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Niczym muzeum
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O gimnazjum naszym
prawda fajna

Kobiece rządy czas zacząć

Niczym muzeum

Pierwsze wejście do szkoły - i już widoczne są diametralne zmiany. Pięknie odnowione korytarze, pomysłowe
i oryginalne przejścia między piętrami
i, oczywiście, olśniewająca swym niezwykłym blaskiem- aula. Największa
duma naszej szkoły. Efekty prac
remontowych, które nadal trwają,
przykuwają uwagę. Nasza szkoła
pięknieje i aż miło popatrzeć na pomalowane ściany, gustowne i delikatne
zdobienia na sufitach, monumentalne
kolumny czy też subtelne wykończenia. Przejście po budynku szkolnym jest teraz przyjemnością i zarazem
powodem do dumy. Nasza placówka jest wyjątkowa, a teraz jeszcze
bardziej wyróżnia się wśród innych. Dziękujemy Panu Dyrektorowi za
tak kosztowne inwestycje i liczymy na kolejne, równie przyjemne dla oka zmiany.
Sylwia Nadolna
foto. Grzegorz Kubiak
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Sportowe nowinki

Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne - fotoreportaż
Zabawa

Wstępniak

Kilka słów na koniec
Minął calutki rok działania naszej ‘ellyty’. Niektóre osoby w nas
nie wierzyły, mówiły nam, że redakcja się rozpadnie. Jednak nadal działamy, i będziemy działać.
Do naszego grona dołączyło mnóstwo świeżych umysłów z klas
pierwszych. Im nas więcej, tym lepiej :).
W naszym wrześniowo-październikowym numerze wiele tekstów;
mam nadzieje, że nie będziecie mogli się oderwać od gazetki.
Poznacie bliżej nowych wicedyrektorów, poczytacie o naszych
„kociakach”, „biszkoptach”, „pierwszakach” (jak zwał, tak zwał). Dowiecie się, co sądzą
o nowej szkole, nauczycielach oraz uczniach ze starszych klas. Sylwia i Ania zabiorą Was
na wycieczkę do Brukseli, a Piotr ukaże Wam mroczne strony życia w internacie. Ponadto
przeczytacie sporo aktualności, m.in. artykuł o wyborach na przewodniczącego samorządu. Z pewnością będzie ciekawie :).
Wraz z pięknym numerem, żegnam się z Wami. Jest to mój ostatni wstępniak. Od tej
pory zajmować się będę wyłącznie pisaniem. Zastąpi mnie Sylwia Nadolna z naszej redakcji (była Pani Sekretarz:)).

Życzę miłego czytania na cały następny rok. :)

Nowe twarze
w pokoju nauczycielskim
Jak pewnie zauważyliście już na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego,
w naszym gronie pedagogicznym pojawiły się nowe twarze. Dołączyło do nas kilku nowych nauczycieli: Cortes Ledesma
Pedro (j. hiszpański), Jozefa Pueye
Castar (j. hiszpański), Natasza Posadzy

Żeby było jasne, jesteśmy przeciw tzw fali. Okazuje się
jednak, że zjawisko ma swoje ofiary po obu stronach barykady. Tego nie wiedzieliśmy. Oczy otworzyli nam pewni
zdesperowani drugoklasiści.

Koty na Placu
Wolności
1 września w naszej szkole pojawiło się całe stado kotów, było ich
mnóstwo.
Te zagubione zwierzaczki, pragnące
znaleźć swoje miejsce, poszły na wykłady
i czekały na dzień sądu - 2 września. Część
znała się już z obozu integracyjnego dla
kotków w Sosnówce, część przyszła sama,
z nadzieją pozyskania sprzymierzeńców
w walce o przetrwanie. Nie spodziewając
się niczego, większość została zaatakowana
przez hordy potwornych drugoklasistów,
uzbrojonych w straszliwą broń zwaną MARKER. Napastnicy dopadali znienacka,
okrążali i ... MALOWALI. Nie wiadomo, jakby to się skończyło, gdyby nie On. Dostojny, jedyny w swoim rodzaju, gotowy wyrzucić ze szkoły każdego, kto użyje MARKERA
przeciw drugiemu. Kilku napastników
zostało ujętych i zabranych do Jego

pieczary. Po kilku godzinach przypiekania
ogniem wyśpiewali Mu wszystko. W tym
momencie reszta straszliwych hord mogła czuć się zagrożona. Nie byli to kapusie
z krwi i kości, lecz tortury, do których On
się uciekał, doprowadzały do...ostateczności. Nie ma się co dziwić, że nie wytrzymali.
Wychodząc z Tego straszliwego miejsca,
dziwnie powłóczyli nogą; okazało się, że to
efekt uboczny wyssania umiejętności władania MARKEREM. Dziwnie bladzi i pozbawieni uczuć zdołali powiedzieć tylko:
- Strzeżcie się ...Dyrektora... .
Od tego wydarzenia minął już miesiąc,
a nikt z drugoklasistów nie jest w stanie wyksztusić z siebie Jego imienia, a co dopiero
nazwiska. My również staliśmy się ofiarami
Tej strasznej szkolnej intrygi Wielkiego
Dyrektora. Nauczyciele w stosunku do
starszych klas stali się ostrzy jak brzytwa,
a ich wzrok nie okazywał współczucia.
Od czasów zakończenia wojny z MARKEREM w ręku nastały ciężkie czasy dla
stałych bywalców 1LO. Staliśmy się czar-

Sara Ciesielska

(j. hiszpański), Grzegorz Wojewoda (fizyka), Katarzyna Kicior-Kwintal (chemia),
Agata Dudziak (chemia), Małgorzata Zenelt
(biologia), Agnieszka Tomczak - Mełnicka
(wychowanie fizyczne), Agata Bulińska (przysposobienie obronne), ks. Rafał Karwicki
(religia) i Małgorzata Klisz-Lipkowska (podstawy ekonomii).
Czy okażą się łagodni, czy może też staną
się pogromcami szkolnych leniuchów? Tego
dowiemy się już w ciągu kilku najbliższych
dni i miesięcy. Na razie nowi nauczyciele
z optymizmem patrzą w przyszłość i już
widzą niektórych uczniów w pierwszych
ławkach swojej kuźni talentów. Jaki będzie
ten rok dla nich i dla nas samych - o tym
napiszemy już za 9 miesięcy ;)
Sylwia Nadolna
nymi owcami tego budynku, nikt nas nie
akceptuje i nie rozumie naszych potrzeb.
Aż strach pomyśleć, co będzie dalej. Koty
przejęły władzę w szkole, to one teraz dyktują warunki... są wszędzie. Wszyscy mają
nadzieję, że ta dyktatura zakończy się wraz
z 12 października i wszystko wróci na swoje miejsce. Wierzymy, że tak będzie, w tej
dacie pokładamy wszelkie nadzieje. Póki
co staramy się nie popadać w histerię i żyjemy z dnia na dzień - mając nadzieję, że
nie stanie nam na drodze żaden kocur ani
Dyrektor.

ZAPRZYSIĘŻENI
13 października o godzinie 12:00 odbyło
się uroczyste ślubowanie klas pierwszych.
W auli zebrali się uczniowie oraz grono
pedagogiczne. Po programie artystycznym
dotyczącym życia i twórczości Cypriana
Kamila Norwida, przygotowanym przez
uczennice klasy 2B, pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę, stając się tym
samym pełnoprawnymi uczniami naszego
liceum.
Życzymy sukcesów w nauce oraz osiąganiu
wyznaczonych sobie celów!
frtk
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Na scenę!
Któregoś pięknego dnia, na korytarzu drugiego piętra można było usłyszeć
niezwykły harmider. Około trzydziestu kandytatów z podekscytowaniem oczekiwało pod
salą nr 48. Wszyscy pod nosem recytowali
wiersze, nucili piosenki, przypominali sobie dialogi. Każdy nerwowo czekał
na swoją kolej, aby wejść do sali i zaprezentować swoje umiejętności na przesłuchaniu do Sceny Jeden. Ze wszystkich
uczestniczących w castingu wyłoniono
jedenastu szczęśliwców, którzy w tym roku
razem z prof. Izabelą Pogodzińską będą
pracować nad nową sztuką. Jaka to będzie
sztuka, jeszcze nie wiadomo. Być może coś
współczesnych autorów. Premiery możemy
spodziewać się wiosną. Całej grupie
teatralnej życzymy owocnej pracy.
Sara

Gimnazjalne
entrée
Początki są zawsze najtrudniejsze. Wyjątek od tej reguły stanowi Bydgoskie
Gimnazjum Klasyczne.
Pierwszy września oznaczał pełne powagi i elegancji rozpoczęcie działalności
noszącej skomplikowaną nazwę: Bydgoskie
Gimnazjum Klasyczne- Szkoła Kompetencji- eksperyment pedagogiczny pod
opieką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

‘Głosuj na ...!’ - no
właśnie, na kogo?
Jak wszystkim wiadomo, niedawno
odbyły sie wybory na przewodniczącego
szkoły. Osobiście jestem bardzo rozczarowana faktem, że nie przebiegały one zgodnie z regulaminem. Mianowicie, została
złamana cisza wyborcza. W dzień wyborów
uczniowie byli namawiani, na kogo mają
głosować. Mało tego, że w dzień wyborów!
Namawiano uczniów podczas głosowania!
A to nam się nie podoba. Trzeba umieć
grać fair. Nie obarczam tu winą żadnej
z kandydatek, ale każdy powinien mieć
kontrolę nad swoją kampanią. Cała sytuacja bardzo podburzyła wyborców, dlatego
postanowiłam zapytać kilka osób o zdanie
na ten temat.
-”Sadzę, że osoby odpowiedzialne za to powinny się same przyznać i ponieść konsekwencje.” - Łukasz
-”Jak ktoś nie umie grać fair, to się nie nadaje na jakiekolwiek stanowisko, bo przestaje być kimś godnym zaufania.” - Paweł
-”Trzeba być beznadziejnym kandydatem,
skoro nie umie się przestrzegać najprostrzych zasad.” - Ania
-”Moim zdaniem przeżywanie łamania
ciszy wyborczej uwłacza inteligencji wyborców. Tak samo jak przeżywanie propagandy. Jasne, nie uważam, że było to
w porządku. Jednak osoby, które idąc do
urny, wiedziały na kogo chcą zagłosować,
tak właśnie zagłosowały. I tyle.” - F.
-”Uważam, że osoby, które złamały ciszę
wyborczą powinny zostać w jakiś sposób
ukarane” - Magda
Dyrektor poparł pomysł powtórzenia
wyborów.
Ostatecznie zadecydowano przeprowadzić referendum. Jeśli wyborcy nie poprą
‘prawie’ nowej przewodniczącej, to wybory
zostaną powtórzone. O wynikach dowiemy
się niebawem.
Oby zaistniała sytuacja była przestrogą.
Nie chcielibyśmy w przyszłych latach tego
rodzaju zamieszania.
Sara
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w Bydgoszczy. Dla trzynastolatków wszystko zaczęło się dość eksperymentalnie. Gdy
licealiści świętowali już powrót do szkoły,
o godzinie 12 młodsi KOLEDZY (warto
o tym przypomnieć ze względu na nie
zawsze pozytywny stosunek licealistów
do gimnazjalistów ZS nr 1) zgromadzili
się wraz z rodzicami w atrium auli UKW.
Podczas oficjalnej inauguracji nie zabrakło
przemówień przedstawicieli władz miasta,
uniwersytetu i ,oczywiście, szkoły. Gimnazjaliści, podobnie jak klasy medyczne

