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    W poszukiwania pasji,
która jest... zawodem

           Dziennikarz -       
   zawód czy powołanie?

,,Urzędnicy lub osoby odpowiedzialne za
niedopatrzenia i pomyłki prawne próbują
wywinąć się od rozmowy, zasłaniając się
artykułami prawnymi, które ich chronią.
Pracuję w tym zawodzie wystarczająco
długo, żeby wiedzieć, jakie prawa i jakie
obowiązki mam ja i mój rozmówca,
dlatego często pierwsze spotkanie to
próba sił.’’

     22 kwietnia 2016 r. w naszym liceum mieliśmy
zaszczyt gościć kolejnego "małego-wielkiego"
absolwenta I LO w Ostrołęce. Pani Agnieszka
Zalewska, dziennikarka TV Polsat, odbyła długą drogę
pełną wzlotów i upadków, ale właśnie dzięki temu
zdobyła doświadczenie, które pozwoliło jej zostać
specjalistą w swoim fachu. Praca w ''Interwencji'',
prowadzenie programu ''Państwo w państwie'',
wcześniej studia dziennikarskie na UW, stypendium w
Danii, reportaże i filmy o Skandynawii. W
międzyczasie praca w radiu Oko w Ostrołęce, telewizji
publicznej, prywatnej w Olsztynie, w 2012 r. Nagroda
''Grand Press''. Te i wiele innych doświadczeń
możemy znaleźć w życiorysie Pani Agnieszki.
      Mimo napiętego grafiku zajęć nasza ambitna
absolwentka znalazła czas na spotkanie z uczniami 
z kl. I F oraz udzielenie wywiadu zespołowi gazetki
szkolnej, w którym starała się przybliżyć uczniom
realia pracy dziennikarza, ekscytujące przygody, ale
również trudy, które się z nią wiążą.
Joanna Rejmentowska: Co sprawiło, że postanowiła
Pani wybrać ten zawód?
Agnieszka Zalewska:Nie mam zielonego pojęcia! Na
pewno nie rozsądek. Bardziej pasja. Jak wielu
licealistom wydawało mi się, że telewizja to fajne
miejsce. Sława, ciekawi ludzie.

ILOgos

AZ: Po części tak jest, natomiast absolutnie nie miałam
pojęcia o cenie, którą trzeba zapłacić. Pamiętam, że
moja rodzina próbowała mnie odwieść od tego
pomysłu. Pewnie robili to z rozsądku, mieli większą
wiedzę, z czym ta praca się wiąże. Ja z natury jestem,
NIESTETY, uparta i jeśli podejmę decyzję lub coś
wymyślę, czy zaplanuję, �niełatwo dam to sobie
wyperswadować. W pewnym momencie chciałam ten
zawód uprawiać, ale miałam też świadomość, że mam
bardzo dużo braków, których nie byłam w stanie w
szybki sposób uzupełnić. Wiedziałam, że to musi być
proces, że muszę dużo pracować nad sobą.
Faktycznie, w momencie kiedy skończyłam szkołę
średnią, każdy tydzień dla mnie był jak rok.
Poszłam do telewizji na praktyki i to, z czym się tam
spotkałam, przy moim jeszcze niedoświadczonym
życiu, to była absolutna przepaść. Nie miałam pojęcia,
co to jest PIT, a musiałam kręcić program o tym, jak
ten PIT wypełniać. Kiedyś wydawało mi się, że moje
marzenie o dziennikarstwie zrodziło się w szkole
średniej podczas oglądania programów i czytania
nawiązujących do dziennikarstwa książek. Myślałam
po prostu, że to jest niezwykle interesujący zawód.
Moja mama zdradziła mi ostatnio, że kiedy miałam
kilka lat, biegałam z mikrofonem w kolorowych getrach
z pomalowanymi ustami i robiłam wywiad z członkami
rodziny. Wszystkich męczyłam i nękałam.
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AZ: Pokazało mi to, że ,,pociąg’’ do tego zawodu
pojawił się we mnie dość wcześnie, natomiast
świadomie odkryłam go dopiero w szkole średniej 
i na studiach.

"Poszłam do telewizji na praktyki i to, 
z czym się tam spotkałam, przy moim

jeszcze niedoświadczonym życiu, 
to była absolutna przepaść."

