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OD REDAKCJI
Poznań w roku 2100 i nie tylko
Kochani! Ten numer TeXT-u to jedna wielka porcja pozytywnej energii. I gazeta pełna tekstów ludzi z dużą wyobraźnią
i wrażliwością. Właśnie dlatego koniecznie musicie ją przeczytać.
Są w niej ciekawe relacje z finałów aż trzech konkursów dla tych
z Was, którzy lubią pisać: literackiego Turnieju Białych Piór,
Konkursu Poetyckiego o Koronę Wierzbową i Konkursu
Dziennikarskiego "Poznań 2100". Tradycyjnie już zamieściliśmy
w niej fragmenty prac konkursowych tych dziennikarzy, którzy
zdobyli pierwsze miejsca. Przekonajcie się więc sami, na ile ich
wizje naszego miasta za dziewięćdziesiąt lat są oryginalne i w
jakim stopniu waszym zdaniem mogą się spełnić.
O Poznaniu swoich marzeń opowiada w tym numerze Łukasz
Niparko, wieloletni dziennikarz TeXT-u, obecnie student St.
Lawrence University w USA (Canton, NY). W ramach naszego
cyklu o pasjach i fascynacjach młodych ludzi, proponujemy Wam
rozmowę Roberta Szymańskiego z nastoletnim karateką, Karolem
Idzikowskim. A także artykuł Agnieszki Jarosz o jej bracie - niepełnosprawnym chłopaku na wózku, który żyje aktywniej od
wielu swoich zdrowych rówieśników.
To tylko niektóre nasze propozycje. Życzę miłej lektury.

NAKŁAD: 150 egz.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych,
zastrzega sobie prawo redagowania
nadesłanych tekstów.

Patrycja Wlizło

TeXT najlepszą gazetą w Poznaniu!!!

Czwarta edycja konkursu ''Młode Pióra'' rozstrzygnięta. Nasze pismo TeXT wygrało w kategorii "gazeta, biuletyn,
dwumiesięcznik". Nagrody zostały także wręczone w kategoriach proza i poezja. Tutaj kilka nagród i wyróżnień otrzymały
nasze koleżanki z literackiej "Dziupli" Ewy Gajowieckiej. Wszystkie nagrodzone prace były czytane przez ich autorów.
Impreza odbyła się we wtorek, 27 kwietnia w Piątkowskim Centrum Kultury ''Dąbrówka'' w Poznaniu. W imieniu redakcji
TeXT-u dyplom i nagrodę odebrali: Agnieszka Jarosz (na zdjęciu pierwsza z prawej), Justyna Kalińska, Robert Szymański i
Marlena Kompowska. Dziennikarz TeXT-u, Łukasz Fiałkowski zrobił całą serię zdjęć z tej imprezy. Nic dziwnego, w końcu nie
każdego dnia zostaje się dziennikarzem najlepszej młodzieżowej gazety w mieście.
Robert Szymański
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Czy Noblista jest wśród nas?
RELACJA Z FINAŁU TURNIEJU BIAŁYCH PIÓR

Organizatorka imprezy, pani Ewa Gajowiecka i juror, znany poeta poznański
Andrzej Sikorski wręczają laureatom Turnieju Białych Piór dyplomy i nagrody.

Laureatka pisała po prostu tak, jak
podpowiadała jej wyobraźnia.
Zuzanna w ogóle nie spodziewała
się wygranej, myślała co najwyżej
o wyróżnieniu.
Na sali emocje sięgały zenitu.
Młodzi ludzie w napięciu czekali na
werdykt. Pewno zastanawiali się
czy otrzymają pierwsze miejsce czy
może "tylko" wyróżnienie. Ja także
oddałam się rozmyślaniom, ale
trochę innym. Czy może na tej sali,
tu i teraz, siedzi przyszły laureat
(laureatka) Nagrody Nobla - myślałam? - To przecież jest możliwe-snułam dalej swoje rozważania. A
wszystko to miało miejsce w
sobotę, 27 marca 2010 roku w
"Emdeku", podczas XXIX finału
Turniej Białych Piór. Tegoroczne
prace poetów i prozaików ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych
oceniali: pan Andrzej Sikorski
(poeta), pani Katarzyna Pytlewska
(poetka, studentka pedagogiki) i
pan Romuald Melerowicz (polonista, przewodniczący jury).

- W tym roku poziom poezji był
znacznie wyższy niż prozy. Wybór
zwycięskich prac sprawiał nam nie
mały kłopot. Na szczęście było
trzech jurorów i można było np.
głosować - powie-dział Andrzej
Sikorski. Temu jurorowi nie podobało się "w prozie" to, że było dużo
naśladownictwa, np. Harry'ego
Pottera. Zapytany o kryteria oceny
prac odpowiedział: - Najbardziej
brane były pod uwagę pomysł i
naturalność. Najczęstszy błąd
popełniany przez uczestników
Turnieju to naśladownictwo.
Wśród poetów ze szkół podstawowych zwyciężyła Marta Żak ze
Szkoły Podstawowej w Kazimierzu
Biskupim, a pierwsze miejsce
wśród młodszych prozaików przypadło Zuzannie Socha z Gimnazjum nr 54 w Poznaniu. To właśnie
z nimi postanowiłam porozmawiać
o Turnieju.
Od Marty dowiedziałam się, że do
pisania zachęcały ją ciocia i mama.
Pisząc wiersze kierowała się natchnieniem, które nie zawsze jej

dopisywało. - Czuję w duchu
niewyobrażalną radość po wygranej - powiedziała mi Marta. - Brałam już udział w innych turniejach,
ale nigdy nie byłam nawet wyróżniona. Dlatego teraz zdobycie
pierwszego miejsca jest dla mnie
takim szokiem - dodała.
Zuzi wzięcie udziału w Turnieju
zaproponowała polonistka. A ona
uznała, że skoro ostatnim razem się
nie udało (bo Zuzia bierze udział w
Turnieju już po raz drugi), to teraz
spróbuje. Pisząc swoją pracę laureatka nie miała konkretnej inspiracji,
pisała po prostu tak, jak jej podpowiadała wyobraźnia. Zuzanna w
ogóle nie spodziewała się wygranej, myślała co najwyżej o wyróżnieniu. Dla tej młodej osoby zwycięstwo to ogromna radość, ale
także duże zaskoczenie. - Napisanie
tekstów konkursowych zajęło mi
tylko dwa tygodnie - powiedziała
Zuzia. To nie było trudne, bo pisanie to po prostu moja pasja - dodała.
Ale oczywiście bardzo się starałam.
Patrycja Wlizło
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Moje niezwykłe miasto
-

- czyli kilka przemyśleń na temat przyszłości i rozwoju
jednego z najpiękniejszych miejsc na Ziemi - mojego Poznania

Autor tekstu, Łukasz Niparko (drugi od lewej) jest długoletnim dziennikarzem TeXT-u. Obecnie studiuje Stosunki
Międzynarodowe i Human Rights Law (Prawo Praw Człowieka) w St. Lawrence University, Canton, New York.
Na zdjęciu Łukasz z kolegami w Luwrze podczas pobytu w Paryżu w ramach międzyuczelnianej wymiany studentów.