PARĘ SŁÓW O
ORIENTACJI
I Liceum Ogólnokształcące - to
brzmi
dumnie.
Szkoła znana i ceniona, o wysokim
poziomie nauczania. Dlatego i ja
postanowiłam się
do niej wybrać po
ukończeniu gimnazjum. Budynek
szkoły już z zewnątrz robi wrażenie, jednak nie
spodziewałam się,
że w środku można
tak łatwo się zgubić. Jedno wejście, drugie
wejście, schody główne, schody boczne...
Od tego wszystkiego może rozboleć głowa.
A przecież w pierwsze dni szkoły jeszcze
trwał remont, więc występowały pewne
utrudnienia w poruszaniu się po budynku.
Po pierwszym dniu w Jedynce myślałam,
że nigdy nie zdołam się zorientować, gdzie
jest jaka sala. Zamiast dostać się na wyższe
piętro głównymi schodami, ja wchodziłam
tymi, które znajdują się w bocznych holach,

liceum, mieli zaszczyt wysłuchać wykładu
rozpoczynającego czas wytężonej nauki
i pracy. Spoglądając na wystraszonych
uczniów, miałam nadzieję, że przyzwyczają się do tradycji szkoły na poziomie. Tę
poznali zapewne podczas wycieczki, na
której jednoczyli się aż do 8 września. Po
namiastce wakacyjnych wspomnień, nadeszła wiekopomna chwila przestąpienia
progu Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w roli pełnoprawnych uczniów. Ślubowanie połączone z otwarciem auli miało
miejsce 11 września w towarzystwie jeszcze
bardziej znamienitych gości. Uroczystość
przygotowaną
przez
klasę 2h we współpracy z Samorządem
Uczniowskim poprowadzili jej reprezentanci: Iga Raczyńska
i Borys Pawliczak,
a uświetnił występ
utytułowanego chóru
Primo. Sześćdziesięciu wybrańców powitało Szkołę, poznając
jej dalszą i bliższą
historię . Najbardziej
interesująca okazała się ta związana
z remontem. Niepowtarzalnym
momentem
stało
się
wyeksponowanie prezentacji multimedialnej autorstwa
Łukasza Chrzanowskiego. Panie Dyrektorze, gratulujemy serdecznie tytułu
„Jarosława Odnowiciela”. Droga Rzeszo
Uczniowska
Bydgoskiego
Gimnazjum
Klasycznego, pamiętaj, że szlachectwo
zobowiązuje. Kochani Licealiści, nadszedł
już czas, aby przy tak znamienitej okazji,
zgodnie z nowym regulaminem Szkoły, stawać się wzorem dla młodszego pokolenia.
To czyńmy ku chwale Nauki.
Dominika Matuszak
i w rezultacie znajdowałam się w zupełnie
innym miejscu. W takim stanie zupełnego zagubienia znajdowałam się przez
tydzień albo dwa. Chyba najdłużej miałam
problem z zapamiętaniem, gdzie znajduje
się sala numer 19. Sprawy nie ułatwiały także sale umieszczone na półpiętrach,
na drzwiach nie było numerów. Gdzie
znajdują się stołówka i kuchnia, dowiedziałam się jedynie dzięki uprzejmości
pani z sekretariatu. Tak naprawdę, to
jakimś cudem potrafiłam odnaleźć się
w szkole przez te pierwsze dni tylko wtedy,
gdy szłam z koleżankami. Idąc samotnie,
prawie zawsze znalazłam się nie tam, gdzie
chciałam. Nie ma co ukrywać - orientacja
w terenie nie jest moją mocną stroną. Przez
dłuższy czas w ogóle nie wiedziałam, gdzie
jest sklepik i szatnia. Na szczęście trudy
odnalezienia się w szkole rekompensowało
mi towarzystwo. Nie tylko moja klasa wywarła na mnie pozytywne wrażenie, inni
ludzie również. Nawet tzw. „kocenie” odbyło się w dość przyjemny sposób. Choć jak
wiadomo, w każdym towarzystwie i w każdej sytuacji mogą znaleźć się osoby, których absolutnie nie tolerujemy, to ja mam
to szczęście, że jeszcze na taką nie trafiłam. Może to kwestia odpowiedniego podejścia do ludzi, a może po prostu trafiłam na
...szkołę marzeń ?
Magda Sawczuk

Aktualności
Pamiętacie swoje pierwsze
kroki w nowej szkole?
Pamiętacie, jakie zrobiła
na Was wrażenie? A nowi
nauczyciele, z którymi
trzeba było się oswoić?
Przypomnijcie sobie
doświadczenia z ubiegłych
lat. Może ktoś odnajdzie
się w jeszcze świeżych
wspomnieniach tegorocznej pierwszoklasistki.

„Śmiem powiedzieć - doskonały!”
Wydawać by się mogło, że zaczęło się
normalnie. Zwykła sala od matematyki,
drewniane ławki, przyniszczone krzesełka z czterema nogami, „średniowieczne”
okna, wysłużona tablica. Jakiś Miły Pan
przyglądający się bacznie nowym nabytkom, wyczytujący nazwiska w kolejności
alfabetycznej i rozdający legitymacje. Klasa
uważnie słuchająca Profesora, klasa tak
nieświadoma tego, co ją czeka.
Pierwszy tydzień to istna dżungla.
Błądzisz między korytarzami, bo jesteś
dzieckiem, które przyszło ze szkoły o powierzchni nieco większej niż sto metrów
kwadratowych. Nie wiesz, czy wypada
pytać tych bardziej doświadczonych
członków społeczności o drogę, w końcu
się przełamujesz. Podchodzisz, półszeptem
zagadujesz o kierunek. Otrzymujesz odpowiedź, z której wynika, że aula znajduje się
w piwnicy. Mimika twarzy nie odzwierciedla Twoich uczuć. Grzecznie dziękujesz za
poradę, panowie polecają się na przyszłość.
Brniesz dalej, potykając się o szczątki

ZLOTY DOBRE
BYLI!
Godzina siódma minut trzydzieści,
sobotni poranek. Co może skłonić
siedemnastolatka, aby wstać tak
rano? Odpowiedź jest oczywista kobieta. Chyba, że jest on miłośnikiem pojazdów ciężarowych...
13 oraz 14 września w Bydgoszczy miało miejsce jakże szczególne dla pewnych
grup społecznych wydarzenie - Truck&Bus

Ręka na pulsie
czegoś, co jeszcze niedawno było fragmentem ściany.
Opodal słychać krzyki. Kogoś dopadli
„Markerzyści”. O, dziwo! Coraz bardziej
lubisz to miejsce.
Po tygodniu stwierdzasz, że cierpisz na
klasyczny niedorozwój intelektualny. Żadna implikacja nie wydaje Ci się być logiczna,
a tautologie w przeważającej liczbie przypadków mają wartość zero. Oczywiście, Miły
Pan, którego poznałaś pierwszego września nadal jest pogodnym człowiekiem.
Mimo tego drżysz na jego widok, Twój puls
dochodzi do dwustu, a lico blednie.
Zaczynasz wierzyć w szkolne legendy.
Zaczynasz nabierać szacunku do Mistrza.
Twój mózg jeszcze nigdy nie musiał
pracować na takich obrotach jak teraz.
Twoje napięcie między elektronami nigdy
nie przekraczało tego w ogonku ‘Pikaczu’.
Przegrzewasz się, dostajesz pierwszego
„lacza”. Nie wiesz, czy się śmiać czy płakać.
Wybierasz drugą opcję zauważając swoje
idiotyczne błędy polegające na nieumiejętności odróżnienia klamry od nawiasu.
Wracasz do domu, żądna słów pocieszenia otrzymujesz ripostę „Nie martw się,
jeden komis w wakacje to przecież jeszcze
nie tragedia.”. Rodzice jak chcą, to jednak
potrafią znaleźć dobre słowa. O, zgrozo.
W nocy z niedzieli na poniedziałek śni
Ci się „świetny przykład, śmiem powiedzieć, doskonały!”. Boisz się obudzić, razi
Cię blask latarni, zwlekasz się z łóżka,
podchodzisz do lustra, dostrzegasz coś
przypominającego wrak człowieka. Cieszysz się, że pierwsza lekcja w poniedziałek
to matematyka, z Twoim Profesorem. W
podskokach biegniesz do szkoły, z uśmiechem witasz nowy dzień i ten dar, który
zesłał Ci los!
Uzależniasz się od widoku Mistrza i fascynujących zadań domowych. Za nic
w świecie nie chcesz zmieniać szkoły. Już
nawet ten odpadający tynk przestaje Ci
przeszkadzać. Jesteś tylko Ty i Matematyka.
Matematyka. Matematyka i wiara w to, że
kiedyś zaczniecie mówić tym samym językiem. Ty i Twój Profesor, któremu nie dorastasz nawet do „przedpięty”.
Daria
Show 2008,
ostatnia
impreza
tegorocznego kalendarza imprez
trakerskich. Tuningowane
ciężarówki, pięknie
pomalowane, z rozbudowanym sprzętem
audiowizualnym i wyposażone w silniki,
których pomruk budzi uśmiech na twarzy
każdego fana tirów, sprawnie przyciągnęły pasjonatów do naszego miasta.
Możliwość - choć przez chwilę - zajęcia
miejsce kierowcy 40- tonowego kolosa,
ponadto konwój tych pięknych maszyn
jadących ulicami miasta, muzyka country, zapierający dech w piersiach nocny
pokaz oświetlenia - uatrakcyjniały całe
wydarzenie dla zwykłych mieszkańców
miasta. Jednak, co oczywiste, dla imprez
noszących miano „zlotu”, nie samochody były tutaj najważniejsze. Istotą całego spotkania stało się spędzenie czasu z