ILOgos

Łucja Nalewajk: Dziennikarz przeprowadza
zazwyczaj wiele wywiadów. Czy mogłaby Pani
opowiedzieć o kilku poznanych przez siebie
ciekawych postaciach?
AZ: Był w mojej karierze taki moment, kiedy
pracowałam w programie kulturalnym i właśnie tam
zrealizowałam kilka wywiadów z ekscentrycznymi
gwiazdami takimi jak: BIOHAZARD (grupa heavy� �
metalowa, która na zdjęciach wyglądała jak diabły
tasmańskie�). Wtedy byłam dość poukładana i
grzeczna. Spotkanie z nimi to było coś niebywałego.
Mimo ogromnych różnic praktycznie pod każdym
względem, dogadaliśmy się bardzo dobrze.
Dobrze do tego stopnia, że stwierdzili, iż nie zaczną
koncertu, jeśli nie wyjdę z nimi na scenę... I nie
zaczynali! Musiałam wyjść! Kiedy publiczność mnie
zobaczyła w eleganckich spodniach i różowej koszuli...
Naprawdę było wesoło.

AZ: Takich historii pamiętam mnóstwo. Zawsze
starałam się traktować wielkie gwiazdy jak normalnych
ludzi. Na przykład Nigel Kennedy, skrzypek, który jako
jeden z niewielu ma STRADIVARIUSA (szczególne
namaszczenie jeśli chodzi o jego talent i umiejętności)
wywiad z nim był tak zabawny, że nie byłam w stanie
zadawać pytań. On śmiał się jeszcze głośniej! Był to
najzabawniejszy wywiad, jaki przeprowadziłam. Jeśli
chodzi o moich współczesnych bohaterów, to każda
historia jest wyjątkowa np. Agata Baraniecka Kłos.
Dzisiaj już dorosła ofiara pedofilii. Kobieta, która ma
ponad 40 lat. Swoim życiem i walką udowodniła, jak
wiele siły trzeba w sobie mieć, żeby przełamywać
schematy. Odważyła się wizerunek swojego oprawcy
umieścić na balkonie własnego mieszkania z
podpisem "ten człowiek mnie gwałcił", żeby zwrócić
uwagę na temat, który jest zamiatany pod dywan, bo
jest zbyt trudny, żeby o nim rozmawiać, a nie
rozmawiając, nie doprowadzimy do tego, że ten
problem przestanie istnieć. Jest, on bardzo
powszechny. Agata miała jako jedna z nielicznych
odwagę, żeby zwrócić na niego uwagę. Po tylu latach i
wspólnej walce udało się nam zmienić prawo. Dla mnie
osobiście jest ona bohaterką.
JR.: Oprócz wesołych historii występują również
liczne problemy. Czy mogłaby Pani opowiedzieć
kilku najpowszechniejszych z nich? 
AZ : Często występuje jedno zjawisko. Urzędnicy lub
osoby odpowiedzialne za niedopatrzenia i pomyłki
prawne próbują wywinąć się od rozmowy, zasłaniając
się artykułami prawnymi, które ich chronią. Pracuję w
tym zawodzie wystarczająco długo, żeby wiedzieć,
jakie prawa i jakie obowiązki mam ja i mój rozmówca,
dlatego często pierwsze spotkanie to próba sił. On
mnie próbuje zastraszyć, ja się� nie daję. Poznajemy
siebie nawzajem i często się zdarza, że rozmówca
ucieka. Dobrze mieć wtedy zaprzyjaźnioną ekipę z
którą pracuję, której ufam. Jesteśmy wtedy pewni, że
kamera od początku jest włączona. Takie sytuacje są
nie do powtórzenia, ponieważ pokazują prawdziwą
rozmowę� i reakcję rozmówcy.� Często my -
dziennikarze musimy udowodnić widzom, że
zrobiliśmy wszystko, żeby dotrzeć do drugiej strony.
Jest to nasz obowiązek, a jeśli tej drugiej strony nie
ma�,�to musimy udowodnić, dlaczego �tak jest�. Nie
dlatego, że my się� nie umówiliśmy, czy nam się nie
chciało, tylko dlatego, że są realne przeszkody,
których nie da się pokonać. Uciekanie od odpowiedzi
często właśnie nią jest.
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ŁN : Jak już Pani wspomniała, dla niektórych ludzi
jest Pani, kolokwialnie mówiąc, niewygodna. Czy
zdarzają się próby zastraszania lub gróźb?
AZ: Podejmując tę pracę, liczyłam się z tym, że
takowe sytuacje mogą występować. Najgorsze jest to,
że to się może przydarzyć niezależnie od tego, czy
jestem winna, czy nie. Po prostu ktoś uzna, że chce
mnie zastraszyć. A najlepiej robić to, nie atakując
bezpośrednio, lecz przyjaciół i rodzinę. Bardzo chronię
swoją prywatność. Staram się być anonimowa,
udostępniać tylko te informacje, które chcę
udostępniać, absolutnie nie o rodzinie, nie o osobach
najbliższych ani nawet partnerach. Zdarzały się różne
sytuacje, nie ukrywam, że kilka razy czułam presję, a
nawet strach. Pewnego razu zatrzymała mnie policja i
jeszcze przed wylegitymowaniem powiedziała
podobne słowa: "Dzień dobry Pani Agnieszko, jak się
Pani teraz mieszka w Warszawie po przeprowadzce z
Olsztyna? Jak tam mieszkanie pod takim i takim
adresem?". Nie widzieli jeszcze mojego dowodu, na
pewno nie znali adresu mieszkania. Pewnie musieli się
tym interesować. Uznałam, że jestem dobrze
chroniona, skoro panowie z policji wiedzą, gdzie
mieszkam. Był też taki czas, kiedy podejrzewaliśmy z
członkami ekipy, że byliśmy podsłuchiwani. Nie mamy
na to właściwie dowodów, ale zawsze rozmawiając,
pozdrawialiśmy sympatycznych Panów, od tak, żeby
było miło. 
ŁN: Wiele słyszy się o tym, że dziennikarze są tak
zapracowani, iż nie mają czasu na rodzinę,
przyjaciół. Czy nie przeszkadza Pani brak dużej
ilości czasu wolnego? Podam przykład. Pierwszą
rzeczą, którą zrobiła Pani po spotkaniu, było
sprawdzenie, czy nie dostała Pani wiadomości 
od szefa. Czy taki tryb pracy nie wpływa na relacje
z rodziną?
AZ: Jasne, że wpływa. Jest to zawód, który nie ma
normalnych godzin pracy. Nie pracuję od 8.00 do
15.00. Ja jestem dyspozycyjna 24h na dobę, jeśli
chodzi o firmę, o mój program. Jeśli dzieje się coś
ważnego o 23.00, a bywało tak wielokrotnie w
programie INTERWENCJA, to dostawałam telefon, 
że trzeba jechać. W takim trybie trudno zaplanować
stabilne życie. Wiedziałam od początku, że tak to
będzie wyglądać. Mi to nie przeszkadza.
Przyzwyczaiłam się do tego. Taki tryb pracy powoduje,
że to życie faktycznie nie jest nudne. Oczywiście są
plusy i minusy. Trudno jest zbudować trwały związek,
a jeszcze trudniej jest stworzyć rodzinę, ale nie jest to
niemożliwe. 

