenie wiele pojedynków. Twórcy zapewniają, że podczas tych ostatnich spryt będzie nie 
mniej ważny niż zręczność, co brzmi jak zapowiedź świetnej zabawy!

Cyberpunk 2077 (PC, Xbox One, PS4) – premiera 16.04.2020 - rozległy otwarty świat stanowiący dystopijną wizję przyszłości, olbrzymia 
swoboda podczas wykonywania zróżnicowanych zadań i trzymająca w napięciu fabuła, w której główna postać grana jest przez Keanu Reevesa. 
To wszystko już w kwietniu zaserwować nam zamierzają autorzy Wiedźmina z CD Projekt RED, kompozytorem gry jest Marcin Przybyłowicz, 
a rekordowe wyniki oglądalności zwiastunów pokazują, że fani na to właśnie czekają. Co tu dużo mówić – Cyberpunk 2077 to mocny kandydat 
do tytułu gry roku.

Dying Light 2 (PC, Xbox One, PS4) – premiera 2020 (II kwartał) - niewiele zapowiedzi gier wzbudziło w ostatnim czasie tak wielkie emocje 
jak Dying Light 2. Nic w tym dziwnego, bo kolejna gra akcji polskiego Techlandu z apokalipsą zombie w tle w pokazanych materiałach wygląda 
cudownie, a przecież już pierwsza część zdecydowanie mogła się podobać. Raz jeszcze będziemy mogli wykazać się zręcznością podczas 
przemieszczania się w stylu parkour i walki z hordami przeciwników. Niezbędny będzie także spryt przy tworzeniu elementów ekwipunku.

 Rok 2020 będzie zdecydowanie dobrym czasem dla wszystkich graczy. Te oraz inne wspaniałe gry zagoszczą na półkach 
sklepowych w tym roku.Ja już nie mogę się doczekać, aWy?       Mateusz Onichimiuk 

Wszystko o treningu z własną masą ciała street workout
 Street workout to inaczej mówiąc trening uliczny, a w Polsce znany jest pod nazwą kalistenika. 
Jest to nic innego, jak wykonywanie podstawowych ćwiczeń takich jak pompki, przysiady, podciągania, 
brzuszki i wiele innych ciekawszych metod treningowych, które rozwiną niesamowitą siłę fizyczną 
oraz sprawność wyższą od przeciętnej.

Kalistenika — efekty
 Trudno w kilku słowach określić, co daje uprawianie kalisteniki. Efekty zależą przede 
wszystkim od intensywności i regularności treningów, wiedzy oraz zaangażowania, a także rodzaju 
dobranych ćwiczeń. Jeżeli robisz to prawidłowo, możesz oczekiwać:

1. zwiększenia masy mięśniowej,
2. redukcji wagi i pozbycia się nadmiaru tkanki tłuszczowej,
3. poprawy koordynacji ruchowej,
4. usprawnienia pracy układu krwionośnego,
5. lepszego samopoczucia.
 Dla osiągnięcia najlepszych wyników niezbędne jest wspieranie ćwiczeń zbilansowaną dietą. 
Dlatego należy uzupełniać ilości płynów, wprowadzić jadłospis bogaty w warzywa i owoce, zrezygnować z używek i alkoholu. To podstawowe 
zasady, które warto wdrożyć uprawiając kalistenikę. Efekty widoczne będą dosyć szybko, ale, co szczególnie ważne, utrzymają się na długo. 
Osoby, które ćwiczą przez całe życie, pozostają sprawne i aktywne, rzadziej zapadają na uciążliwe choroby i cieszą się lepszym zdrowiem oraz 
samopoczuciem.

Czym jest kalistenika?
 Są to ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała, bez dodatkowych przyrządów.  to słowo wywodzące się z języka Kalistenika
greckiego, łączące w sobie dwie wartości -  (sthenos) i  (kallos). Nie korzysta się z maszyn do ćwiczeń siłowych, można co najwyżej siłę piękno
używać drążka do podciągania się oraz poręczy, tak zwanych .  są więc z całą pewnością niskobudżetowedipsów / dipów Ćwiczenia kalisteniczne
 i można je wykonywać w warunkach domowych bez specjalnego przygotowania. Może się wydawać, że trening z wykorzystaniem wyłącznie 
własnej masy ciała moę być zbyt prosty dla osób, które ćwiczą zaawansowanie, ale nic bardziej mylnego.  można Ćwiczenia kalisteniczne
dowolnie modyfikować tak, by uzyskać odpowiednio trudny cykl  nawet dla zawodowców. Dobrym przykładem są pompki - zwykłe mogą nie 
być wyzwaniem dla osób zaawansowanych, ale już takie z wykorzystaniem kółek gimnastycznych lub wykonywane w staniu na rękach jak 
najbardziej.