WYTRESOWANI
Pewnego pięknego, jesiennego dnia wracałam ze szkoły. Była pietnasta - tak zwana godzina szczytu - zakorkowane drogi, a
sytuacja na chodnikach wcale nie przedstawia się lepiej. Wręcz nie sposób szpilki
wcisnąć. Pośpiech i wzajemna ignorancja. Chyba na złość całemu światu szłam
powoli. Wtedy, minąwszy kolejną uroczą
wystawę sklepową, zobaczyłam GO. Leżał
na chodniku. Oczy miał szeroko otwarte,
nie poruszał się. Wszyscy mijali go, a nawet przyspieszali kroku. Nie wiem już, co
wzbudziło we mnie większe przerażenie ten człowiek, czy znieczulica reszty. Dla
mnie oczywistą rzeczą było zatrzymanie się
przy nim i jakakolwiek pomoc. Upewniwszy się, że sama nie zdołam nic zdziałać,
wezwałam karetkę. Dopiero gdy ambulans
zatrzymał się, dźwięk syreny przeciął ciszę,
a człowiek był już na noszach, pojawili się
ludzie. Coraz więcej. Dopytywali się, czy
pomóc i jak to się stało. Wielcy bohaterowie z drugiej ręki. Oczywiście - po fakcie.
Mówią, burząc się: „nie uratujemy przecież całego świata!” Usprawiedliwiamy się
przed światem i samym sobą. Rozgrzeszamy. Bierność innych zrzuca z nas ciężar
poczucia winy. Zapatrzeni w czubek własnego nosa, nie dostrzegamy wołania o pomoc. Albo widzimy, rejestrujemy, odrzucamy i zapominamy. No, chyba, że od święta
wrzucimy jakiś grosz żebrakowi. Tak profilaktycznie, żeby uspokoić sumienie. Odchodzimy i zapominamy...
Przeczytałam gdzieś, że jedną z przyczyn
tak ogromnej zmiany wrażliwości społecznej są media. Znieczulenie na rzeczywistość kreowaną i fantastyczną w filmach
powoduje zacieranie się granic. Tragedia bohatera serialu zaczyna się mieszać
i przeplatać ze śmiercią, dajmy na to, ludzi w Gruzji. Rzeczywistość realna zaczyna
przenikać się z tą nieprawdziwą. I nikt nie
widzi już różnicy. Media wytresowały nas
sobie - wzruszamy się wtedy, kiedy oni tego
zapragną. Niepotrzebne nam już rewelacje
typu, że chłopak zabija kolegę, bo myślał,
że ma 3 życia. Dorobiliśmy się własnej,
ogólnospołecznej paranoi. Mamy pustynię emocjonalną. Boję się tylko, co będzie
dalej. Może czeka nas swoiste „najsłabsze
ogniwo” w realnym świecie? Czas pokaże.
Monika Grudniak

kolegami, innymi miłośnikami transportu,
których często widuje się zaledwie kilka
razy do roku. Nic tak bowiem nie integruje
młodych mężczyzn, jak wspólnie spędzona
noc na naczepie ciężarówki oczywiście, poszukiwania sklepów spożywczych wieczorową porą , czy niekończące się rozmowyna temat tego, co kręci nas najbardziej. Na
temat ...ciężarówek!
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Ręka na pulsie

O GIMNAZJUM
NASZYM PRAWDA FAJNA
Gimnazjaliści?! U nas? Jacy oni
będą? Przecież będą liczne problemy? Jak my sobie z nimi poradzimy?
Przecież są za młodzi, jak oni dopasują się do tej szkoły? To jedynie część
z pytań, które zrodziły się w umysłach
uczniów Jedynki na wieść o planach
stworzenia w budynku naszej szkoły
oddziałów gimnazjalnych. Nie były
one bezpodstawne, wszyscy wiemy
przecież, jak wygląda codzienność
w naszym ulubionym budynku na
Placu Wolności.

I tak nękani niepewnością doczekaliśmy
roku szkolnego 2008/2009. Pośród tłumów na korytarzach, pełnych nowych twarzy rocznika '90, jak i starych znajomych,
przewijały się dosyć charakterystyczne
grupki gimnazjalistów. Dramatyzm sytuacji polegał na tym, iż ulubionym pytaniem,
zadawanym jakże skorym do współpracy
starszym kolegom, było: „Mam lekcje w Sali
46, czyli gdzie mam iść?”, czego oczywiście nikt nie śmiał nawet wiedzieć. Młodsi
koledzy wzbudzali ogólne zainteresowanie,

Internat- jedna
wielka impreza
czy raczej szkoła
życia?
W naszej szkole jest wielu uczniów spoza
Bydgoszczy, codzienne dojazdy są bardzo
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dlatego też redakcja Ellyty postanowiła zająć się
ich sprawą. Zaintrygowana, jak
w Jedynce radzą
sobie najmłodsi,
uzbroiła troje jej
dzielnych członków w plan lekcji
klas: 1Ag i 1Bg,
z poleceniem obserwowania, notowania i ewentualnie integrowania.
Dnia następnego,
dzielnie
stawiliśmy się pod salą
52, oczekując na
nauczyciela, który wprowadzi nas do sali, wraz z niczego
nieświadomą klasą młodszych kolegów. Na
pierwszy ogień... lekcja teorii informatyki.
Swoją drogą brzmi to absurdalnie, choć
w dobie zastępstw nie jest to nic nowego.
Reakcja uczniów była oczywista: „A co wy
tu robicie?!”. Nieco zagubieni zasiedliśmy
więc w ostatniej ławce, udając, że nas nie
ma. Należy dodać, że generalnie była to
stała czynność podczas wykonywania naszej misji. A gimnazjaliści? Wbrew obawom
niesamowicie sympatyczni, z charakterystycznym zapałem wykonywali
polecenia nauczycieli. Przysłowiowy
"las rąk", budził uśmiech, przypominał wcześniejsze etapy naszej edukacji, i świetnie współgrał z uśmiechem
zadowolonego nauczyciela. Kolejne
lekcje przyniosły nam zarówno sytuacje wyjątkowe, jak oddanie testów
diagnostycznych z geografii, które,
oczywiście, wypadły bardzo dobrze,
jak i banalne, w postaci lekcji wychowania fizycznego. Nie należy również
męczące, w szczególności teraz, gdy
jest coraz chłodniej. Oczywiście, wyrazy
współczucia należą się również osobom
z Fordonu oraz innych odległych osiedli,
skąd dojeżdża się godzinę!
Jednak ja powiedziałem tłokom w autobusie, wcześniejszemu wstawaniu i marznięciu na przystankach donośne „DOŚĆ!”.
Znalazłem internat, jeden z ośmiu w Bydgoszczy- i nie żałuję!
Generalnie jest to placówka dla osób
niepełnoletnich, więc do
jej priorytetów
należy dyscyplina(teoretycznie
;P).
Nie ma jednak problemu
z
wyjściem,
nawet
nieco
późniejszym,
trzeba jednak
ten fakt zgłosić odpowiednio wcześnie
wychowawcy,
który jest jak
dobry wujek;)
Nie trzeba
kombinować
z
wyjściem
przez okno, by
zjawić się na

zapominać o chwilach, co prawda nieistotnych w życiu ucznia, czyli przerwach, które
były idealnymi okazjami, by zadać gimnazjalistom kilka mniej lub bardziej krępujących pytań: Dlaczego przerw nie spędzacie
w parku? Jak tam kontakty damsko-męskie w klasie się mają? Pozwoliło to nadać
bardziej ludzki wizerunek pracy państwa
reporterów.
Podsumowując, śmiechu było sporo, a przy
okazji odnaleźliśmy odpowiedź na nurtujące wszystkich pytania. Jak gimnazjaliści
radzą sobie w Jedynce? Świetnie. Jacy są?
Świetni, oczywiście. Jak to się zwykło przecież mawiać "fajny ma wszystko fajne". To i
gimnazjalistów fajnych mamy.
kbz, frtk, fifi

połowinkach w „Eupho” czy innych uroczystościach, na których po prostu kwitnie
nasze życia towarzyskie. Pokoje są zazwyczaj 2-3 osobowe, nie ma więc na co narzekać. Gości można przyjmować w ilościach
nieograniczonych, ale tylko do 21:00. Koszta raczej też nie są wygórowane, przeciętne
utrzymanie wynosi ok. 300 zł za miesiąc.
Internat niektórym przypomina szkołę życia, innym wielką balangę; powiedziałbym,
że prawda leży gdzieś po środku. Wszystko tu opiera się na wzajemnych relacjach.
„Jednego dnia nie posłuchasz wychowawcy, drugiego- to ty będziesz czegoś potrzebował, jak w życiu”, powiedział Łukasz
Dudek mieszkaniec internatu z II klasy.
Dla każdego trzeba być miłym; dobre słowo
wraca z powrotem. Wiem coś o tym.
Cóż, uważam, że nasza placówka to takie wielkie kolonie. Po pierwsze dlatego, że
wszędzie są rówieśnicy, dzięki którym NIGDY nie jest nudno! Po drugie ciągle jesteśmy „na torbach”. Myślę, że trochę przybliżyłem wam uroki mieszkania poza domem.
Naprawdę będzie co wspominać na stare
lata. Zapraszam wszystkich, którym nie
podoba się dojeżdżanie do szkoły: „wbijajcie do interka!”
Piotr Górka

Poprawność językowa

Skuwka, zasuwka
...czyli małe co nieco o poprawności
językowej...
Jeśli w naszej szkole dzieje się cokolwiek ważnego, możecie być pewni, że o tej
informacji napiszemy w „Ellycie”. Dzieje
się bardzo dużo, także w kwestii językowej.
W pełnym ambitnych postanowień nowym
roku szkolnym wystrzegajmy się zatem
zupełnie niepotrzebnych błędów:
- w porównaniu DO, w odniesieniu Z błąd na błędzie, błędem pogania. Jeśli porównujemy(na przykład najwspanialszy ZS
nr 1), porównujmy go Z, a nie DO (innych
przytłoczonych codziennością szkół). Odnosimy jednak osiągnięcia naszej placówki
DO lub na tle pozostałych.
-sto GRAM ciastek -po szkole trzeba
oczywiście odpocząć, najlepiej przy dobrej
herbacie i ciastkach. Kupując je, prośmy
jednak o sto GRAMÓW, a nie GRAM naszych przysmaków. Ewentualne wątpliwości w tej kwestii wyjaśnia pytanie pomocnicze: czy kupujemy pięć kilogramów, czy
pięć kilogram produktu? Poprawnie więc
prosimy o sto gramów ciastek.

Kultura

„Can’t Stop!”
Brzmienie gitar na znaną melodię Red
Hot Chilli Peppers, kontrowersyjna nazwa, energiczny wokalista. To wszystko
sprawiło, że po tylko jednym koncercie
tak zapadli nam w pamięć. W ubiegłym
roku w Pałacu Młodzieży wystąpili pod
nazwą ‘Skąd jest Pietras?’, teraz planują
zmienić nazwę na ‘The Gizmo’. O rozmowę poprosiłam gitarzystę zespołu, Grzegorza Hajdukiewicza z klasy 3e.
Widzieliśmy wasz wystąp w ubiegłym roku. Zadebiutowaliście pod
dość kontrowersyjną nazwą. Jak oceniacie tamten występ? Porównując go
z waszą obecną formą, jest lepiej czy
gorzej?
O zeszłorocznym występie dowiedzieliśmy się dość późno (na parę dni przed).
Poza tym, graliśmy razem krótko. Ciężko
powiedzieć, czy teraz jest lepiej, czy gorzej.
Staramy się cały czas rozwijać. Zmieniliśmy salę prób i powstają nowe kawałki.
Myślę, że robimy małe kroki do przodu.
Mógłbyś wymienić skład zespołu?