Poznań, parafrazując słowa pierwszej polskiej encyklopedii, "jaki
jest, każdy widzi"; ale nie każdy ma
odwagę marzyć. Jesteśmy zagonieni codziennością tak bardzo, że
często zapominamy o tym, że nasza
droga do szkoły, sklepu, czy pracy
jest nie tylko ścieżką szarej banalności, ale również drogą którą
kiedyś przemierzali Mieszko I i
Bolesław Chrobry - ojcowie naszej
państwowości. Poznań ma w sobie
to "coś", niestety kiedy rozmawiam
ze znajomymi w moim wieku, mam
wrażenie, że nikt z nas nie potrafi
dostrzec piękna naszego miasta.
Bądźmy mniej skromni!
Od 1999 roku, kiedy to na
Ostrowie Tumskim rozpoczęły się
badania archeologiczne, co roku
otrzymujemy "dawkę" nowych
informacji potwierdzających fakt,
że nasze miasto jest kolebką

polskiej państwowości i polskiego
chrześcijaństwa. Jednak przez
ostatnie jedenaście lat tak jakby
niewielu z nas to sobie uświadamiało. A przecież jest to nie tylko
fakt historyczny, ale i niezwykła
okazja do uczynienia z Poznania
"mekki" Polaków. Inne obiekty,
które powinny być "przynętą" dla
turystów to: Morasko - miejsce w
które uderzył największy "polski"
meteoryt, obecnie porośnięte
krzakami; Zamek Cesarski - ostatni
tego typu zamek zbudowany na
świecie, obecnie "ciemnica", która
odpycha i jest fortecą dla turystów.
Tak samo jak okolice poznańskiej
synagogi - dziś byle jaki parking,
dawniej centrum kultury żydowskiej. Moim zdaniem Poznań nie
rozumie tego, że w Polsce nie tylko
Łódź jest miastem wielu kultur, ale
również tu, w Wielkopolsce koegzystowali ludzie wielu narodo-

wości, wyznań i przekonań.
Dziedzictwo Poznania pruskiego
czy żydowskiego powinno jednak
przeobrazić się w konstruktywną
ofertę turystyczną, która może
zaprocentować w przyszłości.
Poznań stoi obecnie na rozdrożu.
Ma wybór: stać się metropolią
godną XXI wieku, lub skansenem.
"Fama" o budowie wieżowca
Poznań Forum na Starołęce przez
hiszpańskiego inwestora, rozbudziła we mnie nadzieje, że Poznań
wkroczy na drogę metropolitarną. I
chociaż Port Lotniczy im. Wieniawskiego "okaleczył" centrum miasta z możliwości budowy prawdziwych wysokościowców, to może
jednak wyjdzie to na dobre w
zachowaniu niskiej, lub - jak kto
woli - romantycznej zabudowy
starego centrum.
c.d.s. 5

"Know-How”

Co zobaczy Maja?

Łukasz Niparko
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Czytają
nas wszędzie

W domu

W parku
rys. Karolina Wojtas

W minione wakacje zostałem ojcem chrzestnym Mai, córki mojego
kuzyna. Pisząc ten artykuł myślałem, jaki Poznań dorastając będzie
widziała Maja. Poznań mojego
dzieciństwa to Wesołe Miasteczko
na miejscu dzisiejszego Poznań
Financial Center, Jelcze i Ikarusy
odjeżdżające z jeszcze starego
dworca na Ratajach, to kino Bałtyk,
po którym pozostał wolny plac,
oraz pełne beztroski kąpiele w
brudnej Malcie. Ostatnie 20 lat to
czas wielkich zmian: największe
kino w Polsce, najlepsze centrum
handlowe na świecie, do niedawna
najnowocześniejsze lotnisko w
kraju. Czy dla Mai Malta będzie
miejscem dziecięcych zabaw czy
zakupów? Czy będzie widziała
najwyższy budynek w Polsce
Poznań Forum? Czy zapamięta
cokolwiek z Euro 2012, o którym
nam teraz UEFA nie pozwala
zapomnieć?
Poznań musi też przejść terapię
szokową i otworzyć się na imigrantów i świat. Będzie to trudne,
szczególnie kiedy widoczne są
problemy z antysemityzmem i
tolerancją. I chociaż w zeszłym
roku "Przekrój" ogłosił Poznań
miastem najlepszym do życia w
Polsce, to w dalszym ciągu
utrzymuje się spadek liczby mieszkańców. Dlatego mam nadzieję, że
szybko skończy się swoista moda
na "uciekanie" z miasta i ludzie
zrozumieją, że życie w podpoznańskiej wsi nie jest tak atrakcyjne, jak życie w centrum Poznania i mam nadzieję, że to będzie
również w przyszłości kulturalne i
edukacyjne centrum Europy
Środkowo-Wschodniej.
Najwyższy czas, aby Poznań stał
się miastem, metropolią XXI
wieku, ale budując "szklane domy"
musimy również zadbać o to, aby
był w dalszym ciągu naszym
fyrtlem z bimbą i rogalami.

rys. Jagoda Tłok

Poznań ostatnio bardzo dobrze
się promuje, są profesjonalne
kampanie takie jak "Poznań knowhow". Imponują również projekty
modernizacji systemu komunikacji miejskiej z jej zintegrowanym centrum na miejscu dzisiejszego dworca kolejowego czy
tramwajem na Franowo. W powietrzu "wyczuwa" się rozwój, a na
ulicach dostrzega coraz to nowe
inwestycje. Od nas jednak zależy,
czy będzie to rozwój zrównoważony oraz prawdziwy postęp a on
opiera się na niebanalnych inicjatywach i innowacyjnych technologiach, których niestety w dalszym
ciągu brakuje. Warto pomyśleć o
tym co sprawi, że będzie miastem
szczególnym, i innym niż wszystkie pozostałe ośrodki.
Często wielu z nas powtarza, że
musimy być drudzy po Warszawie,
ja się z tym jednak nie zgadzam - to
kolejny kompleks! Moim zdaniem
nie musimy być drudzy, musimy
być Poznaniem. Czy na przykład w
Barcelonie ktoś martwi się, że jest
mieszkańcem miasta drugiego po
Madrycie? Albo w Nowym Jorku,
że nie żyje w stolicy kraju? Myśląc
za dużo o Warszawie, możemy
szybko przegrać walkę z Wrocławiem i Trójmiastem i już ich nigdy
nie dogonić. Kluczem do sukcesu
są ludzie. W przeszłości był to
Edward hr. Raczyński, w czasach
dzisiejszych biznesmeni. Niestety
wciąż wielu nie umie docenić tego,
że ktoś taki jak Grażyna Kulczyk
przemienił "melinę" w najlepsze
centrum handlowe
świata.

A szkoda...

rys. Ola Nowak

c.d.ze.s. 4
Piszę starego, gdyż aby zdobyć status miasta nowoczesnego Poznań
potrzebuje nowego centrum, które
nie będzie ograniczone normami
lotnictwa cywilnego, które będzie
mogło poszczycić się drapaczami
chmur - jednym słowem prawdziwego "downtown". Niestety
wszystko wskazuje na to, że na
realizację tego futurystycznego
projektu, tak samo jak na Poznań
Forum przy Starołęce, przyjdzie
nam jeszcze poczekać.
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Na ulicy
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Poznań 2100 - czy chcielibyście tu żyć?
RELACJA Z FINAŁU DZIESIĄTEJ EDYCJI
KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO MDK NR 1

Laureaci, jurorzy i organizatorzy konkursu dziennikarskiego “Poznań 2100” na scenie.

Wasze wizje Poznania w roku 2100
były bardzo różne: od katastroficznych po idealistyczne. Większość
prac wskazywała jednak na coś
ważnego - na Waszą troskę o przyszłość Miasta.
Deszczowy sobotni poranek 10
kwietnia, dzień rozdania nagród dla
młodych dziennikarzy. W MDK nr
1 przygotowaliśmy imprezę z
występami artystycznymi (w tym
inscenizacja wizyty kosmitów w
"Emdeku"), które miały być
dodatkową atrakcją dla laureatów
konkursu.
Rano media nadały informacje o
katastrofie samolotu w lasach pod
Smoleńskiem. Nie mieliśmy
możliwości odwołania imprezy.
Trudno byłoby dodzwonić się do
przeszło sześćdziesięciu osób na
raz. Nie każdy odbierał telefon.