ILOgos

AZ: To wszystko zależy od człowieka i tego, w jaki
sposób tę pracę sobie zorganizuje. Bywa tek, że
dziennikarze w 200% poświęcają się tej pracy i tak
naprawdę wypełniają pracą swoje puste życie, ale są
też dziennikarze, którzy mają swoje życie, a praca je
tylko uzupełnia. To zależy na jakim poziomie
dojrzałości dana osoba jest, czego potrzebuje od życia.
Moja koleżanka z programu INTERWENCJA jest
matką 3 dzieci, szczęśliwą żoną i jest w stanie godzić
jedno i drugie. Są koleżanki, �które jej tego
zazdroszczą i przez to stwarzają problemy, bo np�.: nie
udało im się stworzyć rodziny do tej pory, mimo tego,
że chciały. Ja zajmuję się na razie podróżowaniem, ale
to jest mój wybór. Kocham swoją pracę, kocham
podróżować. Na razie to chcę właśnie robić, bo daje mi
to satysfakcję, a reszta po prostu przyjdzie. Jeśli
przyjdzie, zrobię miejsce, bo uważam, że życie
prywatne jest najważniejsze. O życie prywatne trzeba
dbać w każdej sytuacji, niezależnie od zawodu. Na
razie wybieram się w wielką podróż ze znajomymi. W
planach mamy między innymi Filipiny. Dzięki przerwie
w kręceniu programu, mam na to czas.
JR.: Czy może Pani nazwać swoją pracę
zawodowym domem? Gdyby miała Pani szanse
wybierać jeszcze raz, wybrałaby Pani ten sam
zawód ?
AZ : Może wybrałabym troszkę inne studia, ale
zdecydowanie swoją przyszłość wiązałabym z
dziennikarstwem. Kocham to, co robię.
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Mamy nadzieję, że artykuł ten przybliżył choć trochę
realne spojrzenie na pracę dziennikarza. W zasadzie
nieważne jest, czy zawód, który chcemy wybrać,
wydaje się rzeczywisty do osiągnięcia, czy nie. 

Pani Agnieszka, wychodząc z sali, powiedziała, że
była taka sama jak my. Uczennica z marzeniami 
i niepewną przyszłością. Często słyszała od swoich
przełożonych w pracy, że się nie nadaje. Wyciągała
wnioski i szła dalej w stronę marzeń. Na początku
tak odległych, teraz tak codziennych.

