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Subiektywne kalendarium muzyczne
16 marca 2008 roku przy moście imienia Simona Bolivara, na granicy kolumbijsko-wenezuelskiej, odbył się
wielki koncert na rzecz polepszenia
napiętych stosunków między tymi
krajami. Impreza pod hasłem "Pokój
bez granic" została zorganizowana
z inicjatywy kolumbijskiego wokalisty
Juanesa, który aktywnie angażuje się
w proces pokojowy w tym regionie.
20 marca 1991roku Michael Jackson
podpisał absolutnie
rekordowy, miliardowy
kontrakt
płytowotelewizyjnokinowy z firmą
Sony.
21 marca 1969 roku, dzień po ślubie,
John Lennon i Yoko Ono rozpoczęli
pierwszy z dwóch protestów „Bed-Ins
For Peace”, w hotelu Hilton w Amsterdamie. Ich protest polegał na leżeniu
w łóżku. „Nie ma lepszej alternatywy
dla przemocy niż pozostanie w łóżku

i zapuszczenie włosów” – mówił
w jednym z wywiadów Lennon wyjaśniając przyczyny realizacji tego antywojennego happeningu.
24 marca 1959 roku w Gdańsku odbył
się pierwszy koncert grupy Rhythm
And Blues - uznawanej za pierwszy
polski zespół rockowy. Datę występu
grupy założonej przez Franciszka Walickiego w klubie „Rudy Kot” w Gdańsku uznaje się za początek rock and
rolla w Polsce.
26 marca 1985 roku radiostacje w RPA
zakazały nadawania wszystkich utworów Steviego Wondera. Wonder został
w ten sposób ukarany, za to, iż dzień
wcześniej, otrzymując Oscara, swoje
zwycięstwo zadedykował Nelsonowi
Mandeli.
27 marca 1995 roku Elton John i Tim
Rice - poeta angielski, twórca tekstów
piosenek i musicali, m.in. „Jesus Christ
Superstar” i „Evita” - zdobyli Oscara
dla najlepszej filmowej piosenki
za utwór "Can You Feel The Love Toni-

ght?",
pochodzącej
z filmu "Król Lew".
28 marca 1991 roku
w Anglii odbył się
pogrzeb Conora Claptona, syna znanego gitarzysty Erica
Claptona, który wypadł z okna 53 piętra wieżowca w Nowym Jorku. Artysta
napisał po śmierci synka jedną z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających piosenek – „Tears In Heaven”.

31 marca 1967 roku podczas koncertu
w Londynie Jimi Hendrix po raz
pierwszy w karierze spalił
na scenie gitarę.
Natalia Studziżur,
kl. IA LO

„Chłopak u boku, ale nie byle jaki…”,
czyli co myślicie o Walentynkach i Dniu Kobiet? – wyniki ankiety
Tuż przed feriami spytaliśmy Was o to,
co
sądzicie
o dwóch niezwykle sympatycznych
świętach,
które odbędą
się w lutym
i marcu. Walentynki i Dzień Kobiet, bo nich mowa,
to święta, w pewnym sensie, „kontrowersyjne” – jedno z nich jest „przeniesione” ze Stanów Zjednoczonych, drugie natomiast kojarzy się z okresem
komunizmu, kiedy to jednego dnia
– 8 marca każdego roku - rządzący
komunistyczną Polską przypominali
sobie o tym, że kobiety też mają wkład
w budowę socjalistycznego świata. Jak
kojarzą Wam się oba święta, w jaki
sposób Wy odnosicie się do tych
dwóch dat i jak sami spędzacie ten
czas to zagadnienia, o które spytaliśmy
Was poprzez naszą ankietę.
W ankiecie wzięły udział 104 osoby,
przy czym ankietowanymi byli nie tylko
uczniowie klas liceum, lecz również

gimnazjum. Jest to dosyć istotna informacja,
ponieważ
odpowiedzi
na pytania były różnorodne: czasem
poważne i celnie wskazujące odpowiedź, inne natomiast były powierzchowne, żartobliwe lub takie, które
wynikały z tego, że ankietowany nie
miał swojego zdania na wskazany
temat. Niemniej jednak większość
ankiet była w pełni wypełniona,
co potwierdziło, że poważnie potraktowaliście chęć uzyskania od Was
ciekawych odpowiedzi. Serdecznie
za to dziękujemy!
Oto wyniki naszego dziennikarskiego
„śledztwa”…
Na pytanie pierwsze, które brzmiało:
„Czy, według Ciebie, Walentynki
i Dzień Kobiet to święta potrzebne?
Jeśli tak, to dlaczego?” 73 osoby (70%)
odpowiedziały pozytywnie, 17 osób
(16%) negatywnie. Ciekawe jest to,
że część z Was – 14 osób (czyli 13%
ankietowanych), podała odpowiedź
„ani tak ani nie”, ponieważ uznaliście,
że jedno z tych świąt jest potrzebne,
drugie niekoniecznie (albo Walentynki
albo Dzień Kobiet) lub też pisaliście
o tym, że okazywanie miłości i sympa-

tii do drugiej osoby
należy
okazywać
w ciągu całego roku
a nie tylko w jeden, „wskazany” kalendarzem dzień.
Na pytanie drugie: „W jaki sposób
spędzasz czas obu tych świąt?” można
było Wasze odpowiedzi podzielić
na trzy kategorie. Jedna z nich to takie
wskazania, które były konkretnym
opisem czasu spędzonego w taki świąteczny dzień. Najpowszechniejszymi
odpowiedziami były: „kawiarnia i spacer”, „ze znajomymi”, „ z moim ukochanym chłopakiem”, „z przyjaciółmi,
„w kinie lub restauracji”, „pizzerii,
kawiarni, na lody”, „w Walentynki
z moją „połówką”, Dzień Kobiet z przyjaciółkami lub z rodziną”, „kupuję
najbliższym skromne upominki”, „staram się spędzić wtedy z nimi jak najwięcej czasu”, „z bliskimi w kinie”,
„obdarowuję bliskich upominkami”,
„składam życzenia kobietom, i ogólnie
rodzinie”, „jestem dziewczyną więc
czuję się wyjątkowo tego dnia – zdarzają się wtedy jakieś wyjścia”. W taki
sposób odpowiedziało 50 ankietowanych (48%).