Charakter spotkania został więc
całkowicie zmieniony, m.in. odwołany został występ teatralny. Zgromadzonym na sali towarzyszyła
powaga i zaduma. Dyrektor "Emdeku" pani Izabela Kołakowska
poinformowała przybyłych gości o
tragedii i zaproponowała zmienioną formułę uroczystości. Oddaliśmy hołd ofiarom tragedii
minutą ciszy.
Potem przewodnicząca Jury konkursu redaktor pisma "Polska. Głos
Wielkopolski", Pani Katarzyna
Sklepik gratulowała zwycięzcom i
tłumaczyła, co sprawiło, że to ich
prace zostały uznane za najlepsze.
Jej zdaniem młodzi dziennikarze
udowodnili, że potrafią dobrze
pisać. Byli bardzo kreatywni i mieli
dużo ciekawych i niebanalnych
pomysłów.

Praca Jury nie była łatwa. Jurorzy
musieli wybrać 25 najlepszych
tekstów spośród 215 nadesłanych
na konkurs prac. O wysokim
poziomie tekstów świadczy między
innymi to, że ostatecznie nagrodzili
aż 10 prac, a wyróżnili 15. Prace
były oceniane w dwóch kategoriach
wiekowych: osobno prace dziennikarzy ze szkół podstawowych i
osobno teksty przysłane przez
starszych dziennikarzy (uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
A o czym pisaliście? Wasze wizje
Poznania w roku 2100 były bardzo
różne. Od katastroficznych poczynając (miasto wyniszczone przez
bezmyślną działalność ludzi - zgliszcza i gruzy), na idealistycznych kończąc (np. Poznań miastem
wzorcowym w Europie i USA).
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Dominował wątek ekologiczny - zarówno w wariantach pozytywnych (piękne zielone miasto bez
spalin; miasto dla którego priorytetem jest ekologia) jak i negatywnych (miejsce całkowicie pozbawione roślin, w którym co
najwyżej mogą mieszkać szczury).
Było sporo prac futurystycznych,
z elementami science fiction, ale
pojawiły się także takie, których
autorzy woleliby widzieć Poznań
jako miasto, w którym nowoczesne
technologie współistnieją z reliktami przeszłości jak brukowane
uliczki, małe zakłady rzemieślnicze (gdzie przedmioty wyrabia się
ręcznie), damy w sukniach z
krynolinami czy dorożki. Nie
zabrakło wizji w których pojawiają
się buntownicy "odwracający się
plecami" od zmechanizowanego
świata wielkich korporacji i
zakładający małe wspólnotowe
osady żyjące tak, jak żyło się
dawniej.
Wasze wizje były bardzo zróżnicowane ale większość z nich miała
pewien wspólny mianownik - wskazywała na Waszą troskę o
przyszłość Miasta. Często proponowaliście, by znaleźć rozwiązania, dzięki którym nie dojdzie w
przyszłości do katastrofy, a Poznań
będzie miastem pięknym i przyjaznym dla swoich mieszkańców

i ludzi go odwiedzających.
Ważne dla was było to, by nasze
miasto stało wysoko w hierarchii
miast europejskich czy w ogóle w
hierarchii miast na świecie.
Po finale konkursu zapytałam
drugiego jurora, czym przede
wszystkim kierował się, oceniając
prace. - Bardzo podobały nam się
prace, które oprócz tekstu zawierały element plastyczny - rysunki,
zdjęcia. To zwraca uwagę. Im
większa była pomysłowość, tym
lepiej - powiedział mi dr Jerzy
Kaczmarek z Instytutu Socjologii
UAM w Poznaniu. - Poza tym
liczyła się poprawność językowa, a
także tematyka ściśle dotycząca
wizji Poznania. Ważnym kryterium
było pokazanie przyszłości społeczeństwa, zachowań ludzi za 90 lat
- dodał.
Po zakończeniu ceremonii
wręczania laureatom dyplomów i
upominków finaliści, jurorzy i
organizatorzy wzięli udział w
pamiątkowej sesji zdjęciowej.
Obserwując finał konkursu miałam
wrażenie, że zaduma, smutek i
refleksje o kruchości i nieprzewidywalności życia mieszały się u
laureatów z cichą radością z ich
dużego dziennikarskiego sukcesu.
I tak właśnie powinno być.
MartaUrbańska

Laureaci konkursu
“Poznań 2100”
FINALIŚCI ZE SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
Finaliści nagrodzeni:
Pierwsze miejsce
Łukasz Frasunkiewicz,
(Publiczna Salezjańska Szkoła
Podstawowa)
Pierwsze miejsce Bartosz Kusz (SP nr
46)
Drugie miejsce Julia Wierzbińska (SP
Nr 6)
Drugie miejsce
Marcin Jankowiak,
(Publiczna Salezjańska Szkoła
Podstawowa)
Trzecie miejsce
Julianna Muszyńska, (SP nr 61)
Finaliści wyróżnieni:
- Martyna Zielińska, (SP nr 40)
- Zuzanna Mikołajczak,
(Publiczna Salezjańska Szkoła
Podstawowa)
- Marcin Chrapkowicz (SP nr 60)
- Magdalena Ferster, (SP nr 6)
- Marta Kurowska, (SP nr 6)
- Emilia Pempera, (SP nr 61)
- Kacper Hajlig (SP nr 6)
FINALIŚCI ZE SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH
Finaliści nagrodzeni:
Pierwsze miejsce
Justyna Kalińska
(Gimnazjum nr 26)
Pierwsze miejsce
Natalia Kwiatkowska
(Publiczne Gimnazjum Salezjańskie)
Drugie miejsce Klaudia Piątek
(Gimnazjum nr 11)
Drugie miejsce Mateusz Wilczek
(Społeczne Gimnazjum nr 2)
Trzecie miejsce
Łukasz Ciesielski
((Publiczne Gimnazjum Salezjańskie)
Finaliści wyróżnieni:

Krótkie rozmowy z jurorami tuż po odebraniu dyplomów i nagród.
Pierwsza z lewej siedzi przewodnicząca jury red. Katarzyna Sklepik z pisma
“Polska Głos Wielkopolski”. Obok drugi juror, dr Jerzy Kaczmarek
z Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu

- Jakub Leszczyński (Gimnazjum nr 55)
- Michał Wojciak (Gimnazjum nr 67)
- Weronika Dopierała (Gimnazjum nr 67)
- Zofia Szczerba
(Publiczne Gimnazjum Salezjańskie)
- Weronika Peplińska
(Publiczne Gimnazjum Salezjańskie)
- Karolina Rozwadowska
(Publiczne Gimnazjum Salezjańskie)
- Agnieszka Suchowiak
(Publiczne Gimnazjum Salezjańskie)
Jury przyznało także wyróżnienie dla
Julii Talagi z V LO
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Poznań 2100 nie do poznania?
Łukasz Frasunkiewicz
Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych

Rys. Barbara Wawrzyniak

Pewnego dnia stałem przy budynku szkolnym i nagle ściana
zaczęła mnie wsysać. Chwilę
później zobaczyłem zupełnie inny
świat. Podszedłem do jakiegoś
pana, który trzymał gazetę i spojrzałem na datę: 02.06.2100r.
Zdziwiłem się i pomyślałem, że
przeniosłem się w przyszłość.
Okazało się, że rzeczywiście tak
się stało!!!
Ten świat wyglądał zupełnie
inaczej niż w roku 2010. Jeździły
tam auta, które napędzane były
wodą, a niektóre nawet latały, ale
posiadali je tylko ci bogatsi,
rozpoznałem to po ich ubiorze. Nie
było zbyt dużo zieleni i roślin,
ponieważ większość terenu
zajmowały budynki, parkingi,
przystanki niezwykle unowocześnionej komunikacji miejskiej,
domy, chodniki i sklepy z przeróżnymi rzeczami. Postanowiłem się
przejść po mieście. Akurat przechodziłem obok szkoły podstawowej, pomyślałem więc, że do niej

wejdę i zobaczę, co się zmieniło.
Gdy wszedłem do jednej z klas,
zobaczyłem, że każdy siedział w
oddzielnej ławce i miał komputer,
w którym pisał swoją notatkę z
lekcji.Na rogu ławki było zamontowane urządzenie z metalową
ręką, która się podnosiła, gdy
uczeń chciał coś powiedzieć lub o
coś zapytać. Nauczyciel nie
podchodził do wychowanka, lecz
czatował z nim na skypie lub na
gadu-gadu. Był to bardzo ciekawy
sposób komunikacji nauczyciela z
uczniem. Szkoła wydawała się
bardzo duża, także ze względu na
liczbę uczniów w klasach, których
było około czterdziestu pięciu. W
roku 2010 można by powiedzieć,
że jest to bardzo dużo jak na jedną
klasę. Idąc do toalety, spotkałem
chłopca chodzącego do tej szkoły i
zapytałem się go, czy podoba mu
się sposób komunikacji ucznia z
n a u c z y c i e l e m t u p r z y j ę t y.
Niezwykle ucieszył się, że go
zaczepiłem i odpowiedział mi, że

nie jest zadowolony, ponieważ
bardzo lubi osobiście rozmawiać z
ludźmi. Teraz już wiedziałem, skąd
radość w jego oczach.
Kiedy już wyszedłem ze szkoły i
udałem się do sklepu, zdziwiłem
się po raz kolejny, ponieważ, gdy
wchodziło się do pomieszczenia,
stojące i mówiące roboty zapraszały do zakupu różnych produktów,
które można nabyć w ich sklepie.
Towary na półkach były ustawiane
przez roboty. Kupując szynkę,
mięso lub żółty ser, zostałeś
również obsłużony przez mechanicznych ludzi. Będąc w tym
sklepie, można się przekonać, że
ów świat jest bardzo zautomatyzowany.
W 2100 roku nikogo już tu nie
dziwią również sterowane automatycznie linie metra rozchodzące się
po największych miastach Polski.
Gdyby był taki system w roku
2010, łatwo bym mógł dojechać do
babci, która mieszka sto siedemdziesiąt pięć kilometrów od mojego domu. Prosto też by było odwiedzać inne zakątki Polski.
Podczas spaceru po mieście
ujrzałem sterowane przez roboty
autobusy, pociągi i samoloty.
Przyjechałem również do mojej
rodzinnej miejscowości Lubonia,
znajdującego się tuż pod Poznaniem. Zorientowałem się, że jest on
przynajmniej dwa razy większy.
Właściwie okazało się, że jest to
już jedna z dzielnic stolicy województwa. Trudno mi było odnaleźć
ulicę Lipową, na której mieszkałem, ponieważ zmieniło się tu
wiele miejsc, budynków i przybyło
sporo ulic, które widziałem po raz
pierwszy. Nie mogłem uwierzyć
własnym oczom, tyle zmian w
mojej rodzinnej miejscowości!
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Silni muzyką i zdrową żywnością
Bartosz Kusz
Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych
W roku 2100 Poznań będzie
jednym z niewielu polskich miast
rozwiniętych technicznie, ekonomicznie i ekologicznie. Miasto
stanie się siedzibą turystyki
naszego kraju. Stary Rynek
zostanie odrestaurowany, włącznie
ze wszystkimi uliczkami do niego
prowadzącymi.
Stworzony zostanie hydrosystem,
dzięki któremu wszystkie rzeki i
jeziora zostaną doszczętnie oczyszczone z zarazków i brudów.
Drogi będą równe, bez żadnych
dziur. Organizacje ekologiczne
utworzą wiele parków i przydrożnych pasów zieleni, a każdy
mieszkaniec miasta będzie oszczędzał energię. Elektrownie staną się
przyjazne dla środowiska. Przed
każdym budynkiem znajdować się
będą różne rośliny i małe strumyki,
co umili nasze życie.
Zapobiegając przedostawaniu się
spalin do środowiska, każdy
pojazd będzie musiał mieć zamontowany specjalny katalizator.
Komunikacja naszego miasta
rozwinie się do tego stopnia, że
wybudowane zostanie metro, oraz

nowe tramwaje i autobusy ze
specjalnymi urządzeniami umożliwiającymi oszczędzanie energii.
Koleje osiągną status szybkich, a
dworce kolejowe zostaną przebudowane i zyskają bardzo nowoczesny wygląd. Stworzone zostaną
specjalne autobusy szkolne, które
będą odwoziły uczniów do danych
szkół, na daną godzinę, a po lekcjach będą odwoziły ich do domu.
Technika również nie stanie w
miejscu. Firmy budowlane zatrudnią tylu pracowników, że nowe
instytucje naukowe, potrzebne do
rozwoju edukacji przyszłych
pokoleń, zostaną wybudowane w
ekspresowym tempie. Nie będą
jednak oddane do użytku, jeśli nie
spełnią wymagań bezpieczeństwa.
... Miasto będzie kolebką zdrowej
żywności, a stanie się to za sprawą
usunięcia ze wszystkich sklepów
tyoniu, alkoholu i sztucznych
produktów. Wprowadzony zostanie zakaz sprowadzania niezdrowego i sztucznego pożywienia z
innych miast czy krajów.
Poznań zostanie miastem biznesu
muzycznego, więc założone

Rys. Katarzyna Wawrzyniak

zostaną wytwórnie muzyczne i
wybudowane zostaną sale
koncertowe.
Prócz muzyki miasto postawi na
nowe kina na świeżym powietrzu i
teatry, wyglądem przypominające
dawne Rzymskie Koloseum. Kina
będą tak rozwinięte, że filmy
można będzie oglądać w
specjalnym formacie 10-D. Na
o rg a n i z o w a n e w P o z n a n i u
koncerty i spektakle teatralne,
będą przyjeżdżać najlepsi
piosenkarze i aktorzy z całego
świata.
Powstanie również rozrywkowe
muzeum historii miasta Poznania,
gdzie znajdą się specjalne sale
interaktywne dla wycieczek
szkolnych i nie tylko.
Rolnicy dostaną wiele hektarów
ziemi na uprawę roli. Przedmieście
miasta będzie nazywane "Światem
pól" ze względu na największą
ilość zboża i innych roślin
uprawnych.
W mieście rozwinie się również
przemysł włókienniczy, dzięki
któremu zyskamy więcej sklepów
z tkaninami różnego rodzaju.
Powstanie największa w kraju
fabryka z najlepszym sprzętem.
Naukowcy opracują również nowy
rodzaj tkanin, który bardzo ułatwi
życie wszystkim mieszkańcom.
Tkanina ta będzie bardzo
użytkowa, ponieważ gdy zrobi się
plama wystarczy zetrzeć suchą
szmatką i będzie czysta.
...Kraje Ameryki postanowią
anulować nakaz posiadania wiz
przez poznaniaków jako jedynych
Polaków, gdy wjeżdżają oni na
teren obcego kraju. Stanie się to za
sprawą tego, że Poznań stanie się
bardzo rozwiniętym miastem.
Będzie on najlepszym miastem
w całej Polsce.
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Charlie Chaplin w mieście dorożek
Natalia Kwiatkowska
Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych

rys. Katarzyna Wawrzyniak

Dla wielu ludzi wizja przyszłości
to potężne drapacze chmur, postęp
techniczny, maszyny latające…
Zapewne tak wyobrażamy sobie
nasze miasto za 90 lat. Ja jednak
widzę to inaczej…
Poznań. Rok 2100. Rozkwita
wiosna. Ponad dachami zabytkowych kamienic unosi się delikatny
oddech ciepłego wiatru. Dorożki i
dyliżanse przemierzają wąskie,
brukowane uliczki. Na Rynku,
gdzie króluje renesansowy Ratusz,
spacerują wytworne pary, na rogu
ulic chłopiec rozprowadza "Dziennik Poznański". Z kościoła farnego
dobiegają subtelne dźwięki skrzypiec - muzycy przygotowują się do
koncertu, w którego programie
znajdują się utwory Henryka
Wieniawskiego.
Idąc w stronę ulicy Wrocławskiej
usłyszeć można przyjazny gwar
rozmów i piosenki grajków ulicznych - to "muzyka" Deptaku. Tam
prezentują i sprzedają swoje