Łucja Nalewajk i Joanna Rejmentowska - kl. I F

ILOgos
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W poszukiwaniu prawdy ...
Media - czwarta władza ?

„Agresji i lękom, rozsiewanym często przez media z różnych powodów, trzeba
przeciwstawić wiedzę, sztukę, piękno, poszukiwanie szczęścia, pokój i miłość. 
Im spokojniejszy jest umysł, tym łatwiej kierować naszym składem informacji,
porządkować go i móc go efektywnie wykorzystywać”.

     Każdy zastanawia się nad swoją przyszłością. Jak
zazwyczaj ją sobie wyobrażamy? „Wielkie miasto.
Wielkie billboardy. Wielkie możliwości. Wielkie chęci.
Wielkie marzenia. Wielkie wymagania. 
I rzeczywistość tak rażąco nieprzystająca do iluzji
rzeczywistości sprzedawanej we wszechobecnych
mediach” (Michał Kotliński). Media kształtują nasze
poglądy na świat, spotykamy się z nimi praktycznie na
każdym kroku. Mają na nas ogromy wpływ. Ale czy
zawsze są prawdziwe? I jak mamy je rozumieć?
     Naturą człowieka jest niewiedza oraz wielka chęć
poznania tego, co jest dla nas nieznane. Media są dla
nas pewną tajemnicą, dlatego uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce wzięli
udział w warsztatach medialnych.

Ich organizatorem była Wyższa Szkoła Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu. Spotkanie odbyło się
8 kwietnia 2016 roku w Ostrołęckim Centrum Kultury.
Cała uroczystość została podzielona na odrębne
części. Pierwsza z nich była wprowadzeniem do
kolejnych spotkań, a mianowicie była to konferencja,
która wyjaśniała nam specyfikę funkcjonowania
mediów. Środki masowego przekazu potrafią w
niezauważalny sposób zatrzeć granicę oddzielającą
fakt od fikcji. Dodatkowo stosują różne sztuczki
manipulacyjne, które potrafią w jednej chwili zmienić
nasz punkt widzenia i zasiać w naszych myślach nutę
niepewności. Jednym słowem, chcą nas zgubić,
abyśmy zatraceni w nadmiarze informacji, przyjęli to,
co one każą nam zapamiętać. 

Redakcja ILOgos
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 „A może najlepiej wyłączyć telewizor, nie
kupować gazet, usiąść w ogródku i
spojrzeć w niebo?... Dać sobie prawo by
nie wiedzieć?” (Grzegorz Brzozowicz)

Jest to jakieś rozwiązanie, jednak... Myślę, że jest ono
niekonieczne, gdyż na konferencji dowiedzieliśmy się
również, że nie wszystkie media nami sterują tak jak
marionetką teatralną. Są media prawdziwe oraz te,
które w mniejszym stopniu nami manipulują, tylko
trzeba nauczyć się ich szukać. Jak to zrobić? „Agresji i
lękom, rozsiewanym często przez media z różnych
powodów, trzeba przeciwstawić wiedzę, sztukę,
piękno, poszukiwanie szczęścia, pokój i miłość. Im
spokojniejszy jest umysł, tym łatwiej kierować naszym
składem informacji, porządkować go i móc go
efektywnie wykorzystywać” (Dominique Loreau).
Znaleźć prawdę.
     Wykład ten zakończył się podziałem na grupy, 
w których bardziej szczegółowo omówiono różne
rodzaje mediów: radio, prasę i telewizję. Podczas tych
zajęć można było dowiedzieć się wielu ciekawych
rzeczy w teorii, jak i w praktyce. Spotkanie zajmujące
się kwestiami technicznymi w pracy radiowej pomogło
nam pojąć, jak skomplikowana jest to zajęcie.
Nauczyliśmy się, jak działa manipulacja, jak szybko
możemy zmienić naszą zwykłą rozmowę na
kompletnie inny, niezgodny z tym, co wcześniej
powiedzieliśmy dialog. „Odwrotnie niż wszyscy sądzą,
muzyka jest czymś, co się dzieje w radiu. Radio jest
ważniejsze, bo przenosi i muzykę, i słowo, i ciszę.”
(Piotr Kaczkowski) Wszystko to razem wzięte tworzy
względną harmonię, dzięki której kształtujemy nasze
poglądy. Warunek jest jeden :„Radio musi docierać do
wszystkich, inaczej nie dotrze do nikogo” (Hans
Fritsche). Nie mniej ważna jest też prasa. Słowo
pisane ma wielką moc i to jemu powierza się
największą prawdziwość, bo było pierwsze - wśród
czwartej władzy. "Prasa to sumienie z papieru". Jak
twierdzi - Malcolm Muggeridge. Jednak też nie jest ona
tak kolorowa, tak prawdomówna, jakby się wydawało.
Prasa też kłamie. Działa na podobnych zasadach jak
inne środki masowego przekazu. Jest zdominowana,
nic jej nie ogranicza, bo przecież mamy wolność słowa
i poglądów.

