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Wstępniak:

Drodzy Czytelnicy, w tym roku nasza redakcja wita Was po
raz pierwszy po wakacjach. Dla wielu z nas ten roku będzie bardzo
ważny i decydujący, gdyż- jak wiecie - czeka nas egzamin dojrzałości. Wciąż przybywa obowiązków, ale nie poddajemy się i tworzymy
dalej naszą gazetę. Już od początku wielkim zaangażowaniem
wykazały się klasy pierwsze, za co chciałabym serdecznie podziękować. Ich talent możecie ocenić po pierwszych artykułach, a w tym
Ręka na pulsie
wydaniu ich nie brakuje. Wszyscy, którzy przyzwyczaili się do
Chłopak bez mapy życia
O wyższkości obozów intrgracyjnych nad stałych działów - nie będą rozczarowani. „Ręka na pulsie”,
... ich brakiem „Aktualności”, „Skuwka, zasuwka”, „Tak wyglada moje miasto”, recenzje Ellyzy, felieton
Moniki Grudniak znalazły się również w tym numerze pisma.
W TYM MIEŚCIE COŚ SIĘ DZIEJE!
Poza tym po raz kolejny przekonacie się, że czujni reporterzy „Ellyty” są wszędzie:
Kilka słów o maturze, czyli nie taki diabeł
straszny jak go malują. na castingu do szkolnego teatru, w Salonie Maturzystów, bydgoskiej ulicy, czy… FestiSkuwka, zasuwka ... czyli małe co walu Filmów Najgorszych.
nieco o poprawności
Niech „Ellyta” będzie z Wami, a Wy z „Ellytą” !
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Ślubowanie
w cieniu wypadku
o godzinie 13.00
6 października (wtorek) odbyło się
uroczyste ślubowanie klas pierwszych
zarówno liceum, jak i gimnazjalistów.
Ciekawy program artystyczny o naszym
patronie, Cyprianie Kamilu Norwidzie
zaprezentowala klasa IIB, Niezastąpieni
w prowadzeniu imprezy, jak zwykle okazali się nasi konferansjerzy Jarek Bednarz
z IIIB i Natalia Wolska z IID. Nie mogło
zabraknąc też wystąpienia naszego dyrektora, Pana Jarosława Durszewicza, który
wsparł pierszaków swoim ciepłym słowem.
Wreszcie nadszedł moment, na który
czekali wszyscy - oficjalne ślubowanie,
a następnie przewodniczący klas złożyli
swoje podpisy w księdze szkoły. Nie obyło
się także bez sensacji. Jedna z naszych chórzystek już na początku niespodziewanie
zemdlała. Wypadek wyglądał groźnie, ale
sytuacja została opanowana i dziewczyna
powoli dzoszła do siebie.
Zatem, jak widać, atrakcji nie zabrakło, ale wszystko skończyło się dobrze.
My natomiast życzymy samych sukcesów
nowym, pełnoprawnym już uczniów naszej
szkoły.
Sylwia Nadolna

Wyścig szczurów
Równo z dniem 1 września ruszył
wielki wyścig - wyścig szczurów. Rodzice
w wielkim zdziwieniu przyglądają się swoim
pociechom, które z brzydkich kaczątek
czy lekkoduchów zmieniają się w nie do
poznania szkolne piękności (bądź szkolnych „przystojniaków” – nie zapominając
o naszych jakże licznych w I LO panach),
zaś najwięksi buntownicy i kombinatorzy
starannie i wytrwale pracują na plakietkę
„wzorowy uczeń”. Skąd ta nagła zmiana?
Otóż, odpowiedź na te pytanie nie musi być
wcale taka trudna, w związku z czym może
ograniczyć się do jednego hasła: liceum.