wyroby rzemieślnicy z całego
miasta. Damy nabywają tu ślicznie
haftowane chusty, obrusy oraz
serwety, mężczyźni
skórzane
buty, torby na narzędzia. Usługi
świadczą też szewcy, fryzjerzy,
bankierzy…
Spacerując przez Deptak nie sposób pozostać obojętnym na zapach
warzyw i soczystych owoców oraz
aromat wydobywający się z
piekarni, gdzie kupują bułeczki
świeżo upieczeni studenci. Zmierzają oni w stronę starego budynku
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - jedynej uczelni w Europie,
gdzie wykłady nie odbywają się za
pomocą komputerowej analizy
danych, ale w sposób tradycyjny.
Wieczorami żacy spotykają się w
miejskich kawiarenkach i żywo
dyskutują o przebojach Beatlesów
przy ptysiach i szklance gorącej
herbaty lub wybierają się do
wiekowego kina Apollo na projekcję filmów z Charlie Chaplinem.

Miłośnicy opery podążają do
Teatru Wielkiego, by podczas
"Strasznego dworu" Stanisława
Moniuszki odwiedzić dawną
Polskę, kolejny raz zagościć na
"Weselu Figara", czy też za sprawą
"Giocondy" przenieść się do
magicznej Wenecji.
Poznań to królestwo kultury, muzyki, handlu, którego symbolem
był niegdyś Stary Browar. Ta
dawna świątynia zakupów teraz
zamieniła się w ośrodek kultury i
historii. Składa się ona z dwóch
sektorów i łączącego ich dziedzińca. Wchodząc do sektora pierwszego, czyli Atrium, ujrzeć można
kolekcję dzieł takich twórców jak
Jacek Malczewski i Stanisław
Wyspiański, makiety dawnych
polskich miast oraz wystawę
wynalazków XXI wieku. Dalej
znajduje się hall główny - Serce
Atrium, Świątynia Dumania. W
tym miejscu wzrok przykuwa
ekspozycja fotograficzna, przedstawiająca Polskę sprzed 100 lat.
Zwiedzający podziwiać mogą
krakowskie Sukiennice, Zamek
Kultury i Nauki w Warszawie oraz
zdjęcia Panoramy Racławickiej,
kontemplować dziewiczą Puszczę
Białowieską, jeziora mazurskie i
odległe szczyty Tatr. Sztuka jest tu
wszechobecna, króluje cisza,
sprzyjająca zamyśleniu i refleksji.
Natomiast sektor drugi - Pasaż
tętni życiem. Jest to centrum wszelakich imprez kulturalnych, których tu nie brakuje, począwszy od
Festiwalu Pieśni Ludowych, poprzez Targi Ślubne i Edukacyjne na
prezentacji automobili zakończywszy. Te dwie ( jakże różniące się
od siebie) części łączy dziedziniec,
który przyciąga pasjonatów zwierząt, albowiem w tym miejscu
organizowane są wystawy rasowych psów i kotów, motyli tropikalnych
c.d.s.11
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rys. Jagoda Tłok

c.d. ze str 10
oraz śródziemnomorskich ryb
akwariowych.
W centrum miasta kwitnie kultura i sztuka. Natomiast na obrzeżach
rozwija się rolnictwo. W małych,
nie przekraczających jednego
hektara gospodarstwach uprawiane są ziemniaki, marchew, kapusta… Patrząc na ten obszar z góry
dostrzec można niczym perełki w
koronie pól - kwitnące sady,
działające niczym magnes na roje
pszczół. Ci mali, złotawi pracownicy produkują prawdziwy,
naturalny miód - ewenement w
skali całej Europy. Na pastwiskach
ucztują łaciate krowy - to im ludzie
zawdzięczają świeże mleko, które
każdego ranka dostarczane jest do
mleczarni, gdzie w tradycyjny
sposób przetwarza się je na masło,
sery i jogurty. Po podwórkach
biegają bose dzieci, które ciekawie
przyglądają się pracy gospodarzy
karmiących ryby w stawie zwinne
szczupaki i majestatyczne kapie ,
które staną się ozdobą wigilijnego
stołu. Gospodynie robią domowe
zaprawy - słodkie dżemy i orzeźwiające kompoty. Niektóre z nich
sprzedają swe kuchenne arcydzieła
na Rynku Bernardyńskim…
Właśnie tak wyobrażam sobie
nasze miasto jako stolicę kultury i
nauki, ośrodek tradycji i poezji,
odcięty od betonowego świata
techniki, pozbawionego zieleni,
śpiewu ptaków. Niektórzy nazwą
to "dziurą zabitą dechami" - inni
"skrawkiem Nieba na ziemi".

Jestem bardziej odważny
ROZMOWA Z KARATEKĄ KAROLEM IDZIKOWSKIM
Czy lubisz ćwiczyć?
- Bardzo lubię ćwiczyć karate. Jak
byłem mały, bardzo lubiłem
oglądać pojedynki w sztukach
walki. Teraz chcę się poczuć,
jakbym był zawodowcem w karate
Dlaczego właśnie karate?
- Kiedyś uznałem, że powinienem
umieć się obronić. Wtedy nie
znałem się jeszcze na sztukach
walki, nie wiedziałem, że jest ich
tak dużo i że są tak różnorodne.
Znałem tylko karate i poprosiłem
rodziców żeby mnie zapisali na
takie zajęcia. I tak właśnie się to
Jedenastoletni Karol ćwiczy kata
zaczęło. A teraz jestem w kadrze
Robert Szymański: Jaki rodzaj Wielkopolski. To była długa
karate ćwiczysz i kto ciebie droga.
Ile osób ćwiczy w twojej grupie?
uczy?
Karol Idzikowski: Ćwiczę karate I jakie są twoje relacje z
Szotokan. Moim mistrzem jest kolegami z karate? Czy oprócz
M a r e k P a w l a c z y k . M ó j treningów spotykasz się z nimi?
nauczyciel ma czarny pas i jest - W mojej grupie jest około 15
trzykrotnym mistrzem świata w osób. Nie spotykam się z nimi, ale
jesteśmy dobrymi przyjaciółmi.
karate szotokan.
Ile razy w roku startujesz w
Ile lat już ćwiczysz?
- Dopiero pięć lat. A może zawodach?
powinienem powiedzieć, że już - Trzy lub cztery razy w roku.
- A jakie są konkurencje w
pięć lat. Trudno to określić.
ramach tych zawodów?
Jaki jest Twój "stopień"?
- Obecnie mam zielony pas. - Kata, kumite i fantomy. Kata to
Musiałem zdać na niego 3 belki p r e z e n t a c j a r ó ż n y c h f i g u r
wykonywanych w walkach karate,
(czyli 3 walki, kata itp.).
Ile razy w tygodniu ćwiczysz kumite to walka, a fantomy to
prawie to samo co kata, tylko
karate?
- Dwa razy po jednej godzinie. W podczas wykonywania figur nie
domu trenuję po około dwie można dotknąć poduszek, które są
godziny dziennie. Czasami trzymane przez dorosłych obok
zawodnika.
więcej, a czasami mniej.
Czy karate zmieniło Twoje
Jakie są Twoje osiągnięcia?
- Mam 7 złotych medali, 2 srebrne życie?
i 1 brązowy (zazwyczaj z - Tak, bardzo. Bo teraz jestem
zawodów na skalę województwa). bardziej odważny i pewny siebie,
Jestem też w kadrze Wielkopolski. np. gdy ktoś mnie zaczepia nie idę
Co Ci daje to że jesteś w kadrze do nauczyciela, tylko sam
Wielkopolski? Jakie masz z tego załatwiam sprawę.
w y m i e r n e k o r z y ś c i j a k o Czy karate może być zawodem?
- Oczywiście. Można przecież
zawodnik?
- Wyjeżdżam na zgrupowania, zostać trenerem.
czyli dwudniowe spotkania, na Jakie jest Twoje największe
których cały czas trenuję karate i marzenie związane z karate?
s z y b c i e j d o w i a d u j ę s i ę o - Bardzo chciałbym pojechać na
mistrzostwa świata w karate.
zawodach w karate.
Rozmawiał: Robert Szymański
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Madrock z historią w tle
- czyli o tym, jak Poznań świętował nadejście 2100 roku

