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TROPIE   KULTURY!

Czytelnicy!

Zbliża  się  koniec  roku,  a  więc  czas  podsumowań.

Oddajemy  więc  numer  gazetki  szkolnej,  w  którym

prezentujemy  nasze  poszukiwania  kultury.  Przez  cały

semestr  uczniowie  naszej  szkoły  pod  opieką  p.  Ani

Jesionowskiej  i  Kasi  Szyszki  tropili  ciekawe  wydarzenia,

które miały miejsce w Poznaniu. Każdy znajdzie tu coś dla

siebie. Miłośnik Melpomeny ciekawą recenzję ze spektaklu w

Teatrze Muzycznym oraz przedstawień w  Centrum Sztuki

Dziecka.  Zwolennicy  X  Muzy  –  Filmii  –   fantastyczne

recenzje  z  zakończonego  w  grudniu  Międzynarodowego

Festiwalu Młodego Widza Ale Kino! Zapraszamy również do

zapoznania  się  ze  sztuką  epistolarną  autorstwa  dwóch

uczennic,  które wygrały  w konkursie  na najciekawszy list,

recenzją  książki  oraz  sprawozdaniem  ze  spotkania

z osobowością sportową – Marcinem Prusem.

Ciekawej lektury!

Ania Jesionowska
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Pod skrzydłami

Melpomeny

Kim jesteśmy i skąd przychodzimy?

spotkanie z „Johanna” Krystyny Chołoniewskiej, 

czyli wizyta w Scenie Wspólnej Centrum Sztuki Dziecka

W  październikowy,  lekko  deszczowy

wieczór  odwiedziłyśmy  Centrum  Sztuki  Dziecka.

Mała  scena,  kameralna  sala.  Gaśnie  światło.

Dekoracje  dość  oszczędne.  Na  środku  sceny  stoi

stół, na nim siedzi mała śliczna porcelanowa lalka.

Zaczyna się sztuka.

To  opowieść  trzech  dziewczynek,  których

główną bohaterką i przyjaciółką jest owa lalka. Ale

w  każdej  opowieści  ma  inne  imię.  Ciekawe,

nurtujące,  zastanawiające.  Okazuje  się,  że  mała,

śliczna, porcelanowa lalka to niemy świadek historii.

Tej  historii  pisanej  przez  wielkie  „H”,  historii,  w

którą w sposób niezawiniony zostają wplątane małe

dziewczynki.  Hela,  Lisa  i  Sara  (czytały:  Laura

Leish, Julia Kosek i Anna Prętka) pochodzą z trzech

środowisk,  trzech  czasów.  Różni  je  wszystko,

narodowość,  sytuacja  majątkowa,  charakter.  Łączy

natomiast  piękna  lalka,  przepełnione  dobrocią

dziecięce serca, dom oraz coś, czego nie powinien

poznać  żaden  człowiek  –  doświadczenie  wojny,

strachu  i  prześladowań.  O  lasach  dziewczynek

dowiadujemy  się  powoli,  słuchając  opowiadanych

przez nie historii.

Kim  jesteśmy,  kim  są  nasi  przodkowie,  co

przeżyli,  kto  mieszkał  w  domu,  w  którym  teraz

mieszamy my, kto chodził ulicami, po których teraz

stawiamy nasze stopy.  Świetna sztuka,  która buduje

tożsamość,  każe  zastanowić  się  nad  tolerancją,

pochylić nad bezbronnym w starciu z wielką historią

człowiekiem,  imigrantem,  uchodźcą  –  człowiekiem

prześladowanym, doświadczonym przez zło. 

Ola Zakrzewska, Wiktoria Stanikowska – Ic
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Pod skrzydłami

Melpomeny

Młodzi w krzywym zwierciadle!