Osobiście myślę, że prasa wcale nas nie oszukuje,
tylko sugeruje pewne kwestie, przedstawia nam swój
punkt widzenia w różnych aspektach , ale nie zmusza
nas do ich akceptowania i wierzenia w ich świętość.
     Najbardziej znanym środkiem masowego przekazu
jest telewizja. Kino umarło dokładnie 30 września 1983
roku, kiedy pojawiła się ona w naszych domach, ale
zawsze coś się kończy, aby coś nowego mogło się
zacząć. Telewizja nadała nowy kolor i wyraz każdej
kampanii politycznej, każdemu domowi, każdemu
przemysłowi, każdej myśli, każdemu spojrzeniu,
każdym poglądom, każdym sprawom. Nakreśliła nowy
zarys rzeczywistości, zmieniając ją w iluzję oraz
stwarzając swoją wizję świata idealnego. Nie
wszystko, co jest w telewizji, musi być złe, ale czy
większość z tego co widzimy, słyszymy, nie działa na
nas w taki sposób, że nakłania nas do życia według
pewnych zasad? Telewizja działa na nasze zmysły,
wypiera pewne rzeczy z obiegu i dołącza nowe.

Naszym zadaniem jest je pogodzić i znaleźć w tym
odpowiedni sens i naukę.
      Całe warsztaty nauczyły nas patrzeć inaczej, nie
dać się zaślepić. Dodatkową atrakcją były momenty,
kiedy to my mogliśmy wcielić się w dziennikarzy i
zobaczyć, jak to naprawdę wszystko wygląda. „Nowe
media nie są pomostem między człowiekiem a naturą -
są naturą.” (Marshal McLuhan). Prawda jest w
kłamstwie, a kłamstwo jest w prawdzie. Wszystko to
się dopełnia i miesza. Jedynie my możemy to
rozdzielić i wybrać to co słuszne. Bo… światem
rządzą media. „Taka sława, taki masowy odbiór -
wielka władza.” - Edward Redliński 

                          Oliwia Anna Białobrzewska - kl. I F
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W poszukiwaniu domu...
Losy ukraińskiej rodziny w Polsce.

     "Co łączy ich z Ostrołęką? Otóż Włodek odkrył, że na naszym cmentarzu
pochowano jego wujka. Jest to może drobna rzecz, jednak pokazuje, jaki ten
teoretycznie wielki świat jest mały.
     Mimo polskich korzeni Włodka polski rząd odmówił pozwolenia dalszego pobytu
rodziny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nakazał opuszczenie terytorium kraju.
Cała rodzina bardzo to przeżyła." 

     Ludmiłę i Włodka poznałam na pikniku w parku
rozrywki "Knieja". Wydali mi się bardzo miłymi ludźmi,
lecz kiedy przedstawili trójkę swoich dzieci, uznałam
że słowo "mili" jest niewystarczające. Cała rodzina jest
po prostu niesamowita i tworzy idealnie pasującą do
siebie całość. Jakiś czas po pikniku dokładniej
zapoznałam się z ich historią. 
     Pochodzą z Ukrainy. Kiedy w ich ojczyźnie zaczęły
się regularne pobory do wojska, postanowili wyjechać.
Trafili do Polski w 2014r. Tak jak wszyscy
przybywający do naszego kraju imigranci, najpierw
znaleźli się w ośrodku w Białej Podlaskiej. Następnie
zostali skierowani do ośrodka dla uchodźców w
Czerwonym Borze. Złożyli podanie o przyznanie im
statusu uchodźcy. Podczas oczekiwania na decyzję
(około 2 lat) rodzina nie próżnowała. Włodek, który
podczas studiów w Stanach Zjednoczonych poznał
Polaków i nauczył się języka polskiego, świetnie
poradził sobie z adaptacją w naszym kraju. Ludmiła 
i dzieci musiały nauczyć się polskiego. Mimo małych
problemów efekty są zaskakujące. Obecnie biegle
mówią po polsku. W nauce języka dzieciom pomogło
uczęszczanie do polskiej szkoły. Okazały się nie tylko
uzdolnione pod względem lingwistycznym, ale również
w innych dziedzinach nauki. Dzieci przez te dwa lata
brały udział w konkursach i zdobyły wiele dyplomów.
Przyznają, że bardzo zżyły się ze szkolnymi
przyjaciółmi.
     Kiedy dzieci rzetelnie uczyły się i integrowały ze
środowiskiem rówieśników,Włodek postanowił ubiegać
się o pozwolenie na pracę w Polsce.Udało mu się je
uzyskać. Dzięki solidnemu wykształceniu zdobył
pracę, która spokojnie pozwalała utrzymać całą
rodzinę. Wszystko układało się bardzo dobrze. 

