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Wolność jest jak powietrze, 
którym oddychamy. Wiemy, 
że istnieje, choć nie możemy 
jej dotknąć. Korzystamy z jej 
dobrodziejstw bez ograni
czeń i w swej naiwności cie
szymy się, że nie oczekuje 
niczego w zamian. Miłość 
bezinteresowna ... 

Roanica odzyskania przez Polskę nie
podległości po 123 latach niewoli 
skłania do refleksji o współaesnym 

patriotyzmie i umiejętności korzysta
nia z wolności. W polskiej szkole 
Równe Szanse w Carlow uaniowie 
mieli możliwość twóraego i aktyw
nego uaestnictwa w obchodach Dnia 
Niepodległości. Bez wzniosłych słów i 
nostalgianych deklaracji, bez patosu 
i martyrologianych _uniesień. Wszyst
kie klasy aynnie zaangażowały się w 
pracę nad projektem, którego koordy
natorką była pani Magdalena Kozyra. 
Młodsi uaniowie wykonywali godło i 
flagę Polski, inni opracowywali zada
nia koncentrujące się wokół Warszawy 
jako stolicy. Jeszae inne klasy przygo
towywały mapę o tradycjach i zwy
aajach regionalnych oraz wystawę o 
sławnych Polakach. Uaniowie naj
starszych klas wzięli udział w turnieju 
wiedzy o wydarzeniach i postaciach 
historyanych, bez których nie mogli
byśmy oddychać wolnością. Najwięk
szy entuzjazm uaniów wzbudziła gra 
strategiana, w której ranni żołnierze 
musieli zostać opatrzeni i transporto
wani na noszach. Pełna inwencji i ra
dości praca w grupach pozwala 
sądzić, że uaniowie bez trudu znajdą 
w swoim życiu odpowiedź na pytanie 
proste tylko z pozoru „Kto ty jesteś?". 
Nie musimy już walayć o niepo
dległość, znosić upokorzeń zaborców, 
składać ofiar ani tym bardziej udo
wadniać komukolwiek, że gotowi jes
teśmy oddać życie za ojayznę. 
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Wygodnie z perspektywy fotela 
oglądamy liane niepodległościowe 

marsze oplatające Polskę jak sieć na
czyń włosowatych krwiobiegu. A 
każdy z nich bije własnym pul
sem ... N i estety. 

Elżbieta Jurek 

Piotr C. • Pokolenie Ikea 
"Pokolenie Ikea" to 
opowieść o ludziach,
którzy pracują po to, 
aby spłacać kredyty,
rozczarowani rygory
stycznym. sprzeda
nym za namiastki 
szczęścia życiem. Jak 
zabawia się w 
piątkowy wieczór 
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miody gwiazdor warszawskiej palestry? 
O czym śni Olga, grzeczna dziewczynka 
z dobrego domu, codziennie wbijająca 
się w garsonkę? Za czym tęsknią ludzie 
w szklanych wieżowcach? 
Co jeszcze można sprzedać? 
Czy życie trwa przez dwa tygodnie w 
roku? 

Katarzyna Grochola • Hous
to, mamy problem 
Katarzyna Grochola 
zmienia front! Czytel
nicy z pewnością 
będą zaskoczeni, 
gdyż bestsellerowa 
pisarska bohaterem 
swej najnowszej 
książki uczyniła ... 
mężczyznę! 
Szykuje się pełna 
przygód, zaskakująca powieść - jak 
zwykle utrzymana w błyskotliwym, 
pełnym humoru stylu -która nie tylko z 
pewnością podbije serce dotychczaso
wych czytelniczek Katarzyny Grocholi, ale 
ma szansę zdobyć nowych fanów -także 
wśród mężczyzn. 
Bohaterem powieści jest Jeremiasz. sym
patyczny i błyskotliwy trzydziestodwula
tek, który znalazł się na tzw. życiowym 
zakręcie. Jest piekielnie zdolnym opera
torem filmowym, ale okazał się zbyt 
prawy i bezkompromisowy. by zrobić ka
rierę w filmie. Nie ma pracy, przędzie 
więc cienko, a kredyt za mieszkanie 
spłacać trzeba. Bo przecież nie może 
mieszkać z matką, która ciągle wtrąca się 
w jego życie. Jeremiasz wie dużo o ko
bietach, ba! wie o nich wszystko, a może 
nawet więcej, bo gdzie się obróci, tam 
jakaś pani -a to matka, a to sąsiadka z 
piętra, a to córka sąsiadki, a to Zmora 
mieszkająca piętro niżej, a to kumpela, z 
którą można pogadać jak z najlepszym 
przyjacielem. A wszystkie od niego cze
goś żądają i każda sprawi mu jakaś nie
spodziankę. 

Adam Nergal Darski. 
Krzysztof Azarewicz. Piotr 
Weltrowsld • Spowiedi 
heretyka. Saaum Profa.. 
num 
Wywiad - rzeka z jed
nym z najwybitniej
szych polskich 
muzyków i jedną z 
najbardziej kontro
wersyjnych, a jedno
cześnie inspirujących, 
postaci show biznesu. 
Lider Behemotha odkrywa wszystkie 
karty, szczerze i bezkompromisowo 
mówi o dzieciństwie, dojrzewaniu, 
pierwszych miłościach czy fascynacjach 
muzycznych. Wspomina zarówno po
czątki Behemotha, jak i burzliwe romanse 
czy znacznie poważniejsze związki. 
Rozmówcy Darskiego wiele czasu po
święcają poglądom muzyka na kwestie 
związane z religią, kościołem, historią, 
miejscem człowieka w społeczeństwie i 
rodzinie. Nie brakuje też refleksji na 
temat zakończonej sukcesem walki z 
białaczką. 
Wyłaniający się z wywiadu Nergal to nie 
tylko skandalista i sceniczny demon, ale 
przede wszystkim człowiek o rozległych 
zainteresowaniach, niezwykle oczytany, 
świadomy swojej siły i siły swoich po
glądów erudyta. Człowiek niezależny i tę 
wolność ponad wszystko kochający. Cza
sem wrażliwiec i romantyk. 


