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Nie samą nauką człowiek żyje ... 

 
Jak niektórym wiadomo, oprócz zawodu nauczy-
ciela, który jest dla mnie powołaniem i pasją,  
zajmuję się toruńskim sportem. Współpracuję z 
żużlowym Klubem Sportowym Toruń i hokejo-
wym Nesta Mires Toruń. Wykorzystując moje 
kontakty, postanowiłem "zarazić" długoszaków 
dyscyplinami w Polsce mniej znanymi, ale      
ciekawszymi od tych "mejnstrimowych", czyli 
żużlem i hokejem na lodzie. 
 
Wszystko zaczęło się ubiegłej zimy, gdy posta-
nowiłem zorganizować dwie wycieczki do      
Torunia w trakcie ferii. W planie wyjazdu był 
także spacer po torze żużlowym na MotoArenie, 
najnowocześniejszym stadionie żużlowym świa-
ta. Wówczas zrodził się pomysł zorganizowania 
wycieczek na mecze Get Well Toruń w ramach 
PGE Ekstraligi - najlepszej żużlowej ligi świata. 
 
Od września 2016 do października 2017 odbyło 
się łącznie 14 wyjazdów na hokej i 10 wycieczek 
na żużel. Frekwencja na tych wypadach była   
znakomita i wahała się od 8 do 20 osób. Chętnie 
w wyjazdach uczestniczyli gimnazjaliści, ale też 
licealiści i nawet uczniowie szkoły podstawowej. 
 
Wyjazdy na mecze hokejowe odbywały się w 
piątki po lekcjach. Spotkania żużlowe rozgrywa-
no w niedziele, dlatego stałym punktem takiej 
wycieczki była Msza św. w jednym z toruńskich 
kościołów.  
 
Wykorzystując moje kontakty w obu klubach, 
zorganizowałem uczniom spotkania z zawodni-
kami. W trakcie pierwszego wyjazdu uczestni-
czyliśmy w sesji autografowej żużlowców Get 
Well, a uczniowie poznali osobiście Pawła 
Przedpełskiego - jednego z najlepszych juniorów 
świata, kilkukrotnego medalistę mistrzostw    
globu. Z kolei po meczach hokejowych odbyły 
się trzy spotkania z Michałem Kalinowskim - 
reprezentantem Polski w hokeju na lodzie.      
Poznaliśmy też osobiście Adama Bożejewicza - 
byłego mistrza świata w drużynie w                
speedrowerze, czyli sporcie podobnym do żużla, 
ale uprawianym na rowerach. 
 

Do miłego zobaczenia,  

najpierw się przywitamy, 

Wszyscy znamy te charakterystyczne slogany, 

Politykę na lekcji dobrą obieramy,  

a wtedy piąteczki do dziennika zbieramy, 

Na koniec dopisujemy ostatnie mądre zdanie, 

I już wiedzą panowie i panie, 

Że tych tekstów używa nauczycielka boska, 

A mianowicie Pani ............................. 

(Swoją drogą, ciekawe jaki numerek dziś Pani nie 
zawiedzie... ;)) 

Madam Ickiewicz 

ZAGADKOWO 

 
Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie byli ze mną 
na żużlowym lub hokejowym wyjeździe, do          
zapisania się i poznania dyscyplin, których pewnie 
nigdy nie widzieli. Przeciętny koszt wyjazdu to 30 zł, 
gdyż bilety na mecze zwykle są dla długoszaków 
bezpłatne. Podczas wycieczek panuje luźna           
atmosfera i zawsze jest całkowicie bezpiecznie. Jeśli 
jeszcze nie byliście, serdecznie zapraszam!                                   

Konrad Trokowski 



"Zwolnieni z Teorii"- jest to pierwsza olimpiada, w 
której należy wykonać praktyczny projekt. Julia 
Perlikowska z klasy IIIA LO, która brała w niej 
udział w poprzednich latach, postanowiła w tym 
roku zaangażować swoich znajomych.  Wspólnie 
prowadzą "Depressioff".  
Starają się uświadamiać społeczeństwu wagę     
problemu, jakim jest depresja. "Chcemy, aby ludzie 
nie wstydzili się mówić o niej głośno, by             
zrozumieli, że to nie jest stan, a choroba."  
Właśnie dlatego utworzyli stronę na Facebooku, 
gdzie  prowadzone są różne kampanie, np. 
"depresja w liczbach". Istnieje także blog, na      
którym  zamieszczane są typowo edukacyjne posty. 
Przedstawiana jest jakaś historia, a w nią          
wciągnięte są statystyki, by pokazać, że dotyczy to 
nas wszystkich i codziennie na korytarzu mijamy 
osoby, które borykają się z tym problemem.  
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu 
porozmawiać o nurtującym cię problemie. Szukaj 
na fb -> depressioff. Każdy zostanie wysłuchany! 