Łukasz Chrzanowski (Cookies):
gitara rytm. i wokal
Mateusz Mielcarek (Mati):
Bas
Tymon Tobolski:
perka
no i Grzegorz Hajdukiewicz (Kisieel):
gitara solowa

Oto pierwsze w tym roku i zapewniam,
że nie ostatnie wydanie „Skuwki, zasuwki”
w gazecie „Ellyta”. Niezmiennie czekam na
Wasze pytania, skargi, uwagi pod adresem
mailowym: poprawnosc.ellyta@wp.pl
Zdradzę w sekrecie, że porównując czasopismo „Ellyta” z innymi gazetami szkolnymi, możemy być dumni. Szczegóły w następnym numerze
Dominika Matusza
Gdzie macie próby i jak często?
W bunkrze na WSG, dwa razy w tygodniu.
W najbliższym czasie planujecie jakiś
koncert?
Nie mamy na razie planów. Niedługo ma
odbyć się coś w rodzaju przeglądu zespołów grających w bunkrze. „Dźwięki z bunkra” - o ile się nie mylę.
Jaką muzykę gracie? Czy są to tylko
covery? Może macie jakiś własny
kawałek?
Staramy się trzymać klasycznego rocka.
Gramy covery takich zespołów jak:
AC/DC, RHCP i wiele innych. Co do swoich
piosenek, mamy
już kilka, chyba
sześć.
Planujemy je nagrać
w najbliższym
czasie. Może coś
z tego wyjdzie.
Kto
pisze
nowe utwory?
Muzykę pisze
Cookies. Z reguły również zajmuje się tekstami. Czasami za
długopis chwyta
Mati (bas), który
potrafi nas mile
zaskoczyć. Tymon i ja ogra-

niczamy się do przeróbek własnych partii.
Macie już grono swoich
fanów? Coś wam się obiło
o uszy? :)
Nic nie wiem na ten temat :).
Zresztą, staramy się grać dla
siebie, dla przyjemności. Jeśli
komuś to się kiedyś spodoba, to
bardzo fajnie.
Uczniowie chyba nie mogą się doczekać kolejnego występu, więc dobrze byłoby coś zainicjować. Liczymy na Was.
Ile wystąpień macie za sobą?
Na razie jedeno „słynne” w Pałacu :)
Czy zespół odwraca Waszą uwagę od
szkoły?
Wiesz, staramy się robić to tak, żeby nie
przeszkadzało nam w szkole. Czasami muszę wybrać między próbą a nauką. Jeśli
mam coś ważnego, to wybieram naukę, ale
zdarza się, że pojadę na próbę i też tego
nie żałuję.
Jakie macie plany na przyszłość?
Co do planów - zrobić jak najwięcej,
zanim się rozstaniemy. Po trzeciej klasie
pewnie pojadę z Tymonem do Wrocławia,
Mati już siedzi w Gdańsku, a Cookies
zostanie jeszcze rok w Bydgoszczy. Nie
damy wtedy rady nadal grać razem.
Póki mieszkacie w Bydgoszczy, może
chcecie nagrać jakieś demo? Albo

zagrać na jakiejś imprezie?
Nagrać nasze kawałki, żeby zostały jako pamiątka. Faktycznie myślimy o jakiejś EPce.
Jeśli chodzi o koncert:
mieliśmy
propozycje
grania na studniówce.
Odmówiliśmy. To nasza
impreza i chcemy się bawić, nie nosić sprzęt i stresować się tym,
jak wypadniemy. Może zorganizujemy coś
bezpośrednio przed Studniówką. Zobaczymy... Zbieramy pomysły.
Liczycie się z tym, że kapela może
się rozpaść po ukończeniu przez Was liceum. Na studiach nadal planujecie rozwijać się muzycznie?
Ciężko planować... Zespół to niepewny
grunt, chłopaki mają inne plany na przyszłość, a ja wolę siedzieć po drugiej stronie
„szyby” w studiu :)
Czy chciałbyś coś dodać?Jakiś apel do
czytelników? :)
Może podziękowanie dla pogującej pod
sceną grupy na koncercie w Pałacu. To naprawdę pomaga :).
Dziękuję Ci za wywiad i życzę owocnej
pracy z zespołem w nadchodzącym roku.
Sara
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Ellyza przedstawia
Moja pierwsza recenzja w tym roku szkolnym- zbiór osiemnastu opowiadań Woody’ego Allena,,Czysta anarchia” to creme de
la creme, wisienka na torcie, najlepsze co
może być na rozpoczęcie sezonu dla Waszej
recenzentki.
Dziś w kursie gotowania „Przypalaj z Woody’im” będziemy robić krem „Czysta anarchia”.
Bierzemy:
- Myszkę Miki oskarżającą Walt Disney
Company o nadużycia
- HydroWiroEnergetyzatorkę
- obcinacza metek od materaców
- kobietę ze stowarzyszenia Zatrute Zęby
Czyść Nitką
- wiadro dobrego humoru
- łyżkę stołową ironii
Wszystko mieszamy po mistrzowsku do
uzyskania idealnego połączenia, wkładamy do lodówki, a następnie pochłaniamy
w całości.
Palce lizać, drodzy Państwo, a mój zachwyt
nie jest „hiperbolą z przegięciem znacznym”.
Woody Allen zapytany, czego w życiu żałuje odpowiedział: „Tylko jednego w życiu
żałuję, że nie jestem kimś innym „.Trochę
w tym chyba kokieterii, ale czego można
się spodziewać po genialnym reżyserze,
dla którego wyobrażenie sobie poniedziałkowego wieczoru bez... gry na klarnecie to
tragedia. Mnie do tej pory trudno było sobie wyobrazić, że nadejdzie taki moment,
kiedy Woody Allen nie stanie za kamerą.
Po przeczytaniu „Czystej anarchii” mogę
powiedzieć spokojnie: idź Woody na emeryturę i pisz książki.
Życzę wszystkim Czytelnikom udanego
roku szkolnego!
Eliza Nowosad

Wszystkiego
szkockiego!

Szkocja - fakty i mity.
Wszyscy doskonale wiemy, jak bardzo
stereotypy oddziałują na nasze poglądy.
Wielu ludziom Szkoci wydają się być „skąpymi dziwakami w spódnicach”. Sama
przed moją wizytą w Szkocji (odwiedziłam stolicę, Edynburg, a także Glasgow
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i wyspę Arran), myślałam podobnie. Oprócz
ciągłego wymawiania przeze mnie „Wow!”
w reakcji na niesamowite szkockie widoki,
dziwiłam się także temu, jaki kit można
wcisnąć ludziom o tak miłym i wspaniałym
kraju!
Mit pierwszy wszyscy w Szkocji są skąpi.
Zawsze, wręcz
do znudzenia,
wysłuchiwałam
kawałów
o Szkotach, którzy „wynaleźli
drut, wyrywając
sobie jednopensówkę”. Totalne
kłamstwo!
Edynburskie
kawiarenki
i
restauracje
prawie zawsze
wypełnione są
po brzegi. Glasgow przypominał mi miniaturę Nowego Jorku: setki biurowców
i ulice pełne ekskluzywnych butików. Nie
mam pojęcia, skąd wziął się ten mit. Szkoci
lubią luksus, a także są bardzo gościnni.
Nie szczędzą grosza, by ugościć przyjezdnych. Są mili dla Polaków, może dlatego, że
tych w samym Edynburgu jest sporo.
Mit drugi - Szkoci, jak to Brytyjczycy,
są powściągliwi, zamknięci w sobie... po
prostu sztywni. Nie! I nie trzeba daleko
szukać: w stolicy, w każdym miejscu,
gdzie jest kawałek trawnika, nawet
w środku miasta, możemy zobaczyć wypoczywających edynburczyków. Biznesmeni,
nastolatki, ludzie starsi, matki z dziećmi...
Wszyscy siedzą na ziemi, opalając się
i jedząc lunch, a żaden przechodzień nie
patrzy na nich krzywo. Poza tym, Szkoci nie stronią od imprezowania! Tyle
imprez, koncertów i przedsięwzięć, ile
edynburczycy organizują w ciągu tygodnia,
w Bydgoszczy nie ma w ciągu kilku
miesięcy. Edynburg nigdy nie śpi! Całą noc
śródmieście huczy od muzyki z klubów,
a ulice pełne są imprezowiczów.
Mit trzeci - tylko szkoccy dziadkowie
grający w orkiestrach noszą kilty. To prawda, że specjalna spódnica w kratę jest
strojem narodowym Szkotów. Tak, wkłada
się je na duże okazje. Prawdziwy obywatel
Szkocji nie pojawi się na swoim ślubie
w spodniach od garnituru. Ale nieprawdą jest, że nosi się je tylko z przymusu.
Zarówno dwudziesto -, trzydziesto -, czterdziesto -, jak i siedemdziesięcioletni Szkoci,
uwielbiają wręcz nosić kilt na co dzień! Jakie było moje zdziwienie, gdy w ciągu dnia
ujrzałam co najmniej kilkunastu młodych
edynburczyków przechadzających się po
mieście w kiltach, trampkach i bluzach
z kapturem, w kiltach, glanach i skórzanych kurtkach, w kiltach, skejtowskich
butach i t-shirtach... Wyliczanie ich
wszystkich zajęłoby mi kilka dni!
Bardzo się cieszę, że odwiedziłam Szkocję! Okazała się nie tylko malowniczym, ale
i bardzo przyjaznym krajem. Bez skąpych,
niegościnnych, sztywnych, czy dziwnych
ludzi. Dzięki tej podróży z całą dobitnością poczułam, jak idiotyczne były mity
o Szkotach. Sądzę, że jest tak z większością stereotypów. A najlepszym sposobem
na obalenie ich jest przekonanie się o ich
błędności na własnej skórze.
Zosia Krasińska

Kultura

KONCERTOWY
LISTOPAD

Listopad nie musi być szary i ponury; nie
musi także kojarzyć się ze szklanką herbaty z cytryną, aspiryną i ciepłymi kapciami.
W listopadzie łykamy w biegu witaminę
C i ruszamy na koncerty! Oj, jest w czym
wybierać. Żebyście tylko w tym koncertowaniu zauważyli, że ...idą Święta.
Koncert :

L.STADT

Termin:
początek 07.11.2008 21:00
koniec 07.11.2008 23:30
L.STADT - pochodzą z Łodzi ale poznali
sie w Strasburgu. Pierwszy koncert odbył
się na scenie klubowej w trakcie festiwalu
Camerimage w 2003 roku.
Elektryzują
publiczność
nietypowymi
kombinacjami dźwiękowymi i mocnym
brzmieniem, a także dobrymi tekstami
i przeszywającym wokalem. Muzyka zespołu jest melodyjna, mimo to krytycy mają
problem z określeniem ich stylu muzycznego, jeden z francuskich dziennikarzy
określił to jako alternative-pop-garage-noise-rock.
Lokalizacja:
Klub "Mózg"
Koncert: Quidam w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw
Termin:
początek 17.11.2008 19:05
koniec 17.11.2008 20:00
Lokalizacja:
Polskie Radio Pomorza i Kujaw
Koncert:

Lili Marléne

Termin:
początek 22.11.2008 21:00
koniec 22.11.2008 23:30
Lokalizacja:
Klub "Mózg"
Koncert:

Old Time Radio

Termin:
początek 27.11.2008 21:00
koniec 27.11.2008 23:30
Lokalizacja:
Klub "Mózg"
Koncert :

Ania Dąbrowska

Termin:
początek: 14.11.2008 r
godzina: 19.00
Lokalizacja:
Adria
Koncert : Plateau
Termin:
29.11.2008, godzina 20:00
Lokalizacja:
Yakiza ul. Podolska 15, Bydgoszcz
Izyda Kozar, Ia Gim

Kultura

Brukselskie
voyage’s

Autorki z europosłem Tadeuszem Zwiefką
Najbardziej
europejska
stolica
na
całym globie. Główna siedziba europejskiego NATO i samej Unii Europejskiej,
leżąca na przecięciu wielu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Labirynt
maleńkich, kolorowych uliczek z ogromem wystaw sklepowych. Na każdym
kroku zachwycające kompozycje
z najróżniejszych słodkości,
z których zresztą Bruksela
słynie.
Zabawne
wizerunki
komiksowych
postaci
na
budynkach, nawał detali, posążków i przeróżnych zdobień.
Dookoła słychać język francuski
i flamandzki. Po angielsku trudno się tu porozumieć. Ulice to nie
tylko centra handlowe, ale także
miejsce zetknięcia się przeróżnych kultur, ras i religii.
Ciekawostką
jest
wielka
gościnność
brukselczyków.
Nikt nie spodziewa się kradzieży, czy innych oszustw.
Uliczni sprzedawcy uśmiechają się do przechodniów i sympatycznie, nie narzucając się,
oferują im swoje towary. Polaków tu mało,
ale wyczuwamy, że jesteśmy lubiani,
a Polskę postrzega się jako kraj przyjazny
i urokliwy.
O nocnym życiu niewiele możemy

powiedzieć. Nie tylko dlatego, że jako
licealistki z niego nie korzystamy. Bruksela wcześnie układa się do snu. Około
godziny 22 na ulicach, w centrum można
spotkać jedynie reprezentantów płci męskiej
i nielicznych turystów,
którzy
najczęściej
przesiadują
w
rozlicznych
pubach.
Kobiety wieczorną porą
zostają raczej w swoich
mieszkaniach .
Co
jeszcze
oferuje nam stolica Belgii?
Możemy zwiedzić najlepsze muzeum wojska
w Europie, świetnie
zachowane
XII-wieczne
centrum
miasta
z głównymi atrakcjami,
odwiedzić
wspaniałe
restauracje z wykwintnym, narodowym jedzeniem. Bruksela dzieli się
na Górną i Dolną. Do tej drugiej
należy zabytkowy zespół rynku
- Grand Place, zaliczany do najpiękniejszych w Europie, z XV-wiecznym ratuszem
gotyckim oraz XVII-wiecznymi domami
cechowymi i krętymi uliczkami. Górna
część Brukseli jest dzielnicą pałaców,
muzeów, luksusowych hoteli oraz siedzib
dyplomatów. Koniecznie trzeba tu zoba-

w Laeken, przy stacji metra Heysel. Ma
wysokość 110m, a w jego wnętrzu mieści
się muzeum i restauracja. Z najwyższych
pięter budowli można podziwiać przepiękną panoramę okolicy.
Taka jest Bruksela. Piękna, zabytkowa,
wciąż prężnie rozwijająca się i pełna
kontrastów. Warto tu przyjechać i nacieszyć się prawdziwie europejską atmosferą,
zwiedzając nowoczesne budynki Parlamentu Europejskiego. Zatem, jeśli jesteś
wielbicielem sztuki gotyckiej, kolorowych
uliczek, nietuzinkowych zabytków i przepysznego jedzenia - odwiedź koniecznie
Brukselę, a na pewno się nie zawiedziesz!
Stolica Europy czeka na Ciebie!
Tekst: Sylwia Nadolna,
zdjęcia: Anna Krukowska

Kilka fotografii ukazujących piękno
miasta.

czyć gotycką katedra St. Jean de Gudele,
przepiękny Pałac Królewski z biurami na
oficjalne, państwowe uroczystości oraz
Pałac Sprawiedliwości,
który swoimi
rozmiarami przewyższa nawet bazylikę św.
Piotra w Rzymie.
Szczególnie znanym
miejscem
Brukseli
jest
jednak
mała
figurka
siusiającego
chłopca przy de I’Eture w pobliżu Grande
Place, czyli Manneken PiS. Symbolizuje
ona
beztroskiego
ducha miasta, a o jej
pochodzeniu
krąży
wiele legend.
Symbolem
miasta
stało się również Atomium, czyli olbrzymi
model
molekuły,
zbudowany z okazji
wystawy
EXPO
w 1958r. Znajduje się
on na przedmieściach,
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Oscarowe
My fair lady

Wystarczy podobno „jeden szczęścia łut,
by się nie dowiedział o tym nikt”. O premierze My fair lady na scenie bydgoskiej
opery z całą śmiałością dowiedzieć się
może szersze grono. Musical oparty na
motywach „Pigmaliona” Georga Bernarda
Shawa został zupełnie poprawnie zrealizowany pod kierownictwem muzycznym
Macieja Figasa. Barwne frazy muzyczne
przeplatały się z dynamicznymi układami
baletowymi. Zwinne piruety, piękne walce,
całość rozbawiona i roztańczona - cel reżysera Macieja Korwina osiągnięty. Udało się
nawet sprawić, by balet zaczarował publikę
ruchem scenicznym, ale także przemówił, tworząc wraz z solistami sympatyczne
widowisko dla miłośników muzyki lekkiej,
łatwej i przyjemnej.
Odtwórczyni roli młodziutkiej kwiaciarki Elizy, Aleksandra Meller podjęła się nie
lada zadania, które zakończyło się sukcesem. Z dużą swadą odśpiewała swoje
partie, zdobywając serca publiczności
swoją
naturalnością
i
zauważalną
satysfakcją z wykonywanej pracy. Nieco
mniej przekonywała w scenach mówionych, prezentując umiejętności aktorskie.
Nie zabrakło ich natomiast Ryszardowi

Kultura

Druga strona lustra

Smędzie, który wykreował najbarwniejszą
postać musicalu - śmieciarza, ulicznego
filozofa. Spory wysiłek włożony w odegranie
wymagającej doskonałej kondycji fizycznej
roli ojca Elizy, nagrodzony został gromkimi brawami. Mówiło się wręcz o perełce
na bydgoskiej estradzie. Z przyjemnością
patrzyło się na obycie sceniczne poparte
wieloletnim
doświadczeniem.
Wbrew
wcześniejszym wątpliwościom artystów,
mikroporty w musicalu z 1956 roku okazały się zdecydowanie ich sprzymierzeńcami.
Nie można było narzekać na niewyraźne
wypowiedzi czy śpiewane partie także
dzięki czystości mowy solistów. Dobrą
dykcją ukazaną w roli profesora Higginsa
popisał się Marek Richter. Niestety, niewiele więcej zalet nasuwa się na myśl
o kreacji ekscentrycznego nauczyciela fonetyki. Całkiem poprawnie odśpiewane
partie nie wystarczyły, by prezentowana
postać nabrała charakteru. Zdecydowanie
zabrakło jej właśnie tego artystycznego wyrazu, kropki nad i.
Absolutnie żadnych zastrzeżeń nie można mieć natomiast w kwestii kostiumów
przygotowanych na spektakl. Ponad 3
kilometry tkanin, drugie tyle ozdobnych
taśm, półtora tysiąca sztuk biżuterii, piór
dało efekt. Zauważalne szczególnie w scenach zbiorowych różnorodne stroje robiły
wrażenie potęgowane przez niesamowite
kapelusze. Ponad 200 wspaniałych kostiumów wymagało do idealnego dopełnienia
subtelnej scenografii. W pierwszym momencie drobny niepokój budził przepych
wypełnionego antykami mieszkania profesora. Na szczęście stanowił on jedyny tego
typu element, kontrastując z ubogim światem ulic Londynu XX wieku.
Oscarowy musical Fredrica Loewe
o kwiaciarce, która po krótkim czasie,
dzięki profesorowi Higgnsowi zmieniła się
w ozdobę brytyjskiej socjety, od zawsze
budzi entuzjazm wśród publiczności.
Przy dobrej realizacji przeboje takie jak:
„Przetańczyć całą noc” czy „Żebym zdążył
na swój ślub” nastawiają optymistycznie
nawet największych pesymistów. Bydgoskie sceny zdominowane w ostatnich
czasach przez wymagające od publiczności wiedzy i zaangażowania sztuki
trafiały do wąskiej grupy znawców. Dzięki
„My fair Lady”, nadającej powiewu lekkości i świeżości, istnieje szansa, że Operę
Nova odwiedzi szersze gremium, także
młodzieży. I to nie tylko na studniówce.
Dominika Matuszak

Kobiece rządy czas
zacząć
Zmiany w naszej szkole to żadna nowość.
Od tego roku oprócz remontu, utworzenia
gimnazjum i zatrudnienia kilku nowych
nauczycieli, zmieniła się też nasza dyrekcja. Pan Dyrektor Jarosław Durszewicz
pozostał na swoim stanowisku, lecz mamy
dwie Panie Wicedyrektor: Panią Katarzynę
Narojczyk oraz Panią Mariolę Mańkowską.

Choć nowa kadra dyrektorska ma wiele
zajęć i jest strasznie zapracowana, jak to
zwykle bywa na początku roku szkolnego,
Paniom udało się znaleźć odrobinę czasu
na rozmowę z naszą redakcją. Oto informacje, które udało nam się zdobyć.
Jak się Panie czują jako nowo wybrana
dyrekcja I LO?
K.N.- Jako nowa wicedyrektor czuje się odpowiedzialna za całe mnóstwo nowych
zadań, które stoją przede mną i których
do tej pory nie wykonywałam. Jednak
w związku z tym, że od wielu lat pracuje
jako nauczyciel języka polskiego, orientuję się, co w oświacie piszczy ;)
M.M.- Chciałabym zauważyć, że my się
bardzo dobrze dogadujemy, mamy wiele wspólnych cech i łączy nas ADHD.
Świetnie się uzupełniamy, dlatego tak
znakomicie nam się współpracuje.
Właśnie dowiedziałyśmy się, że prowadziła Pani gazetę szkolną?
K.N.- Tak, to prawda. W poprzedniej szkole,
w której pracowałam, byłam opiekunem gazety i to ja ją zakładałam. Było
to owocne pięć lat pracy z wielkimi sukcesami, ponieważ osiągaliśmy zawsze
wysokie miejsca w konkursach, wielokrotnie były to pierwsze pozycje.
Jakie mają Panie plany na najbliższy
rok? Jakich zmian możemy się spodziewać?
K.N. - Przede wszystkim chciałybyśmy uporządkować sprawy związane z fakultetami dla klas drugich i trzecich, ponieważ
już od października się one zaczynają.
Mam nadzieję, że uda się je odpowiednio
zorganizować, uczniowie będą zadowoleni
i mimo że ciężko jest wybrać odpowiednią godzinę dla wszystkich, liczę na duże
zainteresowanie.
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Druga strona lustra
Czy nadal będą Panie uczyć?

sach kiedy to Panie były uczennicami?