„Jeremi się ogarnia. LOL” sztuka Szymona Jachimka

w Scenie Wspólnej Centrum Sztuki Dziecka

Młody  człowiek

najczęściej  widywany  jest  z...

przyklejonym  do  ręki

smartfonem!  Wylogować  się  z

sieci  =  umrzeć.  Realny  świat

istnieje  tylko  przypadkiem,  obok

tego  znacznie  bardziej

interesującego – wirtualnego. Sieć

żyje: zalewana naszymi zdjęciami,

wyznaniami,  westchnieniami,

zwierzeniami,  poradami,

stylizacjami, pomysłami. Tu szukamy przyjaciół, tu

umawiamy się na randki, tu zrywamy, tu spędzamy

czas czatując, grając, kupując, oglądając. Obcowanie

z drugim człowiekiem – takim namacalnym, z krwi i

kości – niewyobrażalnie trudne przejście na kolejny

poziom  gry.  Nie  potrafimy  już  normalnie

rozmawiać, musimy mieć do tego klawiaturę i ekran.

Spojrzenie  komuś  w  oczy,  a  już  wyznanie  mu

jakichś uczuć, jest zbyt  trudne, bolesne, krępujące,

irytujące. 

Sztuka  Jachimka  napisana,  w  modnym

internetowym  slangu  młodych,  pozwala  przyjrzeć

im się sobie jak w odbiciu lustrzanym. Na szczęście

główny bohater – Jeremi – czuje smak zwycięstwa,

przechodzi na najwyższy poziom, gdy musi podjąć

walkę  o  Maćka.  Walkę  o  przyjaźń,  w świecie  jak

najbardziej realnym! 

A.J.
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Pod skrzydłami 

Melpomeny

Zaskoczona musicalem! 

Po wizycie w Nowym – recenzja „Zakonnicy w przebraniu”

Musical  –  forma  teatralna,  której  boję  się

najbardziej  i  nie  należy  do  moich  ulubionych.

Najczęściej po przedstawieniu tego typu wychodzę z

poczuciem  jakiegoś  braku,  niedosytu,  często

odliczam minuty do  końca spektaklu.  Ku mojemu

zdziwieniu, tym razem było inaczej, nawet pomimo

długości – przedstawienie trwało prawie 3 godziny! 

Jestem  pod  ogromnym  wrażeniem

najnowszego  przedstawienia  Teatru  Muzycznego

w Poznaniu pod tytułem „Zakonnica w przebraniu”.

Dwuaktówka  zawiera  morał,  który  trafi  nawet  do

najbardziej  zatwardziałego  serca  każdego  widza,

zmusiła  nas  do  zrobienia  rachunku  sumienia

i  przeanalizowania  tego,  jak  zachowujemy  się

w  życiu,  w  jaki  sposób  podchodzimy  do  ludzi,

uczuć, prawdziwej, bezinteresownej miłości. 

Dziś zamiast szczerości i ludzkich odruchów

występuje  przewaga  egoizmu,  wokół  jest  pełno

karierowiczów,  interesują  nas  tylko  pieniądze

i  materialne  wartości.  Nasz  świat  się  pogubił,  ale

„Zakonnica  w  przebraniu”  potwierdza  fakt,  że

można wyjść nawet z najgorszej życiowej sytuacji.

Produkcja  jednak  nie  przedstawia  tylko  głębokich

rozważań,   mamy  tutaj  do  czynienia  z  wieloma

elementami. Sztuka obfituje w dużą dawkę humoru,

zachwyca kostiumami i intrygującymi dekoracjami.

Podobała  mi  się  bardzo  gra  aktorska,  nawet  jeśli

czasem  była  lekko  przesadzona.  Wokal  głównej

bohaterki,  piosenkarki  Doloris  Van  Cartis  powalił

mnie  na  kolana,  potrafił  być  enigmatyczny,

delikatny i  subtelny,  a  z  drugiej  strony mogliśmy

usłyszeć bardzo mocne brzmienie. 

Wychodząc  ze  sztuki  teatralnej

stwierdziłam,  że  nie  żałuję  tego,  że  spędziłam

niedzielne  popołudnie  w  teatrze  i  czekam

z  niecierpliwością  na  następne  widowiska   i  miłe

chwile w tak magicznym miejscu,  jakim jest teatr,

który  oczarowuje  mnie  odkąd  pamiętam.  Zawsze

funduje  coś  nowego,  każe  myśleć,  nie  pozwala

wyłączyć się ani na moment, porusza serca i czasem

zmusza do łez.

Aleksandra Szwarc, kl. IIIa
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ALE KINO!!!

