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Dlaczego MOZAIKA? Odpowiedź jest prosta: bo ja jestem mozaikowa. Z połączenia wielu mocy (ze
skruchą przyznaję, że są też pewne niemoce) powstałam ja – Marta Janik. W poniedziałkowe wieczory
(bo lubię poniedziałki!) od sierpnia 2010 roku prowadzę godzinną audycję. W skrócie można napisać, że
jest ona kulturalnym misz-maszem zakrapianym przebojami i utworami zupełnie nieprzebojowymi.
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posłuchaj teraz
Gośćmi Radia Wnet oraz Mozaiki byli gracze GO: Maciej Trzeciak - wieloletni gracz w GO oraz Błażej
Madejski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia GO.

Ćwiczmy Umysły! Grajmy w GO. Posłuchajmy opowieści, czym jest ta gra.

Zapraszam do wysłuchania skrótu audycji!

"Wyobraź sobie, że Bóg ma dom. Jest dość duży, a jednym z jego wyjątkowych aspektów jest to, że
można znaleźć w nim najdoskonalsze przykłady wszystkiego tego, co ludzka wyobraźnia jest w stanie
stworzyć - najpiękniejsze meble, obrazy oraz rzeźby najznakomitszych artystów, książki wielkich pisarzy,
najbardziej urzekające zapachy - a to wszystko umieszone w pokojach o idealnych proporcjach i
rozmiarach. Wyobraź sobie, że przychodzisz w odwiedziny. Wchodzisz do środka, stajesz w holu i
wieszasz swój płasz w szafie po lewej stronie. W szafie oprócz ubrań jest też półka na drobiazgi i jeśli
przyjrzysz się uważnie, to w rogu dostrzeżesz zestaw do Go.

Go zdaje się posiadać magiczne właściwości. Dzieciaki, które zwykle biegają jak szalone wokół cennej
wazy, która stoi w salonie, siedzą spokojnie, pogrążone w myślach. Rodzice, wyjątkowo nie gonią
dzieciaków do łóżek, a pozwalają im zostać dłużej niż zwykle, aby dokończyć „tę ostanią partię”.
Odwieczni wrogowie śmieją się razem. Prezes banku i dozoraca umawiają się na partię po lunchu. Go
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łagodzi obyczaje i łączy. Go trafia do wszystkich ludzi, którzy zdają się mieć jedną wspólną cechę - nie
lubią, gdy mówi się im co mają robić, ani też jak mają patrzeć na świat.

Nikt, tak na dobrą sprawę, nie wie, czym jest Go, jak się powinno w Go grać i jakie może mieć ono
znaczenie dla każdego z nas. Jedyną drogą aby zrozumieć Go, jest spróbować odkryć je samemu - tak jak
odkrywa się góry z przewodnikiem, który może pokazać nam kilka najpopularniejszych szlaków, ale to,
jaką drogę na szczyt wybierzemy, zależy tylko od nas."

Zatem odkryj Go - naucz się grać. Zasady są proste, ale gra nie jest łatwa. Na pewno nie będzie to
stracony czas. Wszak, czyż nie tego oczekuje się od najlepszych gier?"
W najbliższej MOZAICE o GO. Moimi i Państwa gośćmi będą gracze i fani GO Maciej Trzeciak oraz
Błażej Madejski.
ps.
WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO

Udostępnij

Lubię to!

Komentarze

Czekam z niecierpliwościa na dźwięk, bo nie mogłam słuchać na żywo:(
Monika Wasowska 14.12.2010, 09:14

proszę bardzo!
Marta Janik 14.12.2010, 11:42
zaloguj się aby komentować

Promowane
Transmisja VIDEO…

Oglądaj transmisję na żywo

Sponsorowane
Bohdan Butenko w Muzeum…
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BUTENKO PINXIT Na wystawie prezentowane są prace Bohdana Butenki publikowane w czasopismach:
„Miś”…
Dwa osobiste spojrzenia…

Po całym Londynie, Ojciec i Syn, Kiedyś i Teraz. Wystawa fotografii stereoskopowych Londynu…
FAQ
Regulamin
Mapa strony
Kontakt
projekt i wykonanie one99
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