K.N. - Tak, zdecydowanie! Zawsze mówiłam, że przede wszystkim jestem nauczycielem języka polskiego, będę nieskromna
i powiem, że nauczycielką na wysokim
poziomie nauczania. Cenię sobie, że mogę
dalej spełniać się w zawodzie.

K.N. - Myślę, że te zmiany mają zarówno
plusy, jak i minusy. Jeśli chodzi o pozytywy, myślę że młodzież ma dziś przede
wszystkim większe możliwości wyboru,
możliwość kształcenia się w różnych
dziedzinach, już na poziomie licealnym.
Na pewno jest też ważna rozluźniona
atmosfera, która stanowi jednocześnie
minus. Kiedy ja chodziłam do szkoły,
obowiązywały rygory, nie można było
się zwalniać, spóźniać i rzeczywiście
chodzenie do szkoły wymagało większej
dyscypliny. W tej chwili nie podoba mi się
bardzo upolitycznienie szkół. Placówki
szkolne są po to, by edukować młodzież,
a nie realizować kolejny plan rządu.

Jak zareagowały pańskie rodziny na
wiadomość o zmianie stanowiska?
K.N. - Moja rodzina dobrze przyjęła tę informację, aczkolwiek podło pytanie: „Ile
czasu nie będzie cię w domu?”. Wspierali
mnie jednak wytrwale i dzięki temu mogę
poświecić się pracy, a oni są przy tym ze
mnie dumni.

Marzę, by: ...
każdego dnia móc powiedzieć, że był
dobry
Chciałabym.
zestarzeć się pogodnie
Wada:
uparciuch
Zaleta:
wielkie pokłady energii; pozytywne
nastawienie do życia, ADHD
Zainteresowania:
literatura, narty, taniec...- wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi

Czego życzą Panie uczniom oraz nauczycielom na najbliższy rok szkolny?

Dlaczego zgodziły się panie na stanowisko wicedyrektora?
K.N. - Myślę, że jest to związane z nowymi
doświadczeniami. Ten, kto ich nie podejmuje, cofa się i w związku z tym sądzę,
że trzeba podejmować nowe wyzwania,
trzeba działać i pokazywać oraz zdobywać nowe umiejętności.

K.N. - Przede wszystkim wytrwałości, cierpliwości, otwarcia na wszystko, co nowe.
Chciałabym, żeby uczniowie umieli
zauważyć różnice między dobrem,
a złem. Życzyłabym sobie, aby każdy
uczeń
i nauczyciel umiał odnaleźć
radość życia codziennego. Jeśli zaś
chodzi o uczniów, tutaj z punktu wicedyrektora chciałabym, żeby choć czasem
uczniowie przyszli i powiedzieli: „Świetna
była ta lekcja, ta pani jest rewelacyjna!”,
„Ten nauczyciel prowadził fantastyczne
zajęcia”. Chciałabym, żebyśmy się wzajemnie doceniali, gdyż tego brakuje, a jak
wiadomo chwalenie motywuje, zarówno
młodzież jak i dorosłych.

Czego oczekują Panie w tym roku od
uczniów naszego liceum?
K.N. - Uważam, że wszyscy powinniśmy być
wyrozumiali wobec siebie. Mam nadzieję,
że uczniowie będą zadowoleni z organizacji naszej pracy oraz fakultetów. Dla
mnie ważne będzie też to, że uczeń
będzie potrafił przyjść i poprosić
o pomoc, której chętnie udzielę.
Najważniejszy jest dla mnie kontakt
z uczniami.
Jakie są Pań największe marzenia, cele,
które chciałyby Panie osiągnąć?
K.N.- Cele szkolne to przede wszystkim najbliższa matura, olimpiada OLIJP, dobra
organizacja pracy gabinetu wicedyrektorów. Marzenia osobiste zaś są krótkie
i długie. Te krótkie to najbliższe wakacje,
żebym mogła odpocząć, żeby sobota
była dniem wolnym, a niedziela nie była
dniem smutnego oczekiwania, że znowu
będzie poniedziałek. Dłuższe marzeniaprzede wszystkim podróż na Malediwy.
M.M.- Ja z kolei mam marzenia geograficzne, a przede wszystkim podróż do Ameryki Łacińskiej. Jeśli chodzi o te mniej
realne, chciałabym polecieć w kosmos,
choć ze względu finansowych jest to raczej niewykonalne.
Jakie zauważają Panie różnice między
obecnym szkolnictwem w Polsce, a cza-

Imię:
Katarzyna
Nazwisko:
Narojczyk
Znak zodiaku:
Skorpion
Smak:
słodko-kwaśny
Kolor:
czerwony
Kwiat:
wszystkie sezonowe
Zapach:
Hugo Boss Intense
Muzyka:
walce wiedeńskie (mogę ich słuchać
do zamęczenia ;)
Film:
Miasto aniołów (zawsze przy nim płaczę, nieważne ile razy oglądam)
Książka:
wszystkie ;) <to zależy od nastroju>
Nie cierpię...:
gdy ktoś jest złośliwy
Zawsze znajdę czas na/dla...:
mojego syna
Boję się...:
ludzi fałszywych

Imię:
Mariola
Nazwisko:
Mańkowska
Znak zodiaku:
Koziorożec
Smak:
kwaśny
Kolor:
pomarańczowy
Kwiat:
żółte tulipany
Zapach:
Angel (nie wiem jakiej firmy, bo zawsze
mąż go kupuje ;))
Muzyka:
Bruce Springsteen i Diana Krall
Film:
Ojciec chrzestny
Książka:
wszystkie ;) <to zależy od nastroju>
Nie cierpię...:
gdy ktoś mówi do mnie podniesionym
głosem
Zawsze znajdę czas na/dla...:
sen- uwielbiam spać, nawet popołudniu ;p
Boję się...:
samotności
Marzę, by ...:
by cała moja rodzina była zdrowa i
szczęśliwa
Chciałabym...:
chociaż raz lecieć na paralotni, ale się
boję
Wada:
uparciuch
Zaleta:
wielkie pokłady energii; pozytywne
nastawienie do życia, ADHD
Zainteresowania:
wędrówki po górach, narty od 3 lat i
szybko jazda samochodem ;d
Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu
sukcesów na nowym stanowisku!
Sylwia Nadolna
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Psychologia

CHOROBLIWIE
ZAZDROŚNI

Nie ma miłości bez zazdrości. Prawda
stara jak świat. Trzeba jednak pamiętać,
aby owe uczucia pozostały ze sobą
w odpowiedniej zależności. Bo gdy nasze
chore podejrzenia zaczynają być ważniejsze
niż miłość, niszczą związek i nas samych.
Zazdrość pojawia się niezależnie od naszej woli. Jest uczuciem, którego możemy
doświadczyć będąc w bliskich związkach,
może oddziaływać na nas w różnym stopniu. Istnieje bowiem zazdrość pozytywna,
która mobilizuje nas do zaangażowania
się w relacje z drugim człowiekiem. Osoba
zazdrosna o partnera zaczyna się bardziej
starać, w obawie o utratę ukochanej osoby.
Dobrze, gdy jest równomiernie nasilona u
obojga partnerów. Pomaga nawiązywać dobre relacje, wzmaga wzajemne zainteresowanie, troskę i czułość.
Niestety,
znacznie częściej niszczy
nawet najlepsze związki. Przewrotne uczucie potrafi zupełnie przysłonić nam rzeczywisty obraz partnera i związku. Sprawia, że
oczami wyobraźni widzimy rzeczy, których
tak naprawdę nie ma. Znacznie wyostrza
się nasza czujność, fakty, które w innej
sytuacji pozostałyby niezauważone, teraz odgrywają wielką rolę. Dopisujemy
sobie całe historie do nic nieznaczących
wydarzeń. Nadinterpretacja
działa na
najwyższych obrotach.
Zazdrość może stanowić miarę naszego
związku. Słabnięcie lub też zupełny zanik
może być sygnałem o zbliżającym się kryzysie we wzajemnej relacji. Brak zazdrości
wobec partnera, nadmiernie zaangażowa-nego w relacje z innymi osobami płci
przeciwnej z pewnością budzi niepokój.
Uciekanie w nowe znajomości usypia naszą
czujność i sprawia, że zapominamy o bliskiej
osobie, nie mamy już potrzeby dzielenia
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z nią życia. Długotrwałe utrzymywanie
się owego stanu świadczy o poszukiwaniu akceptacji, uwagi, zrozumienia,
szacunku, bliskości i u osób trzecich.
Zaczynamy odsuwać obecnego partnera na
dalszy plan, aż w końcu w ogóle przestajemy go zauważać.
Trzeba uważać, aby nie wpaść w pułapkę zazdrości. Bowiem zarówno
jej
brak jak i okazywanie na każdym kroku prowadzi do upadku związku.
Osoba zazdrosna szkodzi przede wszystkim sobie. Przepełnia ją złość, gniew,
smutek, rozgoryczenie, żal, lęk i nienawiść. Człowiek będący w takim stanie emocjonalnym nie jest zdolny trzeźwo myśleć
i przetwarzać faktów. Jest bowiem podatny na wszelkie wpływy, ciągle stymuluje
negatywne emocje. Samoocena błyskawicznie spada, pojawia się stres, niepokój.
Po pewnym czasie zaistniała sytuacja
zaczyna męczyć oboje partnerów. Zazdrośnik jest wiecznie podejrzliwy,
odczuwa
potrzebę kontroli, niczemu nie dowierza.
Partner z kolei jest
zmęczony
naruszaniem jego godności
i brakiem zaufania.
Zazdrość
patologiczna jest zapewne
najgorszą
odmianą,
psychiatrzy określają
ją jako zjawisko chorobowe. Gdy jeden
z partnerów jest nią
dotknięty,
uniemożliwia normalne funkcjonowanie
drugiego
człowieka. Zachowania i działania chorego
mogą przyjmować skrajne formy, takie jak: wypominanie rzeczy,
które nie miały miejsca, śledzenie, czy nawet groźby.
Bardzo łatwo jest utracić kontakt
z rzeczywistością i wpaść w sidła zazdrości.
Jedynym sposobem na wyleczenie
zazdrości jest wielka cierpliwość ukochanej
osoby. Powinna ona z miłością i świadomością wspierać zazdrośnika w odzyskiwaniu
poczucia bezpieczeństwa. Partnerzy muszą
wierzyć, że związek jest dla nich bardzo
ważny i zrobią wszystko, aby go odbudować. Wspólne chęci i wzajemna motywacja
doprowadzą do celu.