Już po raz 34. odbył się w Poznaniu Międzynarodowy Festiwal Młodego Widza Ale Kino! I jak co roku

uczniowie naszej szkoły tłumnie ruszyli do kin, by obejrzeć fantastyczne produkcje z całego niemal

świata.  Filmy dla młodych i  o  młodych. Niesamowite spotkanie  z  różnymi kulturami i  historiami.

W  salach  kinowych  gościł  czasem  śmiech,  a  czasem  łzy.  Uczniowie  gimnazjum  jak  zwykle  przy

wyborze filmów mieli nosa – dwie z trzech obejrzanych przez nich produkcji zdobyły nagrody!

Alias Maria (Kolumbia 2015)

ZŁOTE KOZIOŁKI – film pełnometrażowy dla młodzieży 

reżyseria: José Luis Rugeles 

scenariusz: Diego Vivanco 

zdjęcia: Sergio Iván Castaño 

montaż: Delfina Castagnino 

muzyka: Camilo Sanabria 

obsada:  Karen  Torres,  Erik  Ruiz,  Anderson  Gómez,  Carlos
Clavijo 

José Luis Rugeles
Wyreżyserował  wiele  reklam  i  teledysków,  zdobywał

nagrody  na  licznych  festiwalach  reklamowych.  W  2007  roku

wyreżyserował nagradzany film krótkometrażowy „The Comodo

Dragon”. Jego debiutem pełnometrażowym był  film „García” z

2010 roku. Jest współzałożycielem wytwórni filmowej Rhayuela Films.

W oddziałach partyzanckich w Kolumbii  walczą tysiące nieletnich żołnierzy.  Maria  jest  jednym

z nich. Ma 13 lat i z trójką dzieciaków w podobnym wieku przemierza kolumbijskie lasy. Ich oddział ma

zapewnić bezpieczeństwo nowo narodzonemu dziecku dowódcy. To misja tajna, bo w partyzantce ciąża jest

surowo karana. Ale również Maria ma sekret:  jest w czwartym miesiącu ciąży. Jest przerażona. Nie wie

komu może zaufać. Czy kiełkujący instynkt macierzyński da jej siłę i odwagę, by zmienić swojego życie?

Obraz wstrząsającej rzeczywistości konfliktu zbrojnego w Kolumbii widziany oczami żołnierki-dziecka. 
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ALE KINO!!!

Pułapka (Indie 2015)

NAGRODA NAUCZYCIELI 

NAGRODA STOWARZYSZENIA FILMOWCÓW 

POLSKICH

reżyseria: Jayaraj Rajasekharan Nair 

scenariusz: Joshy Mangalath, Jayaraj Rajasekharan Nair

zdjęcia: MJ Radhakrishnan 

montaż: B Ajithkumar 

muzyka: Sreevalsan Menon,

Kaavalam Narayana Panicker 

obsada: Kumarakom Vasavan, Shine

Tom Chacko, Master Ashanth Sha,

Sabitha Jayaraj 

Jayaraj Rajasekharan Nair

Wyreżyserował  ponad  35

filmów,  wiele  z  nich  zostało

uhonorowanych nagrodami. W 1997 roku „Desadanam” otrzymał wyróżnienie na festiwalu w Karlowych

Warach, a w 2001 roku „Karunam” był pokazywany na festiwalu w Berlinie.

Na  rozległych,  zalewanych  wodą  polach  płynie  stado  rozkrzyczanych  kaczek.  W  ustawionym

wysoko  gnieździe  posadzona  na  zastępstwo  kura  wysiaduje  jajka,  z  których  wyklują  się  małe,  żółte

nieboraki. Oczy bystrego 8-latka z zaciekawieniem śledzą działania pomysłowej natury. Kuttappayi i jego

dziadek mieszkają razem w maleńkiej wiosce w południowych Indiach. Łowią ryby, opowiadają historie,

łobuzują i stroją sobie żarty. Odkąd chłopiec stracił rodziców, dziadek z wielką czułością się nim opiekuje.

Zainspirowany opowiadaniem „Wańka” Antoniego Czechowa film opowiada budzącą mnóstwo głębokich

uczuć i pytań historię chłopca, który chciałby chodzić do szkoły. Czasem podgląda przez okno lekcje. Nie

ma  jednak  równych  szans.  Budowane  co  dzień  szczęście  może  się  rozwiać  w  każdej  chwili.  I  przed

niewidzialną dla wielu zadowolonych z siebie ludzi niesprawiedliwością broni nas tylko miłość i krucha

nadzieja. 