Skąd wiedzieć , co ćwiczyć?
  kalistenikęStandardową  dzieli się na sześć części (ćwiczenia te nazywa się kalisteniczną wielką szóstką). Na początku skupiamy się na 
pompkach (tych przy ścianie lub różne warianty dostosowane do naszych możliwości). Rozwijają one tricepsy i klatkę piersiową. Następnie 
przechodzimy do ćwiczeń na  - tu zwłaszcza skupiamy się na udach dzięki przysiadom, które rozwijają odpowiednie partie mięśni.  nogi
Kolejnym etapem jest  się na drążku, czyli ćwiczenia ramion. Rozwijają one bicepsy i mięśnie brzucha. Później przechodzimy do podciąganie
brzucha mostek - tu pojawiają się przede wszystkim wznosy (unoszenie) nóg rozwijające te mięśnie. Dalej ćwiczymy , dzięki czemu wzmacniamy 
mięśnie pleców, a więc wspomagają też kręgosłup. Ostatni etap to wspomniane już  ( ), które wzmacniają pompki na poręczach dipsy / dipy
mięśnie obręczy barkowej. Mistrzowską szóstkę można modyfikować tak, by dojść do najbardziej skomplikowanych ćwiczeń. Według twórcy 
szóstki, , w najbardziej zaawansowanej serii powinniśmy dojść do pompek na jednej ręce i przysiadów na jednej nodze. Można Paula Wade'a
również urozmaicać liczbę powtórzeń w danych seriach tak, by wysiłek był satysfakcjonujący. Do wskazanej szóstki można dodawać inne 
ćwiczenia z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, takie jak , , , , , burpees przysiady z wyskokiem bieg górski  deska wykroki unoszenie bioder 
w leżeniu na plecach  planki czy skręty tułowia z unoszeniem nóg, .

            Cezary Cudowski, Jakub Racewicz    



CZEKOLADOWY 
PUDDING CHIA

Składniki na 2 porcje:
 1 szklanka mleka (na przykład 

zwykłego, migdałowego, orzechowego, 
ryżowego, kokosowego - pół na pół 
z wodą lub ze zwykłym mlekiem itp),

 3 łyżki nasion chia,
 2 - 3 łyżki kakao do smaku,
 2 - 4 łyżki syropu na przykład klonowego, z agawy, golden syropu, miodu,
 dodatkowo na przykład wiśnie w syropie.
 Do szklanki mleka dodać 3 łyżki nasion chia, kakao 
i wymieszać. Odstawić na 15 - 20 minut. Po tym czasie zauważycie 
wyraźnie rozpoczęcie się procesu żelowania. Jeszcze raz zamieszać, 
dosłodzić do smaku. Przykryć folią spożywczą i włożyć do lodówki na 
5 - 6 godzin lub na całą noc. 

SŁODKO-KWAŚNE SKRZYDEŁKA 
PO KOREAŃSKU

Składniki:
 skrzydełka z kurczaka - 1 kilogram,
 Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 1 opakowanie,
 olej roślinny - 2 łyżki.
Sos:
 pasta z ostrej papryki Gochujang - 100 gramów,
 cukier brązowy - 3 łyżki,
 sos sojowy - 2 łyżki,
 ketchup Hellmann's Extra Hot - 2 łyżki,
 ocet ryżowy - 1 łyżka,
 mielony czosnek - 1 łyżka,
 imbir z Nigerii Knorr - 1 łyżeczka,
 szczypior z dymki - 1 pęczek,
 olej sezamowy - 1 łyżka.

Sposób przygotowania:
1. Skrzydełka umyj i osusz. Porozcinaj na pojedyncze kawałki, 

a końcówkę skrzydełka zwaną lotką usuń - nie nadaje się ona do 
grillowania. W miseczce wymieszaj przyprawę do pikantnego 
kurczaka Knorr z olejem. W powstałej marynacie obtocz 
skrzydełka. Pozostaw je w chłodnym miejscu w marynacie na co 
najmniej 12 godzin.

