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Asia
Radosna 
pesymistka.  
Do życia potrzebuje 
dwóch rzeczy: 
telefonu i internetu.

KlaudiaNerd, miłośniczka wszelkiego spokoju. Nie umie wchodzić  w interakcje międzyludzkie. Akademię może nazwać swoim drugim 
domem. 

Wiktoria

Roztargniona  

licealistka  

zafascynowana  
historią 

i j.niemieckim. 
Mistrzyni 

przecinków!

Marcin
Niepoprawny 
optymista 
zakochany w 
siatkówce. Marzy  
o karierze 
dziennikarza 
sportowego.

Mikołaj
Nic nie lubi, chce wygrywać. Jak nie będzie astronautą,  to go chociaż  

w radiu przyjmą. Niezrównoważony konformista jak przystało na humana.

Paulina
Wnuczka Krzysztofa 

Krawczyka. 

Silna i niezależna 

kobieta. 
Kocha KPOP 

i memy. 
Często 
przeszkadza 

kasjerkom  
w sklepach.

Wiktor
Duchowy 

surrealista, 
hedonista  
i filantrop. 

Pasjonat 
skrzydełek 

z KFC 
i filmów 
Davida 

Lyncha.

Po (zbyt) długim czasie żmudnych 
przygotowań i jeszcze dłuższym okresie 
wytężonej pracy, nadchodzi ten moment. 
Wiekopomny dzień, gdy wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom, zaspokajamy  
u Was głód nowego numeru. Jakie 
atrakcje czekają na kolejnych stronach? 
Śpieszę z odpowiedzią. Relacjonujemy 
tegoroczną edycję Maratonu Pisania 
Listów oraz przeprowadzamy eksklu-
zywny wywiad z naszym redakcyjnym 
kolegą - dziennikarzem sportowym.  
W poszukiwaniu utraconego szczęścia 
wyruszamy do hipermarketu, by następ-
nie zalać Was dowodami naszego re-
cenzenckiego talentu. Na koniec trochę  
z humorkiem. I w sumie ładnie wyszło.

           Wiktor Wójcicki

Kochani Czytelnicy, 
witam w Hajdparku!

To mnie denerwuje
Uprzedzam, ten felietonik będzie spe-

cyficzny. Niektórzy być może odnajdą  
w nim zagubiony sens. Inni zmarszczą 
brwi w konsternacji, popadając w chwi-
lową zadumę o treści „co autor miał na 
myśli?”. Prawdą jest, że na etapie klikania  
w klawiaturę sam tego nie wiem. Miało być 
coś o zdenerwowaniu. Zachodziłem więc 
w głowę, co mnie regularnie rozsierdza. 
Wraz z nastaniem bardziej złożonego 
procesu myślowego, wszystkie pomysły 
zniknęły w ciemnych zakamarkach świa-
domości, a ja odczułem ponadprzeciętną 
irytację. Błędne koło. Coś mnie jednak 
tchnęło i doszedłem do wniosku, że złość 
(paradoksalnie) wcale nie musi być taka 
zła. Oczywiście możemy mnożyć przy-
kłady gniewu będącego wypadkową: 
rozbicia palca o kant szafki, ulicznego 
korka lub tego jednego jegomościa, który  
z finezją słonia otwiera paczkę chipsów 
w czasie, gdy podziwiam na ekranie ki-
nowym antyczne figury skąpane w słońcu 
północnej Italii. Za powód mogłaby posłu-
żyć nawet moja chwilowa bezpłodność 
artystyczna, gdyby nie fakt, że popychany 
negatywnymi emocjami oddaję ten tekst 
w wasze ręce. Tak więc, niech to pozosta-
nie puentą czy coś.

Wiktor Wójcicki

Dominika
Określenie 
„dziwna” uważa  

za komplement. 

Zachowaniem, 

żartem, 
czy wyglądem 

łatwo zapada  

w pamięć. Działa 

dosyć 
spontanicznie 

i nieustannie 

kogoś 
zaskakuje.

Zespół 
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Zaczynając od zdjęć przy pla-
katach, poprzez walki na mie-
cze z pianki, na chowaniu się 
po szafkach kończąc. Bawić 
się możemy na wiele sposo-
bów, w zależności od tego...  
w jakim sklepie jesteśmy. 
Tylko kto się tak bawi?

O czym myślimy, kiedy jeste-
śmy w sklepie? Teoretycznie 
najbardziej powinna intereso-
wać nas lista zakupów, jednak 
nie zawsze udaje się na niej 
skupić. Często nasz wzrok 
przyciągają promocje lub nie-
potrzebne drobiazgi. Lista rze-
czy, które mogą oderwać naszą 
uwagę, jest wielka. Postanowi-
liśmy przyjrzeć się dokładnie 
jednemu z nich. Zabawie. 

W wózku po latach
Gdy byliśmy mali rodzice, 

wkładali nas do sklepowych 
wózków. Czy nie była to dla nas 
świetna rozrywka?  Wniosek - 
świadomie czy nie, rodzice od 
małego uczyli nas pewnego ro-
dzaju zabawy w sklepie.

Nieważne, w jakim sklepie 
jesteśmy, zawsze możemy 
tam znaleźć coś zabawnego 
lub ciekawego do roboty. Coś, 
czego teoretycznie robić w tym 
miejscu nie powinniśmy. Naj-
powszechniejszym tego przy-
kładem są chyba duże pluszo-
we misie. Taki miś wabiąc swą 
miękkością i urokiem sprawia, 
że jedyne o czym marzymy, to 
go serdecznie i mocno uści-
snąć wtulając się w miękkie 
futerko. Ale oprócz pluszaków 
kusi nas o wiele więcej rzeczy. 
Gdy odważymy się spełnić te 
ciche zachcianki, wtedy zaczy-
na się cała zabawa.

Rycerze i księżniczki
Mając już obrany cel, wpada-

my do sklepu. Szukamy miej-
sca, by jak najszybciej znaleźć 
rozrywkę. W pierwszej kolejno-
ści idziemy do alejki z zabaw-
kami. Od razu wpadają nam w 
oczy plastikowe tiary. Grzech 

nie przymierzyć, więc przy-
mierzamy! No, teraz czujemy 
się jak prawdziwe księżniczki! 
Wytwornym gestem machamy 
dzieciom przechodzącym obok 
nas. Skoro mamy księżniczki, 
potrzeba też wybrańców ich 
serc. Zostając w 
średniowiecz-
nych klimatach, 
łapiemy za mie-
cze. Te akurat 
są piankowe, 
ale od czego 
jest wyobraź-
nia? Po ode-
graniu dra-
matycznej 
sceny wal-

ki o względy damy, opuszcza-
my dział zabawkowy i lecimy 
dalej.

Brak wyobraźni? 
Oczywiście podczas naszej 

podróży ciągle strzelamy sobie 
foty i żartujemy ze wszystkiego 
wokół. To świetne dopełnienie 
czasu, który spędzamy, ska-
cząc między sklepowymi alej-
kami. W stanie upojenia świet-
nym towarzystwem i zabawą, 
wpadamy na pomysł. Może by 
tak znaleźć jakieś dobre miej-

sca do zabawy w chowanego? 
Kto wie, może akurat kiedyś się 
przyda ~(heh… oczywiście, że 
się nie przyda, ale to nie jest 
wystarczający powód, by tego 
nie robić XD). Kitramy się więc 
po wszystkich możliwych ką-

tach sklepu. 
Uciekamy 
od wzroku 
ludzi, któ-
rzy dziwnie 
na nas pa-
trzą i nie 
rozumieją, 
co robimy. 
Niektó-
rym do-
rosłym 

po prostu brak wyobraźni. Ale 
nie przejmujemy się tym. Jest 
git, więc bawimy się dalej. Gdy 
odkryliśmy już wystarczająco 
dużo kryjówek, nagle wpada 
nam w oko niedawny hit inter-
netów - poduszki z cekinową 
poszewką! Dzięki temu, że ce-
kiny są dwukolorowe, można 
na nich rysować i pisać. Kim 
bylibyśmy, przechodząc obok 
nich obojętnie? Łapiemy za 
poduszki i wypisujemy na nich 
słowa: „fejm”, „sztos” i tym po-
dobne. Odchodzimy zadowolo-

ne, chichrając się pod nosem. 
Dalej idziemy podbijać sklepo-
we atrakcje.

Czas mija, a my nadal nie-
zmordowanie biegamy po 
sklepie i znajdujemy kolejne 
punkty rozrywki. Największą 
frajdą jest odkrywanie kolej-
nych atrakcji i coraz to nowych 
i bardziej zaskakujących za-
stosowań tego, co znajdziemy  
w sklepowej przestrzeni. Je-
śli tak jak my chcecie poznać 
smak takich zabaw, łapcie 
swoich znajomych i lećcie do 
najbliższego marketu! 

Krzysztof.K,  
Kwadrat, Wiktoria

Rozrywki ze sklepowej półki

Dominika
Określenie 
„dziwna” uważa  

za komplement. 

Zachowaniem, 

żartem, 
czy wyglądem 

łatwo zapada  

w pamięć. Działa 

dosyć 
spontanicznie 

i nieustannie 

kogoś 
zaskakuje.

Słowniczek dla rodziców

Chichrać - śmiać się, 
chichotać
Emoji – ikonki 
przedstawiające różne miny 
i przedmioty, których używa 
się by lepiej przedstawić 
emocje w wiadomości
Fejm - osoba sławna, 
popularna w internecie. 
Dzięki dużej ilości like’ów 
osoba ta jest wysoko  
w hierarchii internetowej
Frajda - dobra zabawa
Git -  jest dobrze, wszystko 
gra
Hity internetów - rzeczy 
aktualnie popularne w 
internecie; liczby mnogiej 
w „internetach” używa się 
by nadać śmieszkowości 
stwierdzeniu 
Strzelać foty - robić zdjęcia
Sztos – opisuje się tak 
wszystko co wywołuje 
reakcję „WOW, jakie to 
fajne, niezwykłe i bardzo mi 
się podoba, no po prostu 
zachwycona jestem...”. 
Można powiedzieć, że 
„sztos” wyraża więcej niż 
tysiąc słów
XD – używa się by wyrazić, 
że coś jest zabawne (XD jest 
odwróconą emoji śmiechu). 
Zastępuje się tym również 
przecinki. Dlaczego? Tego 
nie wie nikt.
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Jeśli ktoś interesu-
je się sportem i lubi 
czytać książki o tej 
tematyce, koniecz-
nie musi sięgnąć 
po autobiografię Łu-
kasza Kadziewicza 
- „Kadziu. Siatków-
ka & Rock’n’Roll”. 
Jeden z najbardziej kontrowersyjnych 
siatkarzy w charakterystyczny dla siebie 
sposób opowiada w niej całą swoją histo-
rię. Nie jest ona jednak zwykła i codzien-
na, bo jego losy to prawdziwa sinusoida.

 „Kadziu” przebył w swoim życiu długą 
drogę. Z chłopaka bez perspektyw, któ-
remu pieniędzy ledwo wystarczało na 
dojazd na trening, stał się wicemistrzem 
świata i dwukrotnym olimpijczykiem. Na 
tej niezwykłej drodze było jednak wie-
le ostrych zakrętów, z których niejeden 
nie wyszedłby cało. Nasz bohater miał 
bowiem problem z alkoholem i impreza-
mi. Dodatkowo nękały go też kontuzje,  
a w kryzysowym momencie kariery trafił 
do klubu, który za chwilę zbankrutował. 

 Wyrzucanie telewizora przez okno na 
zgrupowaniu reprezentacji, wydalenie 
z niej za nocne zabawy w klubach czy 
interwencja rosyjskiej milicji szturmowej 

podczas urodzinowej imprezy? Brzmi jak 
science-fiction, a to tylko namiastka tego, 
co przydarzyło się Łukaszowi Kadziewi-
czowi. Poza czarnymi momentami były 
też te piękne, w których o świetnej grze 
„Kadzia” mówiło się niemal na całym 
świecie. Zagrał w dwóch najsilniejszych 
ligach – włoskiej i rosyjskiej, a w polskiej 
kadrze wystąpił 178 razy, odbierając m.in. 
srebrny medal mistrzostw świata. 

 „Kadziu. Siatkówka & Rock’n’Roll” to 
pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów 
sportu. Wciąga tak bardzo, że nie radzę 
zaczynać jej wieczorem. Nawet się nie 
zorientujecie, a zastanie Was świt.

                 MP

Kim jest Marcin? Jak opisał-
byś siebie?
Musiałbym pomyśleć troszecz-
kę... nietuzinkowy, fantastycz-
ny, taki, można powiedzieć, 
człowiek-orkiestra! (śmiech)
Tak poważnie, to jestem zwy-
kłym, zakręconym nastolat-
kiem, który uczęszcza do 
pierwszej klasy liceum o profilu 
prawniczym. Jestem pozytyw-
nym człowiekiem, niepopraw-
nym optymistą, pasjonatem 
sportu i dziennikarstwa. Je-
stem też leniwy, bardzo roztar-
gniony, bo zawsze o czymś za-
pominam. Nie lubię marnować 
swojego wolnego czasu i sta-
ram się go zagospodarować 
jak najatrakcyjniej, na przykład 
poprzez różne wyjścia ze zna-
jomymi. Dzień uwielbiam roz-
poczynać od filiżanki kawy.
Jak spędzasz swój wolny 
czas, kiedy nie zajmujesz się 
sportem?
Staram się spędzać jak naj-
więcej czasu z przyjaciółmi. 
Lubię też chodzić na spacery, 
słuchać muzyki czy spać. Nie-
stety, to ostatnie zdarza mi się 
często w nieodpowiednim mo-
mencie. 
Korzystając z tego, że akurat 
nie śpisz, porozmawiajmy o 
dziennikarstwie. Od czego 
zaczynałeś?

W dzieciństwie chciałem zo-
stać siatkarzem, bo siatkówka 
jest moją ulubioną dyscypliną 
sportową i można powiedzieć, 
że ważną częścią mojego ży-
cia, tak jak i teraz. Kiedy zorien-
towałem się, że nie mam szans 
na zawodniczą karierę, posta-
nowiłem, że fajnie byłoby po-
zostać przy tym sporcie. Wte-
dy wpadłem na pomysł, żeby 
zostać dziennikarzem. Zało-
żyłem swojego bloga i pisałem 
luźne teksty. Gdy zobaczyłem, 
że jeden z największych por-
tali siatkarskich w internecie 
- „Siatkówka w obiektywie” - 
prowadzi nabór, postanowiłem 
się zgłosić, choć nie napalałem 
się na powodzenie. Napisałem 
kilka tekstów próbnych, które 
się spodobały i teraz jestem 
członkiem redakcji.
Jak czujesz się jako dzien-
nikarz? Czy podoba ci się to 
zajęcie?
Nie nazwałbym się jeszcze 
dziennikarzem. No, może ta-
kim początkującym. Nie jest to 
jeszcze profesjonalne, chociaż 
przez niektórych może być tak 
odbierane. Bardzo podoba mi 
się to, co robię. To moja pasja 
i wiążę z tym plany w życiu za-
wodowym.
Jak tworzysz swoje teksty?
Piszę, po prostu. Nic nadzwy-

czajnego. Ot, wchodzę na por-
tal i... piszę. Wszystko zależy 
oczywiście od tekstu, który 
mam stworzyć. 
Z którego swojego tekstu je-
steś najbardziej dumny?
Jestem dumny, że mogłem 
przeprowadzić wywiady z taki-
mi osobistościami, jak na przy-
kład siatkarz Daniel Pliński. 
Wywiady w ogóle sprawiają 
mi najwięcej przyjemności, bo 
kiedyś mogłem tylko poma-
rzyć o rozmowach z mistrzami 

świata czy Europy. Jeśli chodzi 
o takie „codziennie” teksty, to 
wyróżniłbym chyba swoją re-
cenzję książki o śp. Arkadiuszu 
Gołasiu.
Gdzie widzisz siebie za dwa-
dzieścia lat?
Za dwadzieścia lat chciałbym 
być już w pełni profesjonalnym 
dziennikarzem. Marzę o tym, 
by pracować jako ekspert te-
lewizyjny, relacjonując mecze 
i dyskutując w studiu o bieżą-
cych wydarzeniach siatkarskie-

go świata. Nie chciałbym jed-
nocześnie odchodzić od formy 
pisanej. Ale najpierw muszę 
dożyć, oczywiście. (śmiech)
Czy jest jakiś dziennikarz 
sportowy, którego szczegól-
nie cenisz i na którym chciał-
byś się wzorować?
Oczywiście, cenię wielu dzien-
nikarzy sportowych. Ogrom-
nym szacunkiem darzę przede 
wszystkim legendy tej dzie-
dziny, jak Dariusz Szpakowski 
czy Włodzimierz Szaranowicz, 

choć najlepszy czas mają już 
za sobą. Jestem też wielkim 
fanem Mateusza Borka czy Je-
rzego Mielewskiego, znanych 
ekspertów i komentatorów 
Polsatu Sport. Przyznam, że 
chciałbym kiedyś do nich do-
łączyć. 
Jakie jest twoje największe 
zawodowe marzenie?
Marzę o tym, by komentować 
spotkania reprezentacji Polski 
na największych światowych 
turniejach.

Moim zdaniem
Łukasz Kadziewicz, czyli historia jakich mało – recenzja książki „Kadziu. Siatkówka & Rock’n’Roll.”

Piszę, po prostu
Z Marcinem Paluchem, dziennikarzem portalu „Siatkówka w obiektywie” oraz naszym redakcyj-
nym kolegą, rozmawia Wiktoria Piątek
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- Maraton Pisania Listów jest działaniem w obronie praw czło-
wieka. Co roku pisząc listy do władz różnych krajów przeciw-
stawiamy się łamaniu tych praw. Przez Międzynarodowe Biuro 
wybierane są inne osoby lub grupy osób, w obronie których 
piszemy – wyjaśnia Katarzyna Dobrakowska, nauczycielka  
z I LO i organizatorka wielu akcji, m.in. Maratonu. 

Tegoroczna edycja Maratonu Pisania Listów była już czwartą 
zorganizowaną w I LO. Trwała od 4 do 7 grudnia.

- Pierwszy raz brałam udział w takiej akcji - mówi Ola. Przygoto-
wywała kopie wzorów listów, a na finale malowała uczestników.

- Razem ze znajomymi pomagaliśmy również w drobnych spra-
wach dotyczących organizacji - dodaje Konrad, inny uczestnik. 
Pierwszy raz uczestniczył w Maratonie, jednak zapewnia, że nie 
ostatni. - Bardzo mi się podobała ta akcja, bo nie jestem obojętny 
na los innych ludzi.

Paulina, koordynatorka akcji, również opowiada o swoim wkła-
dzie w Maraton. Załatwiała dużo spraw, pomagała w przygotowa-
niach, sprzątaniu i liczeniu pieniądzy oraz listów.

Finał odbył się 7 grudnia. Jedną z jego części było przedstawie-
nie ludzi, w których obronie były pisane listy.

- Chciałam mieć świadomość, że zrobiłam coś więcej, zaanga-
żować się bardziej w akcję - wyjaśnia Oliwia, która podczas finału 
odegrała obrońcę lasów deszczowych z Madagaskaru. Licealist-
ka podkreśla, że w swojej postaci najbardziej docenia wytrwałość 
i chęć walki z systemem.

Konrad i jego przyjaciel nie godzą się na lekceważenie zbrodni 
wojennych dokonanych przez Izrael. Dlatego zdecydowali się na 
przedstawienie dwóch mężczyzn z Palestyny.

- Szczerze zainteresowały mnie te osoby - przyznaje chłopak. - 
Chciałbym, żeby dzięki mnie wyszły na wolność.

Julię do wzięcia udziału w akcji skłoniła możliwość przekazania 
historii jednego z bohaterów. Chciała przedstawić jakąś postać 
razem z koleżanką, dlatego grupa osób z Turcji wydała się im 
najlepszym rozwiązaniem.

Paulina ma wiele powodów, dla których zdecydowała się wy-
brać kobietę z Jamajki – narodził się tam dancehall, co dla lice-
alistki jako tancerki jest szczególnie ważne. Wie jednak, że łączą 
się tam dwa światy – dobry i zły. Poza tym wkurzyła się, że policja 
zabiła brata bohaterki, ponieważ był podobny do przestępcy.

- Po prostu musieli odhaczyć sprawę zabójstwa i zabili niewin-
nego chłopaka – komentuje i dodaje, że jej bohaterka znalazła 
wiele rodzin w podobnych sytuacjach. Obecnie policja ich zastra-

sza, robi naloty na ich domy.
Historie przedstawione na ostatnim Maratonie Pisania Listów 

są tragiczne, gdyż bohaterowie znajdują się w obecnej sytuacji 
przez to, że chcieli chronić prawa człowieka. 

Paulina pamięta wszystkie historie. Najbardziej utkwił jej w pa-
mięci Fin, który musi walczyć o zmianę swojej płci, a także losy 
obrońcy lasów deszczowych.

- Najbardziej zapamiętałam historię kobiety z Chin, która po-
magała osobom, które straciły domy, po czym sama straciła swój 
- mówi Julia.

Z kolei Dominika zapamiętała mężczyznę z Czadu, który jest 
torturowany za umieszczenie niekorzystnego dla władz postu na 
Facebooku. - Uważam, że to niesprawiedliwe, ponieważ każdy 
człowiek powinien mieć prawo do własnej opinii – podkreśla Do-
minika.

- Myślę, że każdy uczeń miał swój wkład w Maraton. Postaram 
się, aby mój z roku na rok rósł - komentuje akcję Ola.

- To przedsięwzięcie, to dobra rzecz. Pisanie listów jest prze-
cież bardzo łatwe, a dzięki temu można zrobić tak wiele. Nawet 
uratować komuś życie – dodaje Dominika.

Jak mówi Oliwia, uczestnicy napisali ponad dwa tysiące listów, 
co jest szkolnym rekordem.

Całą akcję dobrze podsumowują słowa Pauliny: - Zarzuty wo-
bec tych ludzi są absurdalne. Oni przecież podejmują wiele słusz-
nych, dobrych, a nawet bohaterskich działań. Fakt, że sprowadza 
to na nich takie konsekwencje, jest nie do pomyślenia i nie do 
zaakceptowania. Właśnie dlatego powinniśmy walczyć w obronie 
bohaterów.      Wiktoria

Listy w służbie wolności

fo
to

: B
ar

te
k 

Ło
pa

ci
uk

 i 
M

ik
oł

aj
 W

io
rk

o



6 |

Żyjemy w czasach, 
gdy – niestety – wielu 
młodych ludzi zamiast 
spędzać czas aktyw-
nie, woli siedzieć przed 
ekranem komputera. 
Czas to zmienić! Jak? 
Można np. zacząć tre-
nować sporty walki.

W ostatnich latach 
coraz więcej popularno-
ści i fanów przysporzyły 
sobie mieszane sztuki 
walki. W końcu kto nie 
słyszał o federacji KSW 
i jej największych gwiaz-
dach, jak choćby o Ma-
medzie Khalidowie? Kto 
wie, może i w was drze-
mie potencjał na miarę 
mistrzów. Jeśli chcecie 
się o tym przekonać, ko-
niecznie wpadnijcie na 
trening. 

MMA w Fabryce
W Chełmie tę dyscy-

plinę można uprawiać 
w Fabryce Sportu przy 
ulicy Mickiewicza 41. 
Zajęcia odbywają się 
w poniedziałki i środy  
i są podzielone na dwie 
grupy – początkującą i 
zaawansowaną. Jak to 
wszystko wygląda?

– Na początku było 
trudno, bo praktycznie 
nie myślałem nad tym, 
co robię – mówi Kuba, 
który MMA trenuje od 
dwóch lat. - Z biegiem 
czasu zacząłem jednak 
wszystko poprawiać  
i różnica w moich umiejęt-
nościach jest ogromna.

Dlaczego warto tre-
nować sztuki walki? – 
Poza umiejętnościami 
nabywa się hart ducha, 
pewność siebie i we-
wnętrzny spokój. To 
przydaje się też w życiu 
codziennym. Ponadto 
rezultaty, które przycho-
dzą po każdym trenin-
gu, sprawiają ogromną 

satysfakcję – dodaje 
Kuba.

Ma jedyną radę dla 
tych, którzy dopiero 
zaczynają przygodę  
z MMA. Po prostu trze-
ba  słuchać się trenera 
– wtedy efekty na pew-
no przyjdą. A komu ta 
dyscyplina nie pasuje, 
może wybrać coś inne-
go. W Fabryce Sportu 
są też treningi kickbo-
xingu, klasycznego bok-
su oraz zapasów.

Droga ku prawdzie
Dużym zainteresowa-

niem chełmskiej mło-
dzieży cieszy się też 
karate Kyokushin. Sama 
nazwa tej sztuki walki 
jest ciekawa, bo w wol-
nym tłumaczeniu zna-
czy „droga ku prawdzie”. 
Dyscyplina wzoruje się 
na wspaniałych ide-
ałach. Możemy obser-
wować w niej niezwykłe 
i efektowne chwyty. Jak 
podkreśla Daria, zwy-
ciężczyni ogólnopolskie-
go turnieju w kategorii 
kumite, to coś więcej niż 
sport. – To system wal-
ki, który dąży do ciągłe-
go doskonalenia się, nie 
tylko fizycznego, ale też 
psychicznego. Karate 
nauczyło mnie spokoju  
i dystansu do wielu 
spraw – mówi.

Daria trenuje tę dys-
cyplinę od siedmiu lat  
i była to miłość od pierw-
szego wejrzenia. – Od 
początku potraktowa-
łam to bardzo poważnie 
i ani razu nie opuściłam 
treningu bez ważnych 
przyczyn. Na każdych 
zajęciach daję z siebie 
sto procent. Cieszę się, 
bo mogę robić to, co 
kocham – przyznaje. To 
właśnie takie nastawie-
nie doprowadziło Darię 
do licznych sukcesów  

i medali. Upór, wytrwa-
łość i systematyczność 
to w karate Kyokushin 
bardzo ważna rzecz, 
która może zaprowa-
dzić  naprawdę daleko. 
Treningi odbywają się 

w hali MOSIR w ponie-
działki, środy i piątki, 
również z podziałem 
na grupę początkującą  
i zaawansowaną.

Dołącz do mistrzów
Przy okazji sportów 

walki nie sposób nie 
wspomnieć o zapasach. 
Chełmscy zawodnicy 
odnoszą w tej dyscy-
plinie wiele sukcesów.  
W naszym mieście za-

pasy, poza wspomnianą 
Fabryką Sportu, można 
trenować w ULKS Olim-
pijczyk i Cemencie Gryf 
Chełm. Do obu klubów 
uczęszczała Angelika. 
– Na pierwszy trening 
zapasów trafiłam trochę 
z przypadku, ale od razu 
wiedziałam, że to jest to. 

Podstawą jest dbanie  
o systematyczność i da-
wanie z siebie wszyst-
kiego. To jest najważ-
niejsze – twierdzi. Jej 
ciężka praca zaowoco-
wała dobrymi startami 
m.in. w mistrzostwach 
Polski czy krajowym 
pucharze. Aby wejść 
na taki poziom, trzeba 
jednak przyzwyczaić 
się do wyrzeczeń. – 
Czasem trenowaliśmy 

nawet codziennie, a do 
tego dochodziły też kon-
sultacje (obowiązkowe 
treningi w weekendy)  
i zgrupowania. Bywało, 
że opuszczaliśmy z tego 
powodu lekcje – przy-
znaje Angelika.

Warto wspomnieć, 
że z Chełma pochodzi 

wielu znanych na całym 
świecie zapaśników. 
Andrzej Głąb zdobył 
srebrny medal Igrzysk 
Olimpijskich w Seulu, 
Dariusz Jabłoński to 
medalista mistrzostw 
świata i Europy, a Ka-
tarzyna Krawczyk poza 
zdobytymi krążkami 
Igrzysk Europejskich i 
mistrzostw Europy jest 
olimpijką z Rio De Jane-
iro.       MP

Walka w imię sportu
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Anagram - Kirin Tendo
Strata bliskiej osoby boli. Jednak nie zawsze to śmierć odbiera bliskich. Czasem oni 

sami postanawiają nas opuścić. To ich własne decyzje sprawiły, że zostawili nas samych. 
Przekonała się o tym Satsuki, bohaterka mangi „Anagram”, która przez trudne dzieciń-
stwo ma problemy w dorosłym życiu.

Autorka przedstawia historię Satsuki, którą przy rozwodzie rodziców zostawiła matka. 
Z tego powodu dziewczyna boi się nawiązywać kontakty międzyludzkie. Ukazane jest jej 
życie na przestrzeni lat, w którym nawiązuje relacje z trzema mężczyznami. Cała histo-
ria przeplatana jest jej wspomnieniami z dzieciństwa. Bohaterka szuka szczęścia, ciągle 
walcząc z masą wątpliwości. Przez strach często podejmuje złe decyzje. Boi się tego, co 
wielu z nas. Boi się wdać w rodziców i popełnić te same błędy, co oni.