Międzynarodowe  organizacje  szacują,  że  na  świecie  150  milionów  dzieci  zmuszanych  jest  do

niewolniczej pracy.
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ALE KINO!!!

Bezdomny (USA 2015)

reżyseria: Clay Riley Hassler 

scenariusz: Anna Fields, Clay Riley Hassler 

zdjęcia Clay Riley Hassler 

montaż: Josh Beasley, Clay Riley Hassler,

Sam Smartt 

muzyka Carlin Salmon 

obsada: Michael McDowell, Lance

Megginson, Julie Dunagan, Hosanna

Gourley 

Clay Riley Hassler

Scenarzysta,  reżyser  i  operator

filmów  fabularnych,  dokumentalnych  i

reklamowych. W 2010 roku ukończył studia magisterskie z reżyserii i scenariopisarstwa na Uniwersytecie

Stanowym Florydy. Jego film dyplomowy „The Planeteer” był pokazywany na wielu festiwalach. 

Nastoletni Gosh codziennie rano musi wyjść na zewnątrz i nie może wrócić przed g. 19. Takie są

zasady  w  schronisku  dla  bezdomnych,  w  którym  mieszka.  W  ciągu  dnia  chowa  się  przed  chłodem

w bibliotece lub w kawiarni. Czuje się samotny i wyrzucony na margines w świecie, w którym nie wszyscy

mają równe szanse. Znalezienie pracy w sytuacji, gdy jego adres to schronisko dla bezdomnych, jest dla

Gosha niemal niemożliwe. Nieoczekiwanie jednak pojawia się nadzieja – znajduje namiastkę domu i po raz

pierwszy od dawna widzi dla siebie lepszą przyszłość. Pojawia się cień nadziei, pojawia się jednak tylko na

chwilę. Film o olbrzymiej determinacji młodego człowieka, który walczy o przetrwanie w jakże pięknym

wydawałoby się świecie...

Ania Jesionowska
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Ludzie listy piszą! 

sztuka epistolarna 

Poznań, sobota, 10.10.2016 r. 

Droga Mario!

Piszę ten list, w jesienny ponury dzień. Za

oknem  plucha  i  szaleje  wietrzysko.  Jest  sobota,

późne popołudnie.  Moja siostra  Ania  pojechała  na

urodziny  koleżanki.  Ania  ma  siedem  lat

i  praktycznie  w  każdą  sobotę  chodzi  na  jakieś

przyjęcia.  Rozrywkowa  dziewczyna  z  tej  mojej

siostry. Ja nie lubię takich imprez, wolę posiedzieć

w domu, poczytać książkę albo porysować. No więc,

siedzę  sama  w  domu  i  piszę  do   Ciebie,  Droga

Mario.  Pewnie przeczytasz  ten list  za  dwadzieścia

lat, a więc pokrótce przedstawię Ci, co się teraz tutaj

dzieje. Otóż na arenie politycznej  bez zmian,  czyli

ciągłe  zmiany.  Prawdopodobnie  będę  chodziła  do

szkoły osiem lat, a nie jak moi starsi koledzy sześć.

Ponadto  w  tym  tygodniu  w  naszym  parlamencie

toczy się  dyskusja  nad  przyjęciem programu Ceta

(kompleksowa  umowa  gospodarczo-handlowa

między  UE  a  Kanadą).  Jak  przeczytasz  ten  list,

napisz  mi  proszę,  czy  powyższe  zmiany  weszły

w życie. W poniedziałek zmarł, wybitny filmowiec

i  reżyser  –  Andrzej  Wajda.  Wczoraj  oglądałam

w  telewizji  film  w  jego  reżyserii  o  Januszu

Korczaku  (Henryk  Goldszmit),  który  ratował

w  trakcie  II  wojny  światowej  przed  zagładą

żydowskie  dzieci.  Niektóre  obrazy  z  tego  filmu

bardzo  mną  wstrząsnęły.  Do  dziś  mam  przed

oczyma  scenę,  w  której  ludzkie  ciała  zbierane  są

z ulicy i ładowane na wozy konne. Całe szczęście,

że dzisiaj nie musimy przeżywać takiej tragedii, na

jaką  byli  narażeni  nasi  przodkowie.  Teraz  mamy

olbrzymie  możliwości  zaspakajania  własnych

potrzeb. 