OBOJĘTNI CZY
NIEWINNI

Życie bardzo często stawia nad przed
koniecznością wyboru. Czasem chodzi
o wybór drogi życiowej, przyjaciół, miłości, pracy. Zdarzają się też sytuacje, gdzie
musimy zdecydować po czyjej stoimy
stronie. Najgorsze, gdy wybór ten ma
wpływ na czyjeś życie. Chyba każdy z nas
niejednokrotnie w swoim życiu widział
ludzką krzywdę i cierpienie. I nie każdy
miał odwagę przeciwko temu zaprotestować. Można przecież powiedzieć „ale ja nic
nie zrobiłam”, ale brak reakcji nie do końca nas usprawiedliwia. Można, oczywiście,
starać się zrozumieć takie osoby, ale
zdecydowanie jest to cięższe niż poparcie
osób, które nie są bierne w stosunku do
różnych ludzi i sytuacji. Łatwo jednak oceniać, trudno stanąć na miejscu
osoby, która stoi przed tym
trudnym wyborem-”zareagować
czy nie”? Większość osób,
które mają ustabilizowane życie, zapewne woli nie popadać
w jakieś konflikty z osobami,
którym się podpadło. Nie jest
to całkiem nielogiczna wymówka, bo często słyszymy
o zemstach jakichś przestępców na ludziach, którzy
ich wydali. Mam tu na
myśli głównie spotkanie „twarzą w twarz”, bez ingerencji
służb mundurowych . Zawsze
można jednak anonimowo złożyć donos na policję, co daje na
pewno potem większe poczucie
bezpieczeństwa. Takie sytuacje
mają miejsce nie tylko w świecie
dorosłych. Także i w szkole można zetknąć
się z osobami, które lepiej jest nie znać,
by nie popaść z nimi w konflikt. Takie
sytuacje są bardzo trudne, bo nie wiadomo,
jak wyjść z takiej sytuacji cało. Spełnianie
ciężkich niekiedy żądań prześladowców
na pewno nie jest dobre, bo pokazujemy
słabą wolę, a donoszenie też może się źle
skończyć. Sądzę jednak, że jeśli naprawdę nam na kimś zależy, jesteśmy w stanie bezwzględnie stanąć w jego obronie.
Jeśli tego nie uczynimy-owszem, jesteśmy
stuprocentowo bezpieczni, ale co z poczuciem winy ? Z wyrzutami sumienia, które
bardzo często zaczynają dręczyć? Jednak
przykłady obojętności i jej negatywnych
Anna Krukowska
skutków możemy znaleźć nie tylko w życiu
codziennym, ale i w historii naszego kraju,
jak i świata. Przecież jednym z powodów wybuchu II wojny światowej było właśnie bierne postępowanie Anglii i Francji wobec III
Rzeszy. A w samych Niemczech, fakt, że tysiące ludzi pozwoliło
Adolfowi Hitlerowi dojść do władzy. Gdy wojna wybuchła w Polsce,
niewielu ludzi godziło się na współpracę z okupantem, jednak byli
i tacy. Wybrali spokój własny zamiast ojczyzny i jej obrony. Być
może to zwykłe wygodnictwo, a może po prostu brakowało im
silnej woli i determinacji, by sprzeciwić się wrogowi. Konflikty
pomiędzy rodzicami a dzieckiem też powstają niejednokrotnie
przez obojętne patrzenie na to, co robi dziecko. Całe szczęście,
gdy rodzice potrafią w odpowiedniej chwili opamiętać się i pomóc
nastolatkowi. Gorzej, gdy jest już za późno. Uogólnienia nie są
dobre. Trudno jest kogoś oceniać, gdy nie zna się motywów jego
postępowania. Bo chociaż wiele osób ma tzw. „znieczulicę”, to
jednak nie każdy taki jest. Bardzo często obojętność równa się
tak naprawdę braku pewności siebie, strachowi i braku silnej
woli. Mimo wszystko, nie bądźmy obojętni!
Magda Sawczuk

Psychologia

STEREOTYPY
Mówimy o sobie- jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, wiemy jak się zachowywać.
A czasami, mimo tego, że potrafimy
ułatwić sobie życie różnymi nowinkami
technicznymi, to sposób naszego myślenia jest co najmniej „średniowieczny”. Nikt
nie lubi, gdy ocenia się go po pozorach, bo
te - jak wiadomo - mylą. Chociaż ludzie
często wyrażają swoje poglądy, tak naprawdę postępują zupełnie wbrew nim. Wszak
prościej jest ocenić kogoś po pozorach,
niż starać się nawiązać z nim znajomość,
prawda? Poznanie człowieka wymaga
czasu, a tyle innych rzeczy jest do zrobienia... Nie twierdzę jednak, że tak zachowują
się wszyscy ludzie, bo wtedy ja sama zaczęłabym stosować uogólnienia, które w większości sytuacji nie są przyjemne. Zdarzają
się też sytuacje, w których mimowolnie
oceniamy ludzi stereotypowo, bez żadnych
złych intencji. Moim zdaniem współcześnie

trwa pewne przełamywanie stereotypów,
jednak takiego zjawiska nigdy nie uda się
do końca usunąć. Przytoczę kilka prostych
przykładów. Niejednokrotnie słyszałam, że
mieszkańcy takich miast jak Warszawa,
Kraków, Wrocław itp. są nieprzyjemni i źle
nastawieni do innych ludzi. Że nie mają na
nic czasu, zawsze i wszędzie się spieszą, że
jak cię popchną, to nie usłyszysz od nich
nawet „przepraszam”. Trudno mi powiedzieć, czy osoby, które wydały taką opinię
o ludności warszawskiej i krakowskiej po
prostu miały pecha i spotkały niewłaściwe
osoby, czy to kwestia złego nastawienia.
W czerwcu pojechałam na kilka dni
do Krakowa i wrażenia o tamtejszych
ludziach wyniosłam jak najbardziej pozytywne. Nie dość, że bardzo chętnie i cierpliwie tłumaczyli mi, jak dojść do różnych
miejsc, to nawet pewien pan narysował mi
plan trasy. A wszystko to z jak największym
spokojem i uśmiechem na twarzy. Czasem też można usłyszeć przykre komentarze dotyczące osób niepełnosprawnych

i o innym kolorze skóry. Nie wiemy, jak się
zachować przy osobie niepełnosprawnej,
czy zaproponowanie pomocy może ją urazić , czy też nie. Wolimy więc udawać, że
ich nie widzimy, przechodzić obok tych
ludzi obojętnie. Na szczęście, osoby
o innym kolorze skóry nie są aż tak
bardzo często odseparowywane od towarzystwa. Poglądy rasistowskie na szczęście
odchodzą w zapomnienie, chociaż zawsze
znajdzie się ktoś, kto i tak będzie miał swój
sposób myślenia, którego nie zawaha się
zaprezentować. Ktoś, kto ubiera się inaczej
niż wszyscy, albo słucha odmiennej muzyki, też może zostać pochopnie uznany za
dziwnego. Stereotypy nigdy nie są dobre,
zawsze w pewien sposób kogoś krzywdzą.
Bo przecież nie można poznać człowieka
po jednym ujrzeniu go, albo po jednej rozmowie. Zawsze warto zainwestować czas w
nową znajomość.
Magda Sawczuk

tegoriach - od skrajnie bezczelnej i zarozumiałej do grzecznej i ugodowej.
Kochała słuchać plotek na swój temat,
a potem śmiać się z nich głośno. Często
sama prowokowała ludzi do mówienia
o niej. I świetnie się przy tym bawiła. Tak
samo jak i jej przyjaciele, którzy szybko
dali się wciągnąć w jej sztukę na deskach
teatru życia.
Dla nich również nigdy nie było jednej
Asi. Każdego dnia zmieniała się. Potrafiła
przyjść do szkoły w kolorowych podkolanówkach, dżinsowej spódniczce, bluzce
z Myszką Miki i w dwóch warkoczykach,
przewiązanych kokardkami. Dla większości ludzi Asia była jedną wielką zagadką.
Może właśnie dlatego wydawała się interesująca.
Zawsze miała czas dla swoich przyjaciół,
których znała praktycznie od urodzenia.
A przy tym wciąż była niezwykle ciekawa
świata. Potrafiła zadawać najdziwniejsze pytania ludziom spotkanym na ulicy.
Kiedyś
prowadziła
miłą
pogawędkę
z pewnym poznanym w parku staruszkiem na temat tego dlaczego ludzie siadają
pojedynczo w autobusach.
Paweł natomiast był niczym nie
wyróżniającym się brunetem o zielono szarych oczach. Wydawało się, że dzieliło
ich wszystko - od poczucia humoru po
sposób ubierania się i stosunek do życia.

A jednak coś ich do siebie przyciągało
i wiedziała o tym cała pozostała trójka.
Natomiast oni zachowywali się wciąż jakby
nic takiego nie miało miejsca.
Odwiedziny u Asi bardzo często kończyły
się kłótnią tych dwojga, w wyniku której
Paweł wychodził obrażony z okazałej rezydencji przyjaciółki, a ona pędziła na górę
do swojego pokoju i zamykała się w nim,
zostawiając gości w bibliotece. Zwykle po
kilku minutach oni również wychodzili,
nie czując jednak żalu, a nawet wesoło
komentując całą kłótnię i zakładając się
o to, kiedy Asia i Paweł w końcu wyznają
sobie miłość. Nie było to jednak takie proste. Zdawało się, że oni po prostu bali się
swoich uczuć.
To spotkanie nie różniło się za bardzo
od poprzednich. „Punkt kulminacyjny”
- jak nazywali zwyczajową kłótnię Gosia,
Michał i Bartek - jeszcze nie nadszedł, jednak oczekiwali go w każdej chwili, nawet
z pewnym zniecierpliwieniem.
- ... i wtedy on podszedł i spytał o numer
telefonu - zakończyła z uśmiechem Asia.
Roześmiali się wszyscy oprócz Pawła, który już dawno stracił wątek. Zaniepokojony
finałem całej opowieści, naburmuszył się
i osunął się niżej na krześle.
- A co ty na to? - spytała Gosia, zerkając
z rozbawieniem na bruneta.
- Jak to co? Wyjęłam kartkę i...
- Spotykacie się? - przerwał jej nagle
Paweł, nie patrząc na nią, a oglądając
swoje paznokcie.
Asia wypuściła ze świstem powietrze, po
czym policzyła w myślach do dziesięciu.
Niewiele to jednak dało. Złość na chłopaka
już zaczynała w niej buzować.
- Czy ty zawsze musisz być tak potwornie
irytujący? - spytała ze złością. - Gdybyś
pozwolił mi dokończyć, to dowiedziałbyś
się, że...
- Że co? - przerwał jej znowu brunet,
wstając z miejsca i przewracając przy tym
krzesło. - Że dorysowałaś do numeru serduszko?
- A ty zawsze wiesz lepiej, prawda? Jesteś tak samo nieczuły i bezmyślny jak
zawsze!
Wstała z krzesła, obróciła się na pięcie
i zniknęła pomiędzy regałami. Paweł przez

Opowiadanie
W ubiegłym roku drukowaliśmy w odcinkach powieść Agnieszki Ryskiej. W
nowych wydaniach „Ellyty” będziemy
zamieszczać jej mniejsze formy prozatorskie. Jako redakcja nieodmiennie
wierzymy, że już niedługo zobaczymy
w witrynie księgarni zbiór opowiadań
Agnieszki lub weźmiemy do ręki powieść
pachnącą jeszcze farbą drukarską.