Nowa szkoła, nowi ludzie, nowe
możliwości, marzenia, cele, jedna z nielicznych szans pokazania się z innej strony (ewentualnie kontynuowania dobrej
passy gimnazjalnej). W uczniach z klas
pierwszych i ostatnich można zaobserwować nagły przyrost ambicji, tyle że
w obu przypadkach z innego powodu. O ile
Ci pierwsi pragną „zabłysnąć”, pokazać na
co ich stać, o tyle Ci drudzy po prostu muszą

ostro wziąć się za siebie, by jak najlepiej
wypaść na egzaminie dojrzałości. Do czego
dążę? Jak nietrudno zauważyć pierwsze
kontakty uczeń-uczeń jak i uczeń – nauczyciel zdają się być najmilszym okresem
w życiu szkolnym licealisty. Dowolna
osoba, taka jak Ty, Drogi Czytelniku, stara
się wywrzeć jak najlepsze wrażenie, które
- ośmielam się twierdzić - nigdy nie będzie
trwało wiecznie. Nie chcę tym samym namawiać do wzajemnego oceniania się, czy
obsesji na punkcie tego, że z każdym musi
być coś nie tak. Pragnę tylko zaznaczyć,
że nie warto udawać kogoś, kim się w rzeczywistości nie jest. Każdy z nas ma własną, niepowtarzalną osobowość, której nie
warto zmieniać, tylko po to, by mieć więcej
znajomych. Po co niszczyć swoje własne
wartości i zasady, skoro w głębi serca będziemy z tego powodu nieszczęśliwi? Należy mieć odwagę i pokazać swoje prawdziwe
„ja”, które nawet nie tak doskonałe jak by
się chciało, zawsze może ulec poprawie.
Laura Porowska

10 października - Światowy Dzień
Zdrowia Psychicznego
28 października- Dzień Odpoczynku
dla Zszarganych Nerwów
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CASTING DO
TEATRU „SCENA
JEDEN”
Przed klasą grupka podekscytowanych osób. Wszyscy powtarzający
bezgłośnie swoje role, nerwowo chichoczący i wpatrujący się z napięciem w drzwi
sali, w której ma być przesłuchanie. Nikt
nie wie, co kryje się za tajemniczym numerem 206. Wreszcie ktoś otwiera, wzywa
pierwszą osobę. Przepychamy się do drzwi,
mówiąc, że jesteśmy z gazetki szkolnej.
„Tylko dwie osoby z redakcji”- decyduje
chłopak pełniący rolę mitologicznego
Charonaprzeprowadza
kandydatów
przez granicę miedzy światem beztroski,
a surowej oceny, czyli na casting. Kocimi ruchami przemykamy się z drugim
dziennikarzem pod jego wyciągniętym
ramieniem. Udało się!
Z przodu klasy pozostawiono wolne
miejsce dla występujących. Naprzeciwko, w ławkach ustawionych w jeden rząd,
siedzi szanowne jury w składzie: dwoje
nauczycieli oraz kilku aktorów „Sceny 1”.
Sadowimy się z tyłu klasy i czekamy na
rozpoczęcie przesłuchania.
Pierwsza osobą jest Maria Jerzy.
Deklamuje wiersz Zbigniewa Herberta.
Mówiła wyraźnie z ładną dykcją. Dziwię
się, że wybrała akurat ten utwór traktujący
o wojnie. Wydaję mi się , że mało tam było
jej własnych uczuć… Po występie-krótka
chwila na rozmowę z jury. Zadają pytania
dotyczące doświadczenia scenicznego,
wokalnego, gry na jakimś instrumencie,
dlaczego kandydat wybrał akurat ten
wiersz i jaka byłaby jego wymarzona rola
teatralna, czy lepiej czuje się w komedii
czy raczej w dramacie? Odpowiedzi są różne, niektóre bardziej, inne mniej szczere,
jednak jury tak samo surowe oraz dobitne
w swoich komentarzach.
Kolejną chętna jest Zuzanna Szubertowska, która bardzo ekspresyjnie recytuje
dwa wiersze. Okazało się, że gra również
na gitarze elektrycznej oraz pianinie. To na
pewno spotęgowało jej szanse.