A  więc  korzystam  z  tych  możliwości.

Codziennie rano wstaję przed szóstą i idę na trening

pływacki.  Z  treningu  podążam  do  szkoły,  aby

wchłonąć  wszystkie  tajniki  wiedzy.  Po  szkole  me

ciało przez dwie godziny opłukuje basenowa woda.

Dodatkowo  dwa  razy w  tygodniu  chodzę  na  kurs

języka  angielskiego  i  raz  w  tygodniu  na  lekcje

rysunku. Ta plastyka to inwestycja w Ciebie, Mario.

Marzy  mi  się,  aby  w  niedługim  czasie  móc

zrealizować  wszystkie  moje  marzenia:  mieć  psa  –

Wyżła  Węgierskiego,  posiadać  stadninę  koni

i  projektować  budowle,  które  będą  cieszyły  się

uznaniem na całym świecie.  

Droga  Mario!  Opisz  mi  proszę,  jak  tylko

przeczytasz ten list, co z tych planów udało Ci się

zrealizować. Wiem, że jesteś pewnie bardzo zajęta.

Dom, rodzina, konie, psy są niezwykle absorbujące,

ale  proszę  znajdź  chociaż  chwilkę,  żeby  odpisać

dwunastoletniej dziewczynce. 

Maria Kramarczyk 6a
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Poznań, 20.10.2016

Droga, dorosła już Kasiu!

Piszę ten list po to, żebym za dwadzieścia lat

przypomniała sobie, co w wieku gimnazjalnym jest

dla mnie najważniejsze i w jaki sposób postrzegam

otaczający mnie świat. Czytając ten list, chciałabym

jeszcze raz  zobaczyć  świat  oczami  piętnastolatki  i

spróbować odtworzyć moje  odczucia i przemyślenia

w różnych sytuacjach.

Dziś wyzwaniem jest dla mnie zaplanowanie

przyszłości,  czyli  podjęcie  decyzji,  do  którego

liceum  chciałabym  uczęszczać  i  wybór

odpowiedniego  profilu  zajęć.  To  dla  mnie  ważne,

ponieważ  wybór  szkoły  średniej  jest  pierwszym

szczeblem  drabiny,  którą  trzeba  pokonać,  aby

spełniać się w swoim wymarzonym zawodzie, jakim

dla mnie jest architekt wnętrz. Uważam, że to jest

idealny  zawód  dla  mnie,  ponieważ  uwielbiam

projektowanie i urządzanie.

Teraz szkoła jest dla mnie bardzo ważna, ale

pierwszorzędna jest dla mnie pasja, czyli pływanie,

w  które  włożyłam  całe  serce.  Treningiem

rozpoczynam dzień, potem idę do szkoły, w której

nieustannie  myślę  o  pływaniu.  Po  lekcjach  mogę

wyrzucić  z  siebie  całą  złość  i  stres  na  basenie.

Uwielbiam atmosferę panującą na treningach, każdy

wzajemnie  się  motywuje,  bez  wątpienia  pomoże

w przeciwnościach  losu,  a  trener,  który powie  to,

czego nie chcę usłyszeć, pokaże to, czego nie chcę

zobaczyć,  po to,  żebym stała się tym, kim zawsze

chciałam  być  i  żebym  osiągnęła  to,  co  zawsze

chciałam  osiągnąć,  jest  najlepszym  oparciem

w  trudnych  sytuacjach.  Moim  gigantycznym

marzeniem  na  ten  rok  jest  wzięcie  udziału

w Mistrzostwach Europy Juniorów, które odbędą się

w  Izraelu.  Mam nadzieję,  że  czytając  ten  list  nie

pomyślę  o  tych  zawodach  jak  o  niespełnionym

marzeniu, ale jak o wspaniałej przygodzie, ponieważ

teraz  robię  wszystko  najlepiej  jak  potrafię,  aby

pokazać,  że potrafię zrealizować postawiony sobie

cel.