2. Przygotuj sos mieszając wszystkie składniki ze sobą.
3. Skrzydełka grilluj na średnio rozgrzanym grillu pod przykryciem, 

po około 10 minut z każdej strony. Po tym czasie przełóż je do 
sosu, dokładnie wymieszaj. Ułóż ponownie na grillu. Dopiekaj je 
przez kolejne 10 minut. W tej fazie odwracaj kawałki co jakiś czas, 
aby się nie przypaliły.

4. Na koniec grillowania skrzydełka jeszcze raz obtocz w marynacie, 
przełóż na półmisek i posyp z wierzchu pokrojonym szczypiorem. 
Podawaj z resztą sosu.

WEGAŃSKIE TACOS
Składniki:
 tofu - 250 gramów,
 żółta papryka - 1 sztuka,
 czerwona cebula - 2 sztuki,
 ząbek czosnku - 2 sztuki,
 czerwona fasola z puszki - 150 gramów,
 pasta pomidorowa - 70 gramów,
 pomidory - 6 sztuk
 przyprawa Adobo Knorr - 2 łyżki,
 kmin rzymski z Indii mielony Knorr - 

1 łyżeczka,
 papryka słodka z Hiszpanii Knorr - 

1 łyżeczka,
 olej - 6 łyżek.
Dodatki:
 muszelki taco - 8 sztuk,
 czerwona kapusta - 50 gramów,
 dojrzałe awokado - 1 sztuka.
Sposób przygotowania:
1. Tofu rozkrusz. Paprykę, pomidory oraz cebulę pokrój w kostkę. 

Czosnek rozgnieć.
2. Na patelni rozgrzej niewielką ilość oleju i smaż tofu. Następnie 

dodaj paprykę, cebulę, czosnek i smaż wszystko aż będzie rumiane.
3. Dodaj wszystkie przyprawy i smaż jeszcze 1 minutę.
4. Teraz dołóż fasolę, pastę pomidorową, żółte pomidory i duś całość, 

aż wszystkie składniki się połączą i nadmiar wody odparuje.
5. Awokado obierz i pokrój w paseczki. Podobnie zrób z kapustą.
6. Mieszanką warzyw i tofu nadziewaj muszelki taco. Na wierzch nałóż 

salsę z awokado i kapusty.

CIASTO MILKY 
WAY

Ciasto:
 jajka - 3 sztuki,
 cukier - 100 gramów,
 sok z cytryny - 1 łyżeczka,
 olej - 2 łyżki,
 mąka pszenna - 50 gramów,
 kakao - 15 gramów,
 proszek do pieczenia - 0,5 łyżeczki.

Krem:
 kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów,
 mleko - 0,25 szklanki,
 cukier - 0,25 szklanki,
 mleko w proszku - 120 gramów,
 serek śmietankowy (np. Bieluch) - 100 gramów.

Dodatkowo:
 czekolada mleczna - 100 gramów,
 mleko - 2 łyżki,
 kostka do pieczenia Kasia - 0,1 opakowania.
Sposób przygotowania:
1. Białka oddziel od żółtek i ubij z cukrem na sztywną pianę. Ciągle 

ubijając dodaj do piany żółtka.
2. Następnie dolej sok z cytryny, olej i dalej ubijaj. Mąkę wymieszaj 

z kakao, proszkiem do pieczenia, przesiej i delikatnie połącz z masą 
jajeczną.

3. Ciasto wylej na dno wyłożonej papierem do pieczenia formy 
o wymiarach 20 x 20 cm. Piecz w temperaturze 180 stopni przez 
około 30 minut. Wyjmij z formy i odwróć do góry dnem.

4. Mleko zagotuj z cukrem i wystudź. Miękką Kasię utrzyj na krem. 
Ciągle ucierając, wlewaj cienkim strumieniem mleko z cukrem. 
Następnie dodaj małymi porcjami mleko w proszku i serek. Cały czas 
ucieraj.

5. Upieczone i wystudzone ciasto przetnij na dwa placki i przełóż 
kremem. Lekko dociśnij.

6. Czekoladę, mleko i Kasię roztop w kąpieli wodnej. Otrzymaną masą 
polej wierzch ciasta i odstaw do zastygnięcia.

     Paulina Dobkowska
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