Marta Grudzińska, z klasy 0h, po małej wpadce z tekstem na początku występu,
pokazuje na co ją stać. Pięknie „odgrywa”
wiersz W. Szymborskiej „Identyfikacja”- widać, że włożyła w to serce. Zapytana o śpiew
i taniec, przyznaje, że trenuje hip-hop oraz
może zaprezentować swoje wokalne możliwości, ale tylko z podkładem muzycznym.
Sędziowie kiwają głowami i pozwalają jej
przyjść później, z magnetofonem.
Jako jedyna, tanecznie, prezentuje
się Karolina Kulczyk z klasy 1b. Porusza
się z gracją (czyżby rumba?), do piosenki
z „Dirty dancing”-„Time of my life”. Trochę
nieodpowiednie jest jednak stałe wskazywanie palcem na jury, które pewnie czuje
się jakby było wywoływane do odpowiedzi…
Hm… zalotne mruganie również odniosłoby
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swój efekt, gdyby nie było go tak dużo.
Sędziowie pytają o doświadczenie. Karolina
trenuje już 3 lata. „A powiedz mi, dlaczego to właśnie ty powinnaś być w kółku
teatralnym?”- pada pytanie. „Wiąże swoją
przyszłość z aktorstwem”- mówi, wspominając także, o swoich sukcesach
scenicznych.
Wreszcie jakiś mężczyzna! Pierwszym
chłopakiem, ubiegającym się o miejsce
w teatrzyku jest Michał Birosz z klasy 1e,
który recytuje wiersz „Rewolucja” S. Mrożka.
Ma
zachwycający,
wyraźny głos, stworzony do deklamacji.
Wybór utworu też
trafny, jest lekki
i zabawny, niestety…nieco za długi.
Jego
prezentacja
opiera się jedynie na
mowie, nie uwzględnił w niej miejsca na
jakiekolwiek gesty.
Jury uznaje, iż bardziej pasowałby do
koła recytatorskiego,
on przyznaje im
rację, jednak chce się sprawdzić w „Scenie1”. Czemu nie? Zawsze warto spróbować.
W miedzyczasie występuje wymieniona już
Marta, prezentując swój delikatny, melodyjny głos.
Piosenką „Ja dla pana czasu nie
mam” sędziów zachwyca Basia Kamrowska
z klasy 0h. Ma silny, wyćwiczony wokal.
Sędziowie zgodnie stwierdzają, że przyda
im się uzdolniona piosenkarka.
Talentem dramatycznym okazuje
się Luiza Magdańska z klasy 1b, recytując
„Modlitwę”. Sędziowie dosyć sceptycznie
odnoszą się do wyboru wiersza. Jednak
dziewczyna obroniła się mówiąc, że lubi
poważną poezję.
Beata Gumienna popisała się,
wykonując wiersz „Jesteś piękny”- mistrzyni Szymborskiej. Co tu dużo pisać? Czysto,
wyraźnie, głośno, no i przed wszystkim
należą się brawa za wybór utworu.
Anna Sikorska z klasy1f zaskakuje nas
mówiąc, że zarecytuje utwór hip-hopowy.
Zaciekawieni słuchamy. Dziewczyna „rozmawia” z wyimaginowaną osoba siedząca
na krześle, wczuwa się w swoją rolę.
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Zobaczymy, czy spodoba się sędziom na
tyle, aby przyjąć ją do „Sceny 1”.
Paula Chudzińska z lekkością
i optymizmem prezentuje przekorny wiersz
Agnieszki Osieckiej „Mówiłam żartem”.
Choć podoba mi się, to jednak jurorom
wykonanie utwóru nie zaparło tchu
w piersiach.