Dużą  część  mojego  życia  stanowią  moi

przyjaciele. Nie wyobrażam sobie bez nich życia. Są

dla  mnie  tak  samo  ważni  jak  rodzina.  Potrafimy

rozmawiać  ze  sobą  o  wszystkim,  wspierać  się

w  trudnych  sytuacjach,  rozwiązywać  problemy

i  wspaniale  spędzać  razem  czas.  Mimo  tego,  że

widujemy się codziennie i wiemy o sobie wszystko,

wspólnie  spędzone  chwile  nigdy  nie  są  nudne.

Również  moja  rodzina  jest  dla  mnie  ogromnym

wsparciem  w  każdej  sytuacji.  Nie  zawsze  się

zgadzamy,  ale  za  każdym  razem  znajdujemy

wspólnie kompromis  i  uważam,  że  właśnie  to jest

najważniejsze w rodzinnej więzi. Kiedy wracam do

domu jestem szczęśliwa, ponieważ wiem, że czeka

tam na mnie moja kochająca rodzina i nigdy to się

nie zmieni. 

Chciałabym  skończyć  studia,  mieć  dobrą

pracę,  fantastyczną  rodzinę,  wspaniały  dom,

a przede wszystkim bezstresowe i poukładane życie

u  boku  osób,  które  kocham.  Mam  nadzieję,  że

czytając  ten  list  koło  mnie  siedzi  mój  przystojny

mąż,  z  pokoju  na  piętrze  wymarzonego  domu

słychać  nasze  bawiące  się  razem dzieci,  a  z  okna

w  salonie  z  widokiem  na  ogród  widzę  naszego,

kruczoczarnego  labradora,  ganiającego  za

wiewiórkami.  Wiem,  że  mając  swoją  rodzinę

niektóre  wartości  i  marzenia  się  zmieniły,  jednak

kilka z nich zawsze pozostanie bez zmian. 

 Piętnastoletnia Kasia

Katarzyna Kozanecka IIIag
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Kto czyta książki, 

ten żyje podwójnie

Umberto Eco

„Dziennik Cwaniaczka: Stara Bieda”

 - dziesiąta, najnowsza książka z serii „Dziennik

cwaniaczka”, autor Jeff Kinney.

Głównym  bohaterem  całej  serii  jest  Greg

Heffley.  To nastolatek,  którego spotykają śmieszne

przygody.  Ma  on  najlepszego  kumpla  Rowleya

Jeffersona oraz wielu innych fajnych kolegów. Jego

rodzina  jest  dość  niestandardowa,  na  przykład

dziadek  romansuje  na  portalach  randkowych  dla

staruszków, a rodzice wykorzystują sprzęty domowe

do różnych nietypowych celów.

W  książce  opisane  są  różne  śmieszne

historie  nastolatków.  Poszczególne  częśći  można

czytać  w  dowolnej  kolejności,  ponieważ  kolejne

tomy nie  są  kontynuacją  poprzednich.  Najbardziej

podobała mi się część, w której Greg odnalazł szopę,

wszedł do niej i spotkał swojego tatę, jednocześnie

odkrywając tajemniczą łazienkę.

Przeczytałam  wszystkie  części

„Cwaniaczka”, lecz najbardziej do gustu przypadła

mi część „Stara Bieda”. Ciągle w kółko ją czytam,

ponieważ  jest  bardzo  śmieszna,  ciekawa  i  moim

zdaniem fajna. 

Na  podstawie  „Dziennika  cwaniaczka”

powstał film, który niedawno można było obejrzeć

w telewizji. Ja jednak uważam, że czytanie książek

daje  dużo  więcej  satysfakcji  dlatego,  że  możemy

użyć  własnej  wyobraźni  po  to,  aby  wszystko

zobaczyć własnymi oczyma. Słowami można dużo

więcej  opowiedzieć  a  często  trudno  jest  to  potem

przełożyć na ekran.

Okładki  książek  z  serii  „Dziennik

Cwaniaczka” mają ten sam charakterystyczny styl,

tylko  różne  kolory  –  „Stara  bieda”  –  ma  kolor

czarny. 

Wszystkich  serdecznie  zachęcam  do

przeczytania  całej  serii  –  daje  ona dużo uśmiechu

i pozwala się oderwać od codziennych obowiązków.

Basia Żylińska kl IVa
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Spotkanie z...

Oddałbym wszystko, żeby

znów móc wyjść na boisko...

Marcin Prus

Urodził  się  16  października  1978  w  Starogardzie  Gdańskim –  siatkarz,  wielokrotny  reprezentant

Polski. Kiedyś jeden z najzdolniejszych młodych siatkarzy świata. W siatkówkę od lat nie gra przez

poważne kontuzje. Ale wciąż ją kocha.

Był  najlepszym  polskim  i  jednym

z najlepszych w Europie  środkowych na  początku

XXI wieku.  Słynął  z brawurowego i  żywiołowego

zachowania na boisku. Wszystko szło po jego myśli,

aż  do  czasu,  gdy  zaczął  mieć  problemy  ze

zdrowiem. Zaczęło się od pęknięcia kości śródstopia

w  meczu  z  drużyną  z  Gorzowa.  Brak  podjęcia

leczenia  w  odpowiedni  sposób  i  ciągłe  granie

skutkowały  martwicą  kości,  którą  trzeba  było

wyciąć. Doszło do komplikacji, zaburzyła się praca

układu krwionośnego i  pojawiło się  zapalenie  żył.

Potem pojawiły się problemy z kolanami... W sumie

Marcin Prus przez kilka lat przeszedł aż 11 operacji.

Gdyby nie kontuzje, jego kariera trwałaby do dzisiaj.

- Miałem wtedy żal do całego świata. Do wszystkich,

tylko nie do siebie. Przez pierwsze lata miałem dość

siatkówki,  nie  chciałem  widzieć  boiska,  nie

interesowałem się  tym.  Okazało się  jednak,  że  nie

potrafię  bez  siatkówki  żyć,  ale  musiałem

funkcjonować z  boku.  Łatwo nie  było,  bo w głębi

serca  człowiek  bardzo  chciał  wrócić  do  gry.  Nie

czuję się spełniony jako reprezentant Polski i ten ból

zawsze w sercu zostanie. Dla młodego człowieka to

dramat. Miałem przecież zaledwie 23 lata… Gdyby

nie kontuzje,  to do dzisiaj bym grał;  no chyba,  że

wcześniej wyzionąłbym ducha na parkiecie. 

Osiągnięcia

Reprezentant  Polski  juniorów,  w  mistrzostwach

świata w 1997 r.  w Bahrajnie został wybrany MVP

turnieju.  Jako  zawodnik  Mostostalu-Azoty

czterokrotnie  został  mistrzem  Polski.

W reprezentacji Polski w latach 1997–2001 rozegrał

97 spotkań.
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Uczniowie

naszej  szkoły  mieli

niedawno okazję do

spotkania  z  byłym

reprezentantem

Polski  w  siatkówce

mężczyzn

Marcinem  Prusem.

Odbyło  się  ono  13

października  w  hali

Klubu  Sportowego

Posnania o godzinie

9.30.  Uczestniczyli

w  nim  uczniowie

klas  o  profilu

siatkarskim. 

Pan  Marcin

na  początku

przedstawił się, a potem zaczął opowiadać o sobie,

swojej  karierze,  jak  ważna  w  jego  życiu  jest

siatkówka.  Spotkanie  miało  charakter  rozmowy

pomiędzy sportowcem a publicznością. Z sali padały

ciekawe pytania, na które gość z chęcią odpowiadał.

Wszyscy włączyli się w luźną pogawędkę. Chętnie

słuchaliśmy  tego,  co  sportowiec  miał  nam  do

powiedzenia.  Dowiedzieliśmy  się,  że  jako  młodzi

ludzie powinniśmy wyznaczać sobie cele i dążyć do

ich  spełnienia,  walczyć  do  samego  końca  i  nie

zrażać się po porażce.

Na zakończenie spotkania Pan Marcin

rozdał autografy i pozwolił nam robić zdjęcia.

Wszyscy wyszliśmy z sali z uśmiechami na twarzy.

Martyna Rzeźnik,

Aleksandra Adamczak, kl. Ib1
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