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, do Oskara Kochmana

zostać prezydentem
wiąże się z polityką i odwrotnie. Dodat-
kowo jest to okres szczególnie ciekawy
- Polska międzywojenna, nazizm, fa-
szyzm, II wojna światowa oraz ostatnie
półwiecze. Uważam również, że każdy
dobry polityk powinien znać historię XX
wieku, gdyż procesy w niej zachodzące.
najbardziej mogą się przydać w rządze-
niu. Ponadto z historycznego punktu
widzenia historia ta ma w sobie wiele
ciekawych zagadek, wiele obszarów,
które można zbadać, opisać. Ważne
jest również to, iż żyje wielu świadków
tamtych wydarzeń. Praca z ich relacja-
mi jest bardzo ciekawa Z tego okresu
jednak najbardziej ciekawi mnie nasz
kraj w latach 20. i 30., życie w okupo-
wanej Warszawie oraz polskie podzie-
mie niepodległościowe.
- Napisałeś książkę ...
- Na temat zbrodni katyńskiej. Wła-

ściwie jest to znacznie rozbudowana
wersja mojej pracy konkursowej, dzięki
której uzyskałem tytuł laureata ogólno-
polskiej olimpiady. Opisuję w niej dzieje
sprawy Katynia od czasu wybuchu
II wojny światowej po dzień dzisiejszy.
- Jak wspominasz udział w obra-

dach Sejmu Dzieci i Młodzieży?
- Bardzo mile wspominam swoje wy-

stąpienie podczas obrad. Mówiłem
o tym, jak ważna jest zgoda i jedność na-
rodowa dla budowy silnej Polski. Aby
moje wystąpienie zostało zapamiętane
i trafiło do posłów, przyniosłem ze sobą
patyki. Następnie, przemawiając, mówi-
łem o tym, że małe grupy lub pojedyncze
patyki można złamać, nie stanowią siły.
Kiedy jednak wziąłem wszystkie, złama-
nie ich było niemożliwe, tak jak niemoż-
liwe jest złamanie całego narodu.
- Polityczne plany na przyszłość?
- Moimi planami na najbliższą przy-

szłość są oczywiście studia Wspania-
łe jest to, że mam już indeks na wyma-
rzony uniwersytet i matura nie jest aż
tak stresująca. Chciałbym studiować
. na Uniwersytecie Warszawskim. Jed-
nak zastanawiam się, na który kieru-
nek się zdecydować, prawo czy histo-
rię. Obecnie nie jestem w stanie jedno-
znacznie tego określić. Moim marze-
niem jest zostać prezydentem Polski.
- Inne pasje ...
- Interesuję się piłką nożną. Prawie

przez 5 lat grałem w piłkę zawodowo
w JKS-ie Jarosław 1909. Jednak z braku
czasu zrezygnowałem z gry. Nadal jed-
nak utrzymuję kontakt z kolegami z dru-
żyny oraz kibicuję swojemu klubowi.
- Twoja rodzina ...
- Mieszkam z rodzicami i rodzeń-

stwem. Mam młodszą siostrę Olę
i młodszego brata Miłosza. Siostra
uczęszcza od nowego roku do tej samej
szkoły co ja W moich działaniach cała
moja rodzina energicznie mnie wspiera
i akceptuje obraną drogę.
Mamy też zwierzęta Ostatnimi czasy

nawet wiele. Jest to związane z zainte-
resowaniami brata. Mam akwarium,
aczkolwiek ostatnio przewinęły się
wszelkie gryzonie - koszatniczki, che-
'.miki, szczury.
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Marta Falkowska •
Bajka o Jasiu Wędrowniczku z Zuław
z serii Bajkowe spotkania

1O-letni Krzyś
ma przyjaciela To
bajkowy Jaś vyę-
drowniczek z Zu-
ław od setek lat
przemierzający
świat. Ma on nie-
zwykły dar. Za po-
mocą zaczarowa-
nych słówek po-
trafi bardzo szyb-

ko zapoznać rośliny z alfabetem zwie-
rząt, te z kolei z mową roślin, a owady
nauczyć porozumiewania się z ludźmi.
Dlatego Muchę mieszkającą w pokoju
Krzysia edukuje w zakresie alfabetu uży-
wanego przez człowieka Dzięki temu

może ona przeczytać bajkozeszyt pisany
przez Krzysia Są w nim różne opowieści.
Jedna z nich dotyczy historii zamku
w Malborku, który budowano aż przez
150 lat. Najpierwmieszkaliw nim Krzyża-
cy, a po 200 latach zajęli go Polacy.Jakie
były dalsze losy tej znanej budowli?
Książeczka oprócz baśniowych ma

też inne zalety. Wraz z ciekawską Mu-
chą mały czytelnik poznaje literki. Ma
też wiele ciekawych zagadek i łamigłó-
wek do rozwiązania Ilustracje do ksią-
żeczki zrobiły dzieci z Przedszkola nr 5
w Malborku. M.K.