Kto się czubi...
Pięcioro
młodych
ludzi
siedziało
w ogromnej bibliotece w domu Asi. Było to
ich ulubione miejsce w całej posesji. Miało niepowtarzalny klimat minionych lat,
a w powietrzu unosił się zapach papieru,
kurzu i starego drewna. Biblioteka służyła im nie tylko jako zacisze do nauki, ale
także jako miejsce częstych spotkań grupy
siedemnastolatków. Teraz również siedzieli
wokół wysłużonego już stolika i śmiali się
wesoło, popijając herbatę.
Paweł zerkał ukradkiem na Asię, która opowiadała właśnie jakąś zabawną
historyjkę. Zerknęła na niego i kiedy zdała
sobie sprawę, że na nią patrzy, zmieszała się lekko i na moment straciła wątek.
Chłopak dalej ją obserwował, jednak już
nie tak otwarcie.
Asia była średniego wzrostu drobną
blondynką o brązowych, prawie czarnych
oczach. Już sam ten
fakt czynił ją „eksperymentem natury”, jak
sama lubiła o sobie
mówić. Właściwie dużo
było w tym racji, bo jej
cechy charakteru tworzyły razem mieszankę
wybuchową.
Jej przyjaciele mówili o niej, że była
urodzoną
aktorką.
Lubiła tworzyć przed
nieznajomymi fałszywy obraz samej siebie.
Dzięki temu właściwie
każdy myślał o niej
w zupełnie innych ka-
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chwilę gapił się bezmyślnie w miejsce,
w którym zniknęła, po czym spojrzał na
Michała.
- Co ją ugryzło? - spytał.
Chłopak wzruszył ramionami, a Gosia
pokręciła głową z dezaprobatą. Bartek
wyglądał jakby powstrzymywał się od
śmiechu. Paweł usiadł z powrotem przy
stole i zaczął bębnić palcami w dębowy
blat, rzucając co chwilę uwagi typu: „Ona
tak zawsze” albo „Zupełnie nie rozumiem
kobiet...”. W końcu wstał, bąknął, że idzie
poszukać sobie jakiejś książki i również
zniknął między regałami.
- Paweł nagle zapałał miłością do książek mruknęła Gosia. Bartek zachichotał.
Brunet szybko odnalazł Asię. Siedziała
na parapecie i wyglądała przez okno na
ukochany ogród tuż obok domu.
- Przepraszam - bąknął chłopak.
Odwróciła się nadąsana w jego kierunku.
- Jasne, nie twoja wina, że masz mały
mózg.
- Ja mam mały mózg?! - zawołał ze złością.
- Tak, chyba właśnie to powiedziałam. Nie
rozumiesz po polsku?!
- Och, doskonale rozumiem! Za to twój
mózg jest gigantyczny! Uważaj, by nie rozsadził ci głowy!
Michał spojrzał na Gosię i Bartka.
- Zaczyna się - powiedział i rozsiadł się
wygodnie na krześle, zakładając nogi na
stół.
- Uważasz się za lepszą ode mnie, bo nie
wiem tyle co ty?
- Tego nie powiedziałam. Dorabiasz sobie
teorie!
- Dorabiam sobie teorie?! Och, daj spokój!
Ciągle dajesz mi do zrozumienia, że jestem
skończonym idiotą! A może to
też moje chore urojenia, co?!
- Skoro tak uważasz, to może
rzeczywiście majaczysz?
- A teraz zostałem wariatem,
tak?! Cudownie!
- Górski!
- Nie po nazwisku, Lisiecka!
Stali naprzeciwko siebie, rozzłoszczeni jak nigdy przedtem.
Ich kłótnia jeszcze nigdy nie
osiągnęła takich rozmiarów.
Paweł miał wrażenie, że Asia
za chwilę po prostu rzuci się
na niego i zacznie go uderzać
swoimi małymi piąstkami.
Przez moment nie odzywali
się do siebie, a jedynie patrzyli sobie nawzajem w płonące
żywym ogniem oczy.
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- Czy ciebie naprawdę ktoś pozbawił
uczuć?! - zawołała w końcu Asia.
- Mnie? Ja przyszedłem przeprosić, nie
wiem nawet za co, a ty...
- Nie wiesz za co?! To po cholerę przepraszasz?
- O, proszę! Panna idealna doprowadzona
do furii. Ciekawy widok... - zakpił Paweł.
- Zostaw mnie! I to jak najszybciej, z łaski swojej! - krzyknęła. Złość wytrącała jej
z ręki kolejne argumenty. Miała ochotę po
prostu krzyczeć. Już nawet nieważne było
co.
- Ależ, Asiu, ja cię nawet nie dotykam!
- To zjeżdżaj! Po prostu spadaj! - zawołała,
podskakując przy tym i tupiąc nogą.
- Bo co mi zrobisz? Wydłubiesz oczy,
rozwalisz nos?
Dziewczyna zacisnęła pięści. Nie miała
już siły na kłótnię. Praktycznie zawsze tak
się kończyły ich spotkania w bibliotece.
A ona miała już tego serdecznie dość.
Z jej oczu popłynęły łzy, mimo że wcale
nie chciała do tego dopuścić. Nie chciała
mu pokazać, że jest słaba. Otarła je szybko wierzchem dłoni. Ale i tak zdążył te łzy
zauważyć.
Nigdy jeszcze nie płakała, gdy się kłócili.
Teraz to do niego dotarło - płakała przez
niego... Chciał coś zrobić. Ale co? Nie był
specjalistą od dziewczyn...
- Nie becz. Nie ma o co - powiedział jedyne,
co przychodziło mu do głowy. Po chwili już
wiedział, że to był błąd...
- Ty podły, nieczuły, samolubny... - krzyczała, na poczekaniu wymyślając epitety,
którymi go obrzucała.
Wciąż krzycząc, podeszła do niego i zamachnęła się, by go spoliczkować. Chwycił
ją za rękę, a ona straciła równowagę i oboje
wpadli na regał z książkami.
- Myślisz, że zdewastują bibliotekę? - spytała Gosia, delikatnie się uśmiechając.
- Myślę, że Asia na to nie pozwoli - odparł
Michał i wszyscy troje się roześmiali.
Paweł przytrzymywał obie ręce dziewczyny, która za wszelką cenę próbowała się
wyrwać. Jasne loki kleiły się do mokrych
od łez policzków. W końcu przestała oponować, zwiesiła głowę i czekała. A Paweł
stał przed nią i zupełnie nie wiedział co robić. W końcu puścił ją i odgarnął jej włosy
z twarzy. Spojrzała mu w oczy.
Nie planował tego. Nie przemyślał. Nie
rozważał. Po prostu to zrobił. Pocałował ją.
A ona oddała pocałunek. Przyciągnął ją do
siebie, a ona zarzuciła mu ręce na szyję.
Oboje wyrażali bez słów to, co już dawno każde z nich chciało powiedzieć temu

drugiemu. Całowali się, odczuwając ulgę,
zdobywając wreszcie to, do czego tęsknili.
W końcu oderwali się od siebie.
- Czekałam aż to zrobisz - szepnęła.
- Kocham cię, Aśka! - powiedział z uśmiechem.
- Od kiedy?
- A bo ja wiem? - Wzruszył ramionami. Chyba od zawsze... - Wtuliła się w niego.
- A co z tym numerem? - spytał, przypominając sobie nagle powód kłótni.
Zachichotała cicho.
- Napisałam mu numer telefonu mojej cioci - odparła wesoło. - W ogóle słuchałeś
mnie jak opowiadałam? - zaciekawiła się.
Uśmiechnął się z zakłopotaniem.
- Nie do końca... - przyznał.
Asia pokręciła tylko głową z uśmiechem
i jeszcze mocniej się w niego wtuliła.
- Co oni tam robią? - niecierpliwiła się Gosia. - Tak nagle zamilkli...
- Może się pogodzili, co? - spytał niepewnie
Bartek.
- Oni? - Zaśmiała się. - Raczej siedzą
w dwóch odległych kątach i patrzą na siebie obrażeni jak małe dzieci.
Nie mogli wiedzieć, że przegapili najlepszą część kolejnego spektaklu w życiu Asi.

Sport

Sportowe nowinki
PRZEŁAJE
9 października (czwartek) odbyły się po raz
kolejny bydgoskie biegi przełajowe w Fordonie w Dolinie Śmierci przy ulicy Piwnika
Ponurego. Z naszej szkoły mieliśmy liczną
grupę reprezentantów, jednak nie udało
się zdobyć miejsc na podium. Za rok będzie lepiej!

PIERWSZE STARCIA SZCZYPIORNISTÓW
10 października (piątek) nasza reprezentacja piłki ręcznej zagrała pierwszy mecz
w tym roku szkolnym. Niestety, przegrany. Zaczęło się niefortunnie, gdyż zamiast
7 osób, nasz skład liczył tylko 5. Było to
znaczne utrudnienie w grze, stąd też wynik
5:10 z XII LO. Zawody odbyły się w Gimnazjum nr 3 w Fordonie. Nasi szczypiorniści dawali z siebie wszystko. Mimo niekorzystnego wyniku nie poddają się i już
teraz obiecali lepszą grę. Trzymajmy zatem
kciuki i czekajmy na sukcesy!

Zajęcia dodatkowe
SIATKÓWKA

Dziewczęta: czwartek 16:30-18:00
Chłopcy: piątek 16:30-18:00

KOSZYKÓWKA

Dziewczęta: poniedziałek 16:30-18:00
Chłopcy: wtorek 16:30-18:00

PIŁKA RĘCZNA

Grupa mieszana: środa 16:30-18:00
Sylwia Nadolna

Bydgoskie
Gimnazjum
Klasyczne

Znajdź
10 różnic

O czym myśli
dyrektor?

Podaj 10 szczegółów różniących obie fotografie.

O czym myśli dyrektor?
Najlepsze teksty zostaną wydrukowane w kolejnym
numerze.
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