Pierwszym duetem, który prezentuje
scenkę, jest Kaja oraz Kinga. „Rozmowy
w toku - Śpiąca Królewna” to lekki, zabawny skecz parodiujący większość znanych

powszechnie bajek. Co więcej, okazuje się,
że dziewczyny same napisały scenariusz
oraz, że są uzdolnione muzycznie-jedna
gra na gitarze, a druga śpiewa w chórze.
Cytując Panią z jury : „Albo (są) dobre, albo
optymistki”.
Wielkim zaskoczeniem jest Maciej
Senska, który wpada na salę przesłuchań
z, można by rzec „rozwianym włosem”,
gdyby miało mu się co rozwiewać. Tłumaczy sędziom, iż dopiero przed chwilą dowiedział się o przesłuchaniu i że jest chory.
Nie porusza to bynajmniej twardych serc
jury i proszą go oni o występ. Po minucie
recytacji fragmentu „Pana Tadeusza” znudzona Pani Sędzia, prosi; „No zróbże coś
z sobą”. Wtedy Maciek zaczyna żywiej
gestykulować oraz ubarwiać znane teksty.
To, co najbardziej nas zaskoczyło to jego
skrywany talent wokalny.
Ostatnią kandydatką jest Hania,
która recytuje piosenkę Hey - „S.O.S”.
Niestety, nie potrafi przyciągnąć uwagi
widza, a może wszyscy są już po prostu
zmęczeni? W każdym razie - ma wyraźny głos, dzięki któremu jej występ można
uznać za w miarę udany.
Podsumowując cały casting, muszę
przyznać, iż poziom utrzymywał się na
standardowym poziomie. Niestety, to, co
najbardziej rzucało się w oczy to znudzenie
sędziów, mącone od czasu do czasu jakimś
ciekawym występem. Rada na przyszłość:
NIE BÓJCIE SIĘ RYZYKOWAĆ! STAWIAJCIE NA ORYGINALNOŚĆ! Osoba, która
recytuje znane, powtarzane od wieków
wersy w sposób, który nawet wampira
zachęciłby do snu, niestety nie ma szans
na zapamiętanie. Przy okazji, przyda się
również odporność na krytykę przemyconą miedzy wierszami, lub sprytnie ukrytą
w podchwytliwym pytaniu. Nie bójcie się
pokazać, na co was stać! Osobom uczestniczącym w przesłuchaniu życzę powodzenia
(zwłaszcza dziewczynom - one maja
trudniej, gdyż aktorek jest znacznie
więcej niż aktorów) oraz wielu, wielu innych
udanych castingów!
Hanna Engel
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„Nie taki diabeł
straszny.....”
Jak co roku, wraz z początkiem września rozpoczął się sezon oblężenia. PKS-y,
tudzież inne środki transportu, zapchane
żądnymi wiedzy dziećmi zmierzającymi do
szkoły stały się czymś tak pewnym
i oczywistym jak to, że nasi piłkarze nie
wygrają najbliższego mundialu. Ścisk,
zgiełk,
ograniczona
ilość
powietrza
i to uczucie, kiedy wchodząc do autobusu
o 7:06 widzisz JEDNO wolne miejsce towarzyszą nam, dojezdnym, prawie codziennie.
Jednak nie ma tego złego co by na dobre
nie wyszło.Gdy spojrzymy na to pod nieco
innym kątem, możemy dojść do zaskakującego wniosku, że dzięki PKS-om stajemy
się...lepsi:)

Czym jest bowiem codzienne stanie
20 minut w korku na Kujawskiej, jeśli nie
ćwiczeniem cierpliwości i pokory? Albo
punktualność, która wyrabia się wprost
proporcjonalnie do ilości późniejszych
powrotów do domu.Po głębszym zastanowieniu doszukałam się także wątku
edukacyjno - dydaktycznego. To dzięki
częstym jazdom autobusem dowiedziałam
się o istnieniu rzeczy tak niezwykłych,
jak choroba ruchliwych nóg (objawów nie
stwierdziłam. Uff...) