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Jak zrozumieć seks przez wędkarstwo? 
Wędkarstwo a stosunek płciowy, dla mnie kompletnie niespójne zjawiska. Fakt i jedno i 
drugie może przynosić nam radość, jednak czy łączy je coś więcej? Tak! Lars von Trier w 
świetny sposób wam udowodni, jak wiele oba zjawiska maja wspólnego. 

Najnowszy film jednego z najbardziej kontrowersyjnych reżyserów XXI wieku Larsa von 
Triera,  niedawno  gościł  w  Dąbrowskim  kinie  Studyjnym  „Kadr”  oraz  w  specjalnym 
seansie kina „Helios”. Autor takich filmów jak „Melancholia” i „Antychryst” nie przestaje 
zadziwiać  i  kolejny  raz  porusza  temat  tabu  nie  tylko  na  świecie,  ale  także,  a  może 
zwłaszcza, w Polsce. „Nimfomanka” opowiada historię pobitej kobiety Joe, znalezionej 
przez  starszego  mężczyznę  Seligmana.  W jego  domu  nimfomanka  opowiada  mu  całą 
swoją historię, jak uwodziła mężczyzn, straciła w bardzo młodym wieku dziewictwo oraz, 
że potrafiła mieć 10 kochanków jednej nocy! Jednak nie dajmy się zwieść pozorom, film 
nie tylko pokazuje  sceny erotyczne,  w których nie jest  wprowadzona cenzura,  ale  jest 
niezwykle  ciężkim,  psychologicznym  obrazem,  który  każdy  z  nas  musi  przemyśleć  i 
ocenić samą bohaterkę. 

Wciąż  nie  widać  związku z  wędkarstwem?  Otóż Seligman łowi  ryby.  Okazuje  się  on 
bardzo mądrym mężczyznom, zaczyna porównywać zachowanie Joe do zachowania ryb w 
wodzie  i  manipulacji  przynętą.  Przedstawiając  w ten  sposób  działanie  Joe,  jej  sposób 
uwodzenia mężczyzn odsłania nam, mężczyznom jak kobiety potrafią nami manipulować. 
Jednak czy my jesteśmy aż tak ślepi, że nie zauważamy tej żyłki, która jest przypięta do 
haczyka? Chyba jednak widzimy, pozwalamy się złapać, aby potem przejść do ofensywy i 
samemu zostać drapieżnikiem.  

Komu udaje się wygrać te wojnę płci? Obejrzyjcie film, a przekonacie się, że wszystko 
tkwi w jednym małym składniku udanego pożycia.

~Kuba



STUDNIÓWKA !!!
Za nami kolejna studniówka. W sobotę 18 stycznia 2014r w 
restauracji "Pogoria Residence" w Dąbrowie Górniczej uczniowie 
tegorocznych klas maturalnych uczestniczyli w najbardziej 
wyczekiwanym przez nich wydarzeniu. Jak głosi tradycja 
imprezę rozpoczął polonez a tuż po nim nastąpiła właściwa część 
balu - wyśmienita zabawa w rytm najlepszych utworów. 
Szaleństwo na parkiecie trwało do białego rana. Pomiędzy 
wspólną zabawą, niezliczonymi zdjęciami i beztroskimi tańcami, 
uczniowie mieli świadomość że już tylko 100 dni dzieli ich od 
egzaminu maturalnego.

~Daga

SZKOLNE NEWSY:
 21.03.2014r. w naszej szkole odbędzie się dzień otwarty 

dla gimnazjalistów. Zapraszajcie swoich znajomych, nie 
będą żałować :D

 W terminie 3-14.08.2014 odbędzie się obóz 
młodzieżowy do Grecji. Po więcej informacji prosimy 
zgłaszać się do nauczyciela wf-u profesora Marka 
Kulisza.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich na długo 
wyczekiwane ¾ Łukasińskiego. Impreza odbędzie się 
28.03.2014r. w nowo otwartym klubie Pasadena w 
Sosnowcu. Na parkiecie będą towarzyszyć nam 
uczniowie ze szkoły Sportowej. Nie może was 
zabraknąć!!!

~ redakcja :D



PODSUMOWANIE IGRZYSK:

Te igrzyska z pewnością przejdą do historii polskiego sportu. Nigdy Polacy nie 
wywalczyli tylu medali z najcenniejszego kruszcu. Nigdy też żaden zawodnik z 
Polski nie zdobył na jednych zimowych igrzyskach dwóch złotych medali. 
Rewelacyjny występ Kamila Stocha z pewnością wpisze się do annałów 
polskiej misji olimpijskiej. Skromny skoczek z Zębu pobił osiągnięcia nawet 
samego Adama Małysza, który w Polsce jest już wielką legendą i przykładem, 
że Polak potrafi i to nawet, gdy wszystkie znaki na niebie wróżą co innego. 

Ale Soczi kojarzyć się będzie polskim kibicom nie tylko z wygranymi Stocha. 
Na najwyższym stopniu podium stanęli przecież także Justyna Kowalczyk i 
Zbigniew Bródka, czyli najszybszy strażak świata. I o ile "złota" Kowalczyk i 
Stocha można było się spodziewać, o tyle zwycięstwo Bródki to wielka 
niespodzianka. Oto człowiek z Polski, z kraju, w którym nie ma żadnego toru 
dla łyżwiarzy szybkich, w pokonanym polu zostawił wielkiego Shani Davisa i 
doprowadził do łez Holendra Koena Verweija. A wspomniana Kowalczyk 
wygrała nie tylko z rywalkami, ale także z własnymi słabościami. Nie zważając 
na ból złamanej stopy, pognała do mety, a na finiszu padła i długo się nie 
podnosiła. Dokonała niewyobrażalnego zwycięstwa. Nie tyle zwycięstwa nad 
rywalkami, w tym Marit Bjorgen, ale w szczególności nad własnym bólem i 
cierpieniem.

Do całego worka złotych medali, w przedostatni dzień igrzysk dołożyliśmy 
dwa medale, srebrny i brązowy. Polska sztafeta panczenistek w składzie 
Katarzyna Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka i Luiza Złotkowska zdobyła 
olimpijskie srebro na dystansie 1500 m, ustępując w finale jedynie 
Holenderkom. Jedyny brązowy krążek na Olimpiadzie w Soczi dla biało-
czerwonych zdobyła sztafeta panczenistów w składzie z niezastąpionym 
Zbigniewem Bródką, Konradem Niedźwiedzkim oraz Janem Szymańskim.

~Michał&Wojczi



Byłam z tobą od samego początku. Widziałam twoje narodziny i jeszcze nigdy w swoim długim życiu nie 
byłam tak bardzo szczęśliwa. Pokochałam twoje błękitne oczy w momencie, gdy na mnie spojrzałeś. Od 
tego dnia postanowiłam ci towarzyszyć, niezależnie od Jego woli. 

Początki zawsze są trudne i tak samo było z tobą. Byłeś bardzo żywym dzieckiem, które często 
pakowało się w najróżniejsze kłopoty. Już jako niemowlak musiałam uważać, abyś nie zrobił sobie 
poważnej krzywdy. W większości mi się udało, choć nie obyło się bez szkód. Jednak nie mogłabym być na 
ciebie zła, nie potrafiłabym. Widok twojej twarzy od razu odbierał całą złość. W nocy stałam przy twojej 
kołysce zawsze wtedy, gdy budziłeś się z płaczem. Moje ciepłe palce muskały czerwone policzki, a cicha 
kołysanka powoli uspokajała. Zasypiałeś bez strachu, z delikatnym uśmiechem na ustach. Mogłam tak na 
ciebie patrzeć godzinami, nie zważając na upływający czas.

Jednak ten płynął szybko, a ty dorastałeś. Zanim się obejrzałam, miałeś już siedem lat. Poszedłeś 
do szkoły, a ja wraz z tobą. Spotkałeś się z rówieśnikami, którzy od razu cię polubili. Znalazłeś wielu 
prawdziwych przyjaciół, ale również i wrogów. Pamiętam dzień, w którym stanąłeś w obronie 
dziewczynki dręczonej przez starszych chłopców. Wtedy po raz pierwszy usłyszałeś mój szept i zamiast 
się z nimi bić, odszedłeś z nią. Byłeś wtedy zadowolony z wyniku tego spotkania, jak także z poznania 
nowej przyjaciółki. Ja natomiast byłam szczęśliwa tak bardzo, że mogłabym wznieść się prawie pod sufit. 
Lecz tamci nie zamierzali pozostawić sprawy rozwiązanej w taki sposób. Któregoś dnia w drodze ze 
szkoły spotkałeś ich znowu. Padło kilka ostrych słów, po czym zaczęli uderzać. Tym razem nie usłyszałeś 
mojego błagalnego głosu, proszącego ich, by przestali. Dopiero, gdy upadłeś na mokrą trawę, dali ci 
spokój i odeszli. Mogłam jedynie patrzeć, jak siedzisz i płaczesz cicho z bólu. Łzy płynęły z moich oczu, 
kiedy patrzyłam na rozbity nos, z którego ciekła krew i podbite oko, zasłonięte pasmem jasnobrązowych 
włosów. Po chwili przestałeś płakać, dumnie podniosłeś głowę i poszedłeś do domu. Nie chciałeś, aby 
ktokolwiek się nad tobą użalał. Tej nocy znów czuwałam przy twoim łóżku, odganiając złe sny. Muskałam 
twoją twarz i zastanawiałam się, jak pomóc.

Po tym wydarzeniu zmieniłeś się. Postanowiłeś pomagać tak, jak tylko możesz – nie tylko 
ówczesnym, ale i nowym przyjaciołom. Lata mijały, a ty trwałeś w tym postanowieniu. Stawałeś się coraz 
mądrzejszy i silniejszy, ale wciąż słyszałeś moje rady. Byłam zadowolona z tego faktu, jednak zaczęłam 
czuć coś więcej, niż przywiązanie. Patrzyłam, jak śmiejesz się wraz z bliskimi i zakochałam się. 
Pokochałam miłością tak silną, jakiej jeszcze nigdy w swoim długim życiu nie poznałam. Błękitne oczy o 
identycznym odcieniu jak moje, iskrzące się niczym gwiazdy. Uśmiech, który potrafił rozgrzać nawet w 
najostrzejszy mróz. Delikatne ręce ochraniające najbliższe osoby. Nigdy wcześniej nie pragnęłam cię tak 
bardzo, jak wtedy. Chciałam dotknąć twojej twarzy, przytulić cię i już nie puścić. Jednak przez to, jaka 
jestem, nie mogłam spełnić tego marzenia. Często spoglądałeś w moim kierunku, ale twoje piękne oczy 
mnie nie dostrzegały. Przechodziłeś tak blisko, że mogłeś mnie dotknąć, lecz tak nie było. Dla ciebie po 
prostu nie istniałam, nie było mnie. On powiedział, że taki nasz los, jednak nie chciałam go słuchać. 
Byłam zawsze tuż przy tobie, cierpiąc i kochając. 

Teraz leżysz na ulicy, otoczony przez tłum gapiów. Kierowca samochodu, który w ciebie uderzył, 
roztrzęsionym głosem rozmawia przez telefon. Przerażony, bez jakiejkolwiek możliwości ruchu, czujesz 
silny ból w całym ciele. Wtedy podchodzę i staję nad tobą, w końcu widoczna dla twoich pięknych, 
błękitnych oczu. Mój głos, wcześniej cichy, teraz jest silny niczym dzwon. Mówię, że wszystko będzie 
dobrze, a ty mi wierzysz. Grymas bólu powoli zmienia się w uśmiech, na widok którego i ja się 
uśmiecham. Chwytam twoją dłoń i pomagam ci wstać. Ku swojemu zdumieniu zręcznie stajesz na nogi. 
Spoglądasz na swoje ciało i uświadamiasz sobie, co się stało. Pragniesz dowiedzieć się wszystkiego, ale 
jeszcze nie czas. Teraz musimy udać się w podróż. Wystarczy, że mnie obejmiesz. Wtedy będę mogła 
rozwinąć swoje skrzydła i odlecimy. Ja, jako jedna z istot, będę ci towarzyszyć. Tak samo, jak byłam przy 
tobie przez całe życie. Tak, jak powinien każdy anioł. 

Kitty *



POLECAMY NA NUDĘ W SZKOLE :


	Glos Waleriana
	W TYM NUMERZE :
	REDAKCJA
	Redaktorzy: Aleksandra Banarska Martyna Milej
	Jak zrozumieć seks przez wędkarstwo?
	POLECAMY NA NUDĘ W SZKOLE :