Justyna Kalińska

Rys. Karolina Wojtas

Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych

Spoglądam na elektroniczny zegarek, który mam zamontowany w
przenośnym GPS-ie. Zbliża się 23,
a ja jeszcze nie dojechałam na
dworzec. Miejmy nadzieję, że
berliński flajtrejn (powietrzny
pociąg, który zaprzecza wszelkim
prawom grawitacji) będzie miał
opóźnienie; a moja znajoma nie
zrobi z tego powodu jakiś
większych problemów. W końcu
wszyscy musimy mieć dobry
humor podczas witania Nowego
Roku na Starym Rynku.
Nadjeżdża 17stka. Stara, dobra
17stka pamiętająca jeszcze czasy
mojej wczesnej młodości. Kto by
pomyślał, że ta poczciwa staruszka
jako jeden z nielicznych poznańskich tramwajów dożyje 2100
roku. ...I co z tego, że teraz porusza
się po szynach zawieszonych w
powietrzu, a nie tak jak dawniej- po dziurawym asfalcie.
Kłopotliwy Okrąglak
Tramwaj podjeżdża na mój przystanek, wsiadam. Jedziemy.
...Mijamy Okrąglak, który od
wielu lat zaprząta głowę poznań-

skim radnym. Z jednej strony
budowla zachwyca wszystkich
unikatową architekturą, a z drugiej
stanowi niebezpieczeństwo dla
wielu poznaniaków. Wszyscy
wiedzą, że trzeba wziąć się za
przebudowę tego prawie dwustuletniego zabytku poznańskiej
architektury. Niestety jest bardzo
duże prawdopodobieństwo, że
budynek runie, kiedy budowniczy
wezmą się za jego przebudowę.
Garbary. Jedziemy wzdłuż autostrady A190, która łączy Poznań z
Berlinem.
Poznań i Pekin - razem raźniej
Tramwaj przyspiesza, dojeżdżamy
do Śródki.Mnóstwo
kolorowych świateł, latające w
powietrzu samochody, autostrada
przechodząca obok lotniska o
nazwie: "wLOT miniesz Poznań!".
W ten sposób prezentuje się
Śródka, która jest teraz głównym
punktem promocji naszego miasta.
"Stadion Śródka", taki napis
widnieje na wielkiej budowli
sportowej, która rozciąga się
wzdłuż ul. Jana Pawła II. Tuż za nią

arena Malta, która kilkanaście lat
temu zastąpiła sztuczny zbiornik
jeziora Maltańskiego. Niestety z
powodu globalnego ocieplenia
zabrakło wody w Cybince i Malta
przestała być zasilana przez rzekę.
Z czasem wyschła i powstało
wielkie pole.
Kolejny przystanek. Do 17stki
wsiada spora rzesza Chińczyków,
którzy przyjechali do naszego
miasta w ramach programu:
"Poznań i Pekin - razem raźniej".
Dlaczego Pekin? Ostatnio naukowcy z Instytutu Badań nad
Człowiekiem w Pekinie odkryli, że
Polacy i Chińczycy mają ze sobą
bardzo dużo wspólnego. W ich
krwi odkryto erytrocyty o
wspólnym współczynniku, który
stwierdza jasno: Chińczyk to
prawie Polak, a Polak to praktycznie Chińczyk! To niezwykłe
odkrycie zacieśniło więzy pomiędzy tymi dwoma narodami. W ten
sposób powstał projekt, który ma
na celu propagowanie poznańskiej
kultury w Chinach i rozsławienie
sinologii w naszym mieście, a w
Pekinie oczywiście polonistyki.
Extraordinary Poznań
Spośród grupy studentów, którzy
weszli do tramwaju, wyróżnia się
niewielkiej postury poznaniak
oprowadzający swoich znajomych
po naszym mieście. Szerokie
spodnie, bluza z kapturem, na szyi
zwisa ciężki złoty łańcuch. Od
kilku lat na poznańskich ulicach
widać coraz więcej nawiązań do
mody sprzed ponad 90 lat, kiedy to
w Polsce bardzo popularna była
muzyka o tajemniczej nazwie "hip
hop".
c.d. s. 13
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muzeum "EkoPoznań". Pośrodku
ma stanąć tekturowa imitacja
pierwszej poznańskiej oczyszczalni powietrza, która zostanie
utworzona przez studentów
poznańskiego Uniwersytetu Pro
Eko. Wokół niej powstaną
drewniane miniaturki gleboodpadków z całego świata, które
służą do przetwarzania śmieci na
energię potrzebną do uruchomienia spalaczy (są to narzędzia
używane przez właścicieli psów do
spalania odchodów ich czworonogów). Jest to czołowy projekt
naszego miasta na najbliższe lata.
W końcu dojeżdżamy do dworca
KKST (Krajowa Komunikacja
Szybkiego Transportu). Flajtrejn
zbliża się do peronu nr 5, wysiada z
niego moja znajoma z Niemiec.
- Jechałam do Was jakieś 15 minut,
znowu natrafiliśmy na stado
żubrów przebiegające przez tory
koło Poznania. Naprawdę, stanowczo zbyt dużo jest ich teraz w tych
poznańskich lasach - flajtrejn daje
sygnał do odjazdu, unosi się i z
prędkością światła opuszcza
peron; a my idziemy schodami w
dół, w stronę poznańskiego
najstarszego w Polsce Ciemnego
Mikrometra. Jest to niewielkich
rozmiarów pojazd napędzany
strachem jego pasażerów. Im
bardziej się boją, tym szybciej
jedzie. Dlatego jeżdżą nim również
pracownicy Instytutu Do Spraw
Ciemnych Mikrobusów, którzy

straszą wszystkich pasażerów,
udając przybyszów z innej planety.
Wsiadamy, na samym wstępie
wystraszyła nas jakaś urzędniczka
z Instytutu. Wrzeszczymy, mikrobus od razu ruszył.
Dojeżdżamy do Starego Rynku.
Pośrodku piętrzy się wieża wysoka
na ponad 1000 metrów, która
kilkadziesiąt lat temu zastąpiła
słynny poznański Ratusz. To w niej
mieści się ponad 2000 sklepów i
różnych biur. Opuszczamy pojazd,
na dworze pomimo późnej pory
jest bardzo jasno. A wszystko to za
sprawą znajdującej się na szczycie
wieży wielkiej, energooszczędnej
żarówki stworzonej przez poznańskich naukowców z Akademii
Szalonych Naukowców przy ul.
Nizinnej w poznańskich Komornikach. To dzięki niej Poznań
jest oświetlony całą dobę.
Zbliża się północ.
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1…
Na niebie pojawił się wielki napis:
POZNAŃ 2100
ŻYCZYMY
WSZYSTKIM SZCZĘSLIWEGO
NOWEGO ROKU! Wspólnie z
koleżanką bierzemy torby, chcemy
wejść do środka Wielkiej Wieży, w
której rozpoczyna się nocna
impreza noworoczna dla wszystkich mieszkańców mojego miasta.
Dwoje poznaniaków uśmiecha się
do nas, pomagają nam wnieść torby do środka. Faktycznie, coś jednak jest w tej poznańskiej gościnności słynnej aż w Chinach…