42 strony. Cena 15 zł. Wydanie fi-
nansowane .przez autorkę i firmę
LEIER - Malbork sp. z 0.0. .

Gdy gasnąświatła, rozpoczyna się bitwa!

Noc w muzeum 2 .
Znany z pierw-

szej części fami-
lijnego filmu Larry
nie jest już noc-
nym strażnikiem.
Obecnie pozuje
na biznesmena,

handlując wielofunkcyjnymi, jarzącymi
się latarkami. Tymczasem ożywające
w nocy eksponaty, przyjaciele tarry-
'ego - zwanego przez nich Gigantorem
- mają zostać przeniesieni z Muzeum
Historii Naturalnej do zbiorów Instytutu
Smithsona Tam, zamknięci w drewnia-
nych skrzyniach, będą spoczywać
w zapomnieniu i niełasce. To jednak
niejedyny problem. Starożytny egipski
faraon zamierza podporządkować so-
bie ludzkość, by sprawować władzę na
całym świecie. U jego boku stają car
Rosji Iwan Groźny, cesarz Francji Na-

poleon Bonaparte i groźny gangster Al
Capone. Nieobliczalny Kahmunraha
chce za pomocą magicznej tablicy
otworzyć mityczne drzwi, by uwolnić
żołnierzy z Krainy Zmarłych. Sytuacja
jest niewesoła, tym bardziej że faraon,
nie znając tajemnych kombinacji cyfr,
próbuje wysłużyć się Larrym. Szanta-
żuje go i więzi przyjaciół. Były stróż ma
niewiele czasu, aby ich uratować. Czy
uda mu się w porę wypełnić powierzo-
ne zadanie? Jakie tego mogą być kon-
sekwencje? Czy znajdzie sprzymie-
rzeńców? Czy obejdzie się bez ofiar
i dobro zwycięży? Przekonacie się
oglądając pełną efektów specjalnych
i przygód opowieść o "Nocy w mu-
zeum" część druga.
Imperial Cinepix. Cena ok. 50 zł.
("Night at the museum: Battle ot

the Smithsonian") P.B.

Barbara Gawryluk

Zuzanka z pistacjowego domu
Bohaterką po-

wieści jest 8-letnia
Zuzanka Wiatrow-
ska z Krakowa.
Prawie całe dnie
spędza z opiekun-
ką Agnieszką. Ma

rozwiedzionych rodziców. Jej mama Ma-
rylka, będąca realizatorem dźwięku w te-
lewizji, stale jest w pracy, a jeśli przeby-
wa w domu, to sprząta albo szykuje się
na randkę. Dlatego nie ma dla córki zbyt
wiele czasu. Zuzia mówi do niej po imie-
niu, bo jej mama tak sobie życzy. Jarek
- tata dziewczynki, który jest architektem
- ma nową rodzinę i rocznego dzidziusia
z młodą żoną. Kilkulatka ma więc właści-
wie dwa domy, bo chociaż mieszka
z mamą, w każdej chwili może pojechać
do taty. Jest jeszcze babcia lubiąca lepić
pierogi. Cały ten familijny bałagan nieźle
daje się kilkulatce we znaki. Mimo to ona
go lubi. W dodatku ma oddane przyja-
ciółki - Renię i Kasię oraz dobrego kole-
gę Kima Dąbrowskiego - Wietnamczyka

adoptowanego przez polskie małżeń-
siwo. Zyje jej się w zasadzie ciekawie
i szczęśliwie. Chociaż uważa, że życie
dorosłych mogłoby być mniej skompli-
kowane. Jedyne, o czym aktualnie ma-
rzy, to pies. Chciałaby jamnika Jednak
jej mama się na to nie zgadza ..

M.K.
112 stron. Cena 19,50 zł. Wydaw-

nictwo LITERATURA; www.wyd-lite-
ratura.com.pl
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