Niestety, kilka tygodni temu przyszła negatywna
decyzja w sprawie przyznaniu statusu uchodźcy dla
całej rodziny. Mimo polskich korzeni Włodka polski
rząd odmówił pozwolenia na dalszy pobyt rodziny na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nakazał opuszczenie
terytorium kraju. Cała rodzina bardzo to przeżyła.
Najgorzej zniosły to dzieci, które przyzwyczaiły się do
nowego domu i znajomych. Frustrujący jest fakt, że są
to młodzi, wykształceni ludzie, którzy rwą się do pracy
i świetnie odnajdują się w polskiej kulturze. Na Ukrainie
nie mają możliwości rozwijać się zawodowo,ale przede
wszystkim są zagrożeni wojną, ponieważ działania
militarne na terenie kraju nadal trwają. Całe szczęście
rodzina ma możliwość odwołania się od decyzji rządu i
ponownego starania się o przyznanie statusu
uchodźcy. Mają nadzieję, że tym razem się uda. W
przeciwnym wypadku będą zmuszeni do opuszczenia
naszego kraju.
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W poszukiwaniu ,,Kandydatki na ...’’

     Ostatnimi czasy dużo mówi się o uchodźcach z
Syrii. Nie mam nic przeciwko przyjmowaniu do Polski
ludzi, którzy uciekają przed wojną, jednak obserwując
z uwagą los syryjskich i ukraińskich uchodźców,
zauważam diametralne różnice w traktowaniu obu
grup.Syryjczycy są przyjmowani do domów, Ukraińcy
natomiast są zmuszani do ,,gnieżdżenia się'' w małych
ośrodkach dla uchodźców. Syryjczycy są grupą, która
najczęściej otrzymuje status uchodźcy (według
danych z lat 2014-2015), mimo tego z niektórych
przywilejów często nie korzystają, ponieważ w
większości przypadków nie interesuje ich praca za
najniższe krajowe wynagrodzenie.Ukraińcy czekają na
ten status przez długi czas, jednak i tak często nie jest
im przyznawany. Przyglądając się rodzinie Włodka i
Ludmiły, można stwierdzić,iż kultura obywateli Polski i
Ukrainy jest w miarę podobna.Nasi sąsiedzi nie mają
większych problemów z odnalezieniem się w polskim
systemie szkolnictwa, pracy, itp.

Jeśli chodzi o Syryjczyków, możemy obserwować
wielkie różnice kulturowe, językowe i wyznaniowe.
Podkreślę jeszcze raz, że nie uznaję za złe
przyjmowanie uchodźców z krajów zagrożonych
wojną. Wydaje mi się jednak, że ostatnio Polacy
zapomnieli o tym, że za naszą wschodnią granicą
znajdują się ludzie, którzy ,tak jak Syryjczycy,
potrzebują pomocy. Niestety często jej nie dostają.
      Wielu znajomych Ludmiły i Włodka z Ukrainy na
skutek nakazu rządu opuściło Polskę. Za tę rodzinę
trzymam osobiście kciuki i mam nadzieję, że uda im
się zostać w naszym pięknym kraju na dłużej.
Powinniśmy więc pomagać sobie nawzajem. 
W szczególności ludziom, którzy są najbliżej nas i
chcą wnieść do naszego kraju coś wartościowego i
dobrego.

                                  Joanna Rejmentowska - kl. I F

Rozmowa z Robertem Tycem, odtwórcą głównej roli w nowym spektaklu teatralnym
Ostrołęckiej Sceny Autorskiej, który publiczność miała przyjemność oglądać 

15 IV 2016 r w Klubie Oczko.
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"Bardzo przyjemnie grało mi się Wiktora,
co nie zmienia faktu, iż musiałem się
trochę natrudzić. Główny bohater miał
odmienny stosunek do każdej z
kandydatek. To właśnie sprawiło mi
najwięcej kłopotów i musiałem poświęcić
sporo czasu, żeby praktycznie w każdej
scenie zachowywać się inaczej.’’