rys.Kamila Piątkowska (13 lat)
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Z jednej strony ludzie ubierają się
dzisiaj w modne ekospodnie
(wąskie w talii rurki uszyte z
ekologicznego worka, pokryte
świecącymi się płytami CD),
zakładają carrotblouses, czyli
marchewkowe bluzy (moda na
tego typu bluzki pojawiła się 10 lat
temu, kiedy poznański uczony
dowiódł, że z marchewki można
tworzyć praktycznie niezniszczalną odzież). A z drugiej strony na
ulicach coraz częściej widać
nawiązania do tzw. old style: hip
hopu, rocka, popu...
Chłopak w końcu wyciąga z
plecaka jakiś dziwny instrument,
połączenie gitary elektrycznej i
fletu. Podchodzę, pytam się co to
za przedmiot.
- To jest fletogitar. Bardzo fajny
instrument, na którym praktycznie
każdy z łatwością może nauczyć
się grać - chłopak wyszczerzył usta
w szerokim uśmiechu i zaczął mi
pokazywać, w jaki sposób można
grać na fletogitarze.
17stka skręca w prawo. Mijamy
Ostrów Tumski, który od ponad
trzydziestu lat łączy nowoczesność
z historią i tradycją. W cieniu
wielkiej, dopiero co odnowionej
katedry znajduje się scena, która
zachwyca wszystkich turystów
niepowtarzalną i bardzo oryginalną budową: wysoka na ponad 10
metrów, mnóstwo kolorowych
świateł widzianych stąd nawet na
Księżycu. "Extraordinary Poznań", taki napis widnieje u góry
wielkiej estrady. To tutaj przyjeżdża młodzież z całej Europy,
aby móc posłuchać największych
madrockowych zespołów.
Czym jest madrock? To przede
wszystkim nowoczesne brzmienia
fletogitara połączone z jazzem i
rockiem. Do tego nutka szaleństwa
typowa dla metalu. Jednym
słowem jest to muzyka, która
łączy zbuntowaną młodzież z
całego świata.
Ratajskie Gleboodpadki
Tramwaj przyspiesza. Przejeżdżamy obok Ronda Rataje, na którym trwa przebudowa wielkiego

Park dla dzieci autorstwa projektantów z Akademii Szalonych Naukowców
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O człowieku, któremu
spełniają się marzenia
REPORTAŻ AGNIESZKI JAROSZ

Krzysztof Jarosz podczas występu tanecznego

"Każdy człowiek jest wyjątkowy.
Piękny na swój sposób" - to
najpiękniejsze słowa, jakie od
małości były wpajane mi przez
moich rodziców. Tak samo jak:
"nic dwa razy się nie zdarza, nie
ma dwóch takich samych ludzi.
Każdy ma jakieś wady i zalety,
które mniej lub bardziej widać".
Zwykła dzielnica - Łazarz. Pełno
ich w dużych miastach, takich jak
Poznań. Jednak mieszkają w niej
ludzie, których na pewno nie
można nazwać "zwykłymi".
Każdy z nich jest inny, a w tej
"inności" wyjątkowy.
Postanowiłam przedstawić
mojego brata. Jest to bardzo bliska
mi osoba, znam ją przecież od
dziecka. Jego wspaniałej postawy,
pozytywnego podejścia do życia
starałam się zawsze od niego
nauczyć. Na pewno jest człowiekiem ciekawym i niebanalnym.
Mój brat ma na imię Krzyś. Jest
osobą niepełnosprawną. Porusza

się na wózku inwalidzkim. Nie o
tym jednak pragnę opowiedzieć.
Krzyś to wieczny optymista.
Głęboko wziął sobie do serca
słowa naszej mamy: "Możesz
wszystko. Naprawdę możesz
wszystko, oprócz tego, że nigdy nie
będziesz chodził". Mój brat jest
ciekawą osobą, ponieważ zaprzecza bolesnemu stereotypowi, że
ludzie niepełnosprawni są gorsi.
"Wcale, że nie. To <<inni>> są
inni…" mówi z uśmiechem mój
bohater. Już od osiemnastu lat
pokazuje wszystkim, że nie ma
sytuacji bez wyjścia i że należy
mieć marzenia, a naszym celem
jest ich realizowanie.
Sportowe przygody Krzysia
Krzyś jest przykładem na to, że z
życia trzeba brać to, co najpiękniejsze. Próbować wszystkiego,
by znaleźć swoją prawdziwą
pasję. Mój starszy brat miał
zajęcia na pływalni w trakcie

rehabilitacji. Od tego czasu chciał
się nauczyć pływać i bardzo się do
tego rwał. - Na kartę pływacką
zdawał na dużym basenie - opowiada mama Krzysia.
- Bardzo zależało mu, żeby coś
osiągnąć - dodaje. A potem opowiada dalej: "Podczas zajęć
trenerka kazała mu położyć się na
plecach. Tłumaczyłam jej, że jest
to niemożliwe; bo syn nie może
wyprostować nóg. Krzyś jednak
był nieugięty, próbował, próbował; aż w końcu udało mu się
popłynąć. Został zapisany nawet
do klubu Start. Uczestniczył w
wielu konkursach i zawodach. Do
dziś ściana w pokoju syna
wypełniona jest dyplomami i
medalami. Jednak Krzyś musiał
zrezygnować ze swoich marzeń,
wystąpiły nieoczekiwane problemy zdrowotne - odleżyny".
Krzyś swoją aktywnością
mógłby zawstydzić niejedną
zdrową osobę. Kiedy nie wyszło z
pływaniem, postanowił uprawiać
łucznictwo, miał wtedy 12 lat.
Jednym z jego osiągnięć było zdobycie VI miejsca w kategorii młodzików w Memoriale Czesława
Ochockiego w 2005 roku. Tu
jednak życie znowu napisało swój
własny scenariusz. Chłopak musiał zrezygnować. Niekorzystne
warunki pogodowe powodowały,
że nie zawsze mógł trenować.
- Nie załamał się jednak, tylko
dołączył do integracyjnego klubu
tańców polskich. Tam odkrył swój
prawdziwy talent - on po prostu
kochał tańczyć. Cała rodzina była
pod wrażeniem każdego z jego
występów - mówi Joanna, babcia
Krzysia. Oglądając zdjęcia uśmiechniętego Krzysztofa jestem pod
wrażeniem. Jednak wielkie chęci
nie wystarczyły. - Byłem uzależniony od rodziców, którzy musieli
c.d. s. 15