Mimo dość poważnego tematu, dzięki kontrastującej z tym prostej i minimalistycznej 
kresce, komiks czyta się bardzo przyjemnie. Jako jednotomówka nie zagłębia się jednak 
w historię wyczerpująco. „Anagram” mimo nie do końca wykorzystanego potencjału, jest 
ciekawą lekturą. Skłania do przemyśleń. Czy naprawdę warto ograniczać siebie przez 
strach?                     Kwadrat

Siódma Pieczęć
Szwedzkie kino ambitne i najsłynniejszy film znany z jednego ujęcia! Bergman snuje 

historię rycerza, który wracając z wyprawy krzyżowej napotyka Śmierć we własnej 
osobie. W obawie o przedwczesne odejście, inicjuje pojedynek szachowy, a następnie 
stara się go przedłużyć. Jaki w tym sens? Pieczęć, przy wszystkich metaforycznych 
założeniach, dostarcza rozrywki za sprawą dużej ilości czarnego humoru i groteski. 
Środki te tworzą idealny kontrast dla poszczególnych filmowych wydarzeń. Dostajemy  
zróżnicowany portret mentalności średniowiecznego społeczeństwa. Z jednej strony 
wysuwają się uciśnieni przez KK bogobojni asceci, z drugiej wieśniacy, którym nieobce 
są karczemne burdy. Gdzieś pośrodku znajduje się natomiast nasz krzyżowiec, które-
mu mordowanie niewiernych kazało zastanowić się nad istnieniem Boga. Temat ten, 
będący jedną z głównych osi Pieczęci, zostaje w gruncie rzeczy pozostawiony bez od-
powiedzi. Jak przekonujemy się podczas seansu, egzystencjalne pytania wprowadzają 
bohaterów jedynie w dezorientację. Nie ma znaczenia, czy są nimi akurat:  trubadur, 
szyderczy giermek, opętana dziewczyna, czy nawet sama Śmierć. Wszystko to pozo-
staje wielką niewiadomą. Pojawia się tu także najlepszy niezmiennie od 60 lat filmowy 
villain. Śmierć Ekerota jest postacią jednocześnie tajemniczą, pełną klasy i cynizmu. 
Siódma Pieczęć to kino, które zasługuje na to, by być znane - nie tylko ze zdjęć w tle do 
facebookowych wydarzeń typu „w roku 2018 nie zrobię nic ze swoim życiem”.

    Wiktor Wójcicki

EMINEM - WALK ON WATER
Walk on Water to utwór z nowego albumu Revival. Fani amerykańskiego hip-hopowca 

(w tym ja) czekali na to już od dłuższego czasu. Tekst piosenki opowiada o lękach rapera, 
który od lat czuje na sobie wielką presję. W piosence możemy usłyszeć także Beyoncé 
Knowles.

Gdy tylko usłyszałam pierwsze takty, wiedziałam, że jest to utwór, który odtwarzać będę 
przez co najmniej kilka najbliższych tygodni. Piosenka naprawdę wpada w ucho i nie ma 
(jak na Eminema przystało) banalnego tekstu, który coraz częściej występuje w piosen-
kach różnorakiego stylu muzycznego. Zwrot „chodzenie po wodzie” jest używany do opi-
sania cudownego pokazu mocy, jaki ma miejsce w Ewangelii Św. Mateusza. W piosence 
fraza ta jest wykorzystana do wyrażenia czegoś przeciwnego. Em na pozór „chodzi po 
wodzie”, jednak przyznaje w każdym wierszu, że nie jest porównywalny z boską postacią, 
za którą ludzie go uważają. Gwiazdy takie jak Eminem i Beyoncé nie są bogami, mimo że 
często są tak przez nas traktowane. Też czują czasem niepewność. 

Podsumowując - Walk On Water jest naprawdę dobrym utworem z godnym uwagi tek-
stem. Polecam go każdemu fanowi Eminema i Beyoncé, ale nie tylko. Myślę, że każdy, kto 
posłucha tej piosenki będzie potrafił docenić choć jeden jej element: głos Beyoncé, rap 
Eminema lub tekst.                           Krzysztof K.
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