Joanna Rejmentowska :Główna rola w
,,Kandydatkach na...’’ to dość duże wyzwanie. Czy
zdarzało Ci się wcześniej grać podobne role, czy
był to twój debiut?
Robert Tyc: Na pewno w jakimś stopniu wcielenie się
w postać Wiktora było poważnym przedsięwzięciem.
Wiadomo jak to jest z graniem głównej roli : więcej
tekstu, więcej uczuć do odegrania, więcej ruchu, więcej
przebywania na scenie, większe oczekiwania od widza
i... więcej szans na pomyłkę (śmiech). Natomiast już
od momentu, gdy dostałem propozycję zagrania
głównej roli w ,,Kandydatkach na...’’ w reżyserii
Andrzeja Dembończyka, byłem przeszczęśliwy i
ogromnie zmotywowany do ciężkiej pracy. Muszę
przyznać, że byłem również mile zaskoczony po tym,
jak dostałem swoją szansę, ponieważ nigdy wcześniej
nie było mi dane odegrać głównej roli w podobnych
spektaklach.
JR :Jak znalazłeś się w Oczku, co sprawiło,że
właśnie tam postanowiłeś rozwijać swoje pasje?
RT : Do Oczka zbierałem się długi czas. Wcześniej
trenowałem 6 lat siatkówkę i ciężko byłoby mi
pogodzić naukę, sport i jeszcze zajęcia w Oczku.
Jednak po zakończeniu mojej przygody z siatkówką
nadarzyła się taka okazja. Otóż któregoś
pięknego,bodajże, piątkowego wieczoru spotkałem
moją przyjaciółkę Adę (spektaklową Różę). Po
wymienieniu paru zdań zaczęliśmy dyskutować na
temat swojej przyszłości. Powiedziałem jej, że
interesuję się po trochu teatrem i, że chciałbym
uczęszczać na zajęcia teatralne do Oczka. Korzystny
dla mnie zbieg okoliczności sprawił,iż Ada również
rozważała w tamtym momencie taką możliwość. Ze
względu na to, iż we dwójkę raźniej, nic już nam nie
przeszkodziło, aby wybrać się na zajęcia. W ten jakże
przypadkowy sposób tak trwa to do dziś.
JR: Mógłbyś w skrócie opisać, w jaki sposób
przebiegały przygotowania i próby do spektaklu?
Ilu ludzi było zaangażowanych w sztukę? Ile czasu
trwał cały proces od poznania scenariusza?

ILOgos

RT: Na początku roku spotkaliśmy się wszyscy na
zajęciach organizacyjnych. Pan Wojtek Kraszewski
przedstawił nam wstępne zamierzenia i plan spektakli
na bieżący rok. Szybko wzięliśmy się do przydziału
ról. Potem spotykaliśmy się na próbach. Po wejściu na
deski i zaczęciu planowania ruchu scenicznego pojawił
się problem, ponieważ oprócz nas do swojej premiery
,,Powrotu Odysa’’ również przygotowali się tegoroczni
maturzyści. Z wiadomych powodów musieliśmy trochę
zwolnić, bo oczywiste jest, że pan Wojtek się nie
rozdwoi. ,,Powrót Odysa’’ spowodował, że musieliśmy
przełożyć naszą premierę z Dnia Zakochanych, jakim
jest 14 luty, na Dzień Kobiet (8 marca). W rezultacie
nie udało nam się wystawić ,,Kandydatek ...’’ tego dnia
z wielu powodów, m.in. choroby Mateusza (wujka
Zenona), nawału sprawdzianów w szkole, przygotowań
maturalnych Matyldy, która miała przyjemność
wcielenia się w Barbarę - jedną z moich ulubionych
kandydatek (śmiech) i paru innych rzeczy. Najbardziej
owocnym okresem pracy był ostatni miesiąc, kiedy to
spotykaliśmy się prawie codziennie i dzięki temu udało
nam się wystawić spektakl 15 kwietnia. Generalnie w
składzie 10-osobowym zrobiliśmy to w około 4
miesiące.
JR :Wiktor był dość specyficzną postacią.
Utożsamiasz się z nim, czy raczej "wejście w jego
skórę" było dużym wyzwaniem?
RT: Nie, raczej się nie utożsamiam z postacią Wiktora.
Chociaż nasz reżyser zazwyczaj przydziela daną rolę
osobie, która swoim charakterem i wyglądem
najbardziej przypomina bohatera. 
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RT: Po dzień dzisiejszy zastanawiam się jednak, gdzie
pan Wojtek widział między nami podobieństwo. Do tej
pory udało mi się zaledwie stwierdzić, że obaj
jesteśmy całkiem młodzi (śmiech). Bardzo przyjemnie
grało mi się Wiktora, co nie zmienia faktu, iż musiałem
się trochę natrudzić. Główny bohater miał odmienny
stosunek do każdej z kandydatek. To właśnie sprawiło
mi najwięcej kłopotów i musiałem poświęcić sporo
czasu, żeby praktycznie w każdej scenie zachowywać
się inaczej.
JR:Ten numer gazetki poświęcony jest
poszukiwaniom swojego miejsca na ziemi. Jak jest
z tobą? Czy możesz powiedzieć, że aktorstwo to
zajęcie, w którym spełniasz się w 100%? Wiążesz z
tym przyszłość, czy nadal jesteś na etapie
szukania?
RT: Nie potrafię na chwilę obecną powiedzieć, co będę
robił za kilkanaście lat. Tak jak wcześniej
wspomniałem, długi okres mojego życia spędziłem na
hali, wylewając hektolitry potu na parkiet, by doskonalić
swoje umiejętności siatkarskie. Czułem się w tym jak
ryba w wodzie i chciałem z tym wiązać swoją
przyszłość. Aktorstwo traktuję bardziej jako hobby, ale
kto wie, gdzie wyląduję w przyszłości.