mnie zawozić na różne próby,
występy, koncerty. Było to dla
nich bardzo trudne, dlatego
musiałem zrezygnować - opowiada. - Jestem im wdzięczny za to, co
robili, bo taniec był naprawdę dla
mnie niezapomnianym przeżyciem i wspaniałą przygodą - dodaje wesoło.
To jednak nie koniec. Obecnie
Krzyś należy do klubu koszykarskiego w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej im.
Z. Tylewicza w Poznaniu.
Zwyczajny dzień
Jest 6.00. Pora wstawać. Dla
niektórych środek nocy, jednak
dla Krzysia to norma każdego
dnia. "Muszę wstać i wyszykować
się. Czasami jest to uciążliwe,
wolałbym po prostu jeszcze spać;
ale szkoła to możliwość uczenia
się i spotkania z przyjaciółmi.
Zależy mi, żeby zdążyć" - odpowiada mój brat i już podąża do
łazienki. Budzi się cały dom.
Mama szykuje śniadanie, tata
pilnuje, kiedy przyjedzie samochód; którym to Krzyś jedzie do
szkoły. - Przyzwyczailiśmy się do
tego i nie odczuwamy już tego
jako obciążenia. To normalne,
dzięki temu dzień jest dłuższy - mówi wesoło tata Krzysia.
Pół godziny później, Krzyś
zdążywszy zjeść śniadanie i założyć kurtkę, zostaje wniesiony
przez tatę do samochodu. Kolejne
osiem godzin, chłopiec spędza na
nauce w szkole.
- Cieszę się, że mogę się uczyć.
Nauka to otwarte drzwi do
przyszłości - opowiada mój
bohater. - W szkole jest nieco
nieśmiały, ale widać że się stara.
To mój dobry przyjaciel. Lubię do
niego przychodzić. Często wykonujemy jakieś prace dla klasy; a
on lubi się angażować. Poza tym
to nasz klasowy skarbnik - opowiada Paweł, kolega Krzysia
z klasy. Przerwy mijają szybko, a
lekcje ciekawie. 14:30. Krzyś
czeka na samochód, by pojechać
do domu. Tym razem są korki,

więc musi trochę poczekać. Około
godziny 15.00 nareszcie jest w
domu. Pora na obiad. Krzyś
opowiada o całym dniu. Ma
świetny kontakt z rodzicami.
Nadchodzi czas odrabiania lekcji.
- Wszyscy mi z chęcią pomogą,
najbardziej lubię polski. Mój
dziadek to najlepsza pomoc w
historii; uwielbiam słuchać jego
opowieści. Moja mama zna
dobrze rosyjski, a moja babcia
zawsze chętnie pomoże mi się
spakować - wylicza Krzyś. Co
smuci mojego bohatera? Nastawienie do niepełnosprawnych.
Przesadne pomaganie lub lekceważenie. Nie wiem, co gorsze.
Jesteśmy naprawdę normalnymi
ludźmi…- spokojnie odpowiada
chłopak.
Rozmowę przerywa dzwonek do
drzwi. - To Paweł. Często przychodzi. Odrabiamy razem lekcje
wyjaśnia Krzyś i z uśmiechem
podjeżdża, by otworzyć kumplowi
drzwi. Czas mija im bardzo
szybko, widać że świetnie się
rozumieją. Dochodzi jednak 20.
Czas się pożegnać… Wracam
więc do rozmowy.
- Co chciałbyś zmienić w swoim
życiu?
Krótka cisza. Mój bohater
najwyraźniej jest nieco zaskoczony moim pytaniem. Uśmiecha
się promiennie i w końcu odpowiada: - Zawsze chciałem mieć
jakiś cel i go realizować. Myślę, że
chciałbym nabrać nowej energii,
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by nadal patrzeć pozytywnie w
przyszłość. Zmienić na pewno
chciałbym nieco otoczenie. Taka
mała "ucieczka". Potrzebna jest,
żeby nie czuć monotonii życia, bo
najgorsze to zatracić to świeże i
czyste spojrzenie na świat. A tak
wszystko jest w porządku. Mam
wspaniałych rodziców, przyjaciół.
Czuję się wspaniale. Czego chcieć
więcej od życia?
Mama mówi, że pora iść spać. To
był zwykły dzień niezwykłego
człowieka; który umie cieszyć się
życiem. Czy my aby na pewno
zawsze mamy jakiś cel w życiu,
chcemy go osiągnąć?
- Jaki jest Twój przepis na życie?
pytam jeszcze Krzysia. I notuję
odpowiedź: - Dostrzegać jego piękno. Nie przestawać marzyć,
nawet jeśli trzeba czasem z czegoś
zrezygnować. I co najważniejsze problemy traktować nie jak
obciążenie, lecz element życia, a
piękne chwile rozciągać tak, by
trwały w naszej pamięci jak
najdłużej.
Rozejrzyjmy się: wokoło pełno
jest ludzi z pasją, cieszących się
życiem. To właśnie o nich warto
napisać. Krzyś jest dowodem na
to, że zwykły człowiek może być
ciekawy i wyjątkowy przez serce,
jakie wkłada we wszystko, co robi. Dobrze, że są jeszcze tacy ludzie. Świat dzięki nim staje się
piękniejszy…
Agnieszka Jarosz

Krzysztof podczas treningu na pływalni

LEDNICKA WIOSNA
ZWYCIĘZCA KONKURSU POJEDZIE DO BRUKSELI

Młodzi poeci sadzą symboliczną wierzbę w Gaju Poezji (na terenie
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego) - symbol Lednickiej Wiosny
Poetyckiej.

Już po raz czternasty 30 maja
2010 roku w podpoznańskiej
Lednogórze spotkali się młodzi
poeci, aby wziąć udział w finale
kolejnej edycji Lednickiej Wiosny
Poetyckiej - konkursu poetyckiego
o "Koronę Wierzbową". Towarzyszyli im nie tylko rodzice i nauczyciele, ale również pisarze, poeci
i przedstawiciele władz lokalnych.
W tym roku na konkurs nadesłano
72 prace.
Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 19
lat. Jury pod przewodnictwem
Sergiusza Sterny-Wachowiaka
(Prezesa Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich) za najlepszego młodego

poetę uznało Michała Wieczorka
z Poznania, który zdobył również
tytuł
“Wierzbowego
Króla".
Jego praca została doceniona za
kreatywność i opis codziennego
życia w sposób jak najbardziej
poetycki. Laureat zdradził nam, że
jego przepis na dobrą poezję to
słuchanie bluesa. Nagrodzono
również prace Niny Wierbiłowicz
(II miejsce) i Lidii Karbowskiej (III
miejsce) oraz przyznano osiem
wyróżnień.
14 prac wzięło również udział w
konkursie "Jednego Wiersza",
gdzie nagrodę jury zdobyła Alicja
Formaniewicz z Wolsztyna, a nagrodę publiczności Małgorzata

Bendowska z Granowa. Jak tłumaczyła Anna Elżbieta Zalewska,
prezes wielkopolskiego oddziału
Związku Literatów Polskich:
"warto jest pisać, bo nawet jeżeli
nie zostaniecie zawodowymi pisarzami, to na zawsze pozostanie w
was wrażliwość dla otaczającego
świata". Wśród członków jury
znalazł się również znany
poznański archeolog, poeta i
dziennikarz - Andrzej Sikorski,
który chętnie dzielił się z
uczestnikami swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.
Finał konkursu to nie tylko wręczenie nagród, ale całodniowe
święto poezji, którego pomysłodawczynią i organizatorem jest
poetka poznańska, Stanisława
Łowińska. W trakcie imprezy
między innymi zwiedzaliśmy ruiny
palatium i grodu Mieszka I w
Muzeum Pierwszych Piastów na
Ostrowie Lednickim oraz drewniany kościółek w Łubowie.
Spotkanie uświetnił występ
krakowskiego barda - Pawła
Orkisza. Uczestnikom podczas
finału towarzyszył motyw wierzby
w postaci korony dla najlepszego
poety oraz młodego drzewka, które
w Wielkopolskim Parku Etnograficznym posadzili najmłodsi poeci.
W tym roku ukaże się także zbiór
wierszy nagrodzonych w obecnej i
poprzedniej edycji Lednickiej
Wiosny. Będzie to już siódma
antologia prac młodych twórców.
Spotkanie odbywało się pod patronatem Marszałka Województwa
Wielkopolskiego. Imprezę wspierali także m.in. Wójt i Biblioteka
Publiczna Gminy Łubowo,
Muzeum Pierwszych Piastów,
Urząd Miejski w Poznaniu, wielkopolskie kuratorium i nasz
"Emdek". Filip Kaczmarek, Poseł
do Parlamentu Europejskiego,
ufundował zwycięzcy konkursu
studyjny wyjazd do Brukseli.
Łukasz Niparko