Depressioff - pozbądź się depresji! 

Słodko mi dzisiaj było na duszy 

I mlecznie zrobiło po uszy. 

Nie muszę obawiać się nagłej suszy, 

Bo zasyci mnie w pełni, gdy się ukruszy. 

Chciałam zasadzić mój uśmiech w ludziach 

By błogość rozlała się w mych uczuciach, 

a czekolada zaczęła płynąć w płucach. 

Kupiłam więc kwiaty o zapachu białej, 

w kawiarni obok kubek czarnej małej. 

Z płucami jest trio… mogłam iść dalej. 

Czekolada zalała mi dzisiaj płuca. 

I, choć jest wspaniała, przestałam oddychać.  

T.B. 

„Czekolada dla Madama” 

Igrzysk i chleba. Nieprzypadkowo w tej kolejności. Rzymianie wiedzieli, co mówią. Odwieczna potrzeba 
rywalizacji. Moim Colosseum był stadion żużlowy przy S2. Z dumą przyznaję – jestem kibicem. I jest to 
przygoda mojego życia. Nie wierzcie we wszystko co usłyszycie w telewizji. Większość z nas jest          
normalnymi ludźmi. Nie spotkałem na swojej drodze handlarzy narkotyków, gangsterów z Pruszkowa czy   
psychopatycznych morderców. Poza stadionem - ot, zwykli zjadacze chleba. A na stadionie - wariaci :)  
Więc...  są trzy poziomy kibicowania.  
 
Ultras. Zacząłem jako 14 latek. Kartonady, flagi i spray. A na meczu nieprzerwany doping. Fanatyczna  
miłość. Zdarte gardło po zwycięstwie, ale i gorzkie łzy po porażce. Pamiętam, jak mama zabroniła mi iść  
na mecz. Uciekłem wtedy przez okno. Kwiecień, z 10 stopni ciepła, a ja zasuwam w kapciach, krótkich  
spodenkach na stadion. Późniejszą karę przyjąłem z uśmiechem na ustach, bo godzinę wcześniej Moja    
drużyna wygrała 2 punktami w derbach*.  
 
Hooligan. „You’ll never walk alone”. Prawdziwy kibic nigdy nie jest sam. Wyjazd. Jest nas garstka. Rap-
tem 30-40 osób. Przeciwko nam 10 tysięcy tubylców. Drżenie rąk. Ramię w ramię z osobami, na które    
możesz liczyć w najgorszej nawet chwili. Adrenalina kipi mi uszami. Krzyczymy najgłośniej jak to tylko 
możliwe maszerując po koronie stadionu przeciwnej drużyny. Gospodarze milkną. Słychać tylko nas. Nagle 
ochraniający nas kordon miejscowej policji znika**. Zaczęło się... Stojący obok mnie Pan (40lat, 120kg,     
trójka dzieci, wielki dom na przedmieściach, nowiutki Mercedes CLS, wiceszef bydgoskich hooliganów, na 
szyi taki sam jak mój biało-czerwony szalik, bo w tym momencie jesteśmy tacy sami - ) krzyczy- „Jesteśmy 
braćmi. A braci się nie zostawia. Wszyscy tu przyszliśmy i wszyscy stąd wyjdziemy!” Gdyby był na to czas 
to pewnie bym się wzruszył. Termopile XXI wieku. A ja w samym środku. Uwielbiałem to. I choć czasami 
było naprawdę ciężko (patrz tytuł). Nie żałuję. 
 
Piknik. Tym terminem opiszę większość obecnych na stadionie. Każdy piknik, w gruncie rzeczy, jest taki 
sam. Studiuje tabele i regulaminy, żywo dyskutuje nad szansami i siłą swojej drużyny. Na meczu,            
zagryzając kiełbaskę z musztardą, udaje znawcę przed innymi piknikami. Ale najważniejsze jest to, że  
przyprowadza dzieci (i chwała im za to). Przyszłych kibiców… (patrz strona pierwsza ) 
 

* derby -> mecz z odwiecznym rywalem, wszystkie mecze w sezonie można przegrać byle nie ten 
** już wiecie za co nie darzyliśmy szacunkiem policji 

Grzywką o beton, część pierwsza 