Rozmawiali: Joanna Rejmentowska i Robert Tyc -
kl. I F
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Zwierzęta pomagają nam w codziennym życiu,
pracują w policji, dogoterapii, ratownictwie, z
niewidomymi ludźmi oraz jako towarzysze osób
niepełnosprawnych ruchowo. Dbają o nasze
bezpieczeństwo...

     Do polskich schronisk trafia rocznie ok. 70 tys.
psów. Podobnie jest z kotami. Samorządy są
zainteresowane głównie wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt. Większość pieniędzy przeznacza się właśnie
na takie działania, nie na opiekę nad zwierzętami.
Powstaje coraz więcej organizacji, schronisk, ale tak
naprawdę cóż z tego? Ciągle brakuje nie tylko miejsca
dla nich, jedzenia, koców i tego typu rzeczy, tym
bardziej w coraz chłodniejsze dni. Warto sprawdzić,
czy w naszym otoczeniu nie znajduje się schronisko,
które potrzebuje takiego zaopatrzenia.
Dlaczego warto pomagać?
      Psy i koty to pierwsze udomowione przez
człowieka zwierzęta. Gdy człowiek zrezygnował z
wędrownego trybu życia i zaczął osiedlać się na
dłuższy czas w jednym miejscu, szybko odkrył, że te
pojęte i inteligentne zwierzęta mogą być mu przydatne.
Bardzo skorzystaliśmy na udomowieniu psów- zaczęły
pomagać w polowaniu, strzec osad ludzkich. Później
zaczęto hodować psy i koty dla przyjemności,z
towarzyszów życia stały się raczej
maskotkami.Maskotkami hodowanymi na masową
skalę i całkowicie zależnymi od człowieka.

Dlatego właśnie my, ludzie, jesteśmy odpowiedzialni
za los tych zwierząt, którym odebraliśmy możliwość
bytowania w naturalnych warunkach. To my,
ludzie,udomowiliśmy zwierzęta, pozbawiając je
umiejętności samodzielnego życia- weźmy za to
odpowiedzialność. Zwierzęta pomagają nam w
codziennym życiu, pracują w policji, dogoterapii,
ratownictwie, z niewidomymi ludźmi oraz jako
towarzysze osób niepełnosprawnych ruchowo. Dbają o
nasze bezpieczeństwo.
      Jest dużo powodów dla których warto przygarnąć
psa lub kota ze schroniska: możesz uratować mu
życie, dostaniesz okaz zdrowia, oszczędzisz
pieniądze, poczujesz, że zrobiłeś coś dobrego, 
nie weźmiesz udziału w nieetycznym procederze
„produkcji” zwierząt, możesz adoptować dorosłego 
i ułożonego pieska/kotka, masz ogromny wybór,
zachęcisz innych do adopcji ze schroniska i przede
wszystkim dostaniesz przyjaciela na całe życie.
      Jako wolontariuszka w schronisku mogę zachęcić
nawet do samych spacerów z tymi pociechami. Jeden
spacer może zapewnić wam spokój i wyciszenie,
radość i trochę ruchu, ale też sprawi, 
że psy w schronisku nie będą czuły się zapomniane.
Większość schronisk potrzebuje takiej właśnie
pomocy. Niedaleko Ostrołęki ,w Kruszewie, znajduje
się schronisko „Canis”, które chętnie przyjmuje
nowych wolontariuszy oraz oferuje adopcje online,
dzięki której możemy przelewać pieniądze dla
wybranego przez nas zwierzaka. W tym schronisku 
aż 400 psów oczekuje na swój dom, adopcję online
albo chociaż wyjścia na spacer. O wszystkim można
poczytać na stronie schroniska
www.kruszewo.schronisko.org. 
Zachęcam do pomocy wszystkim zwierzętom.

                                            Luiza Czerniak - kl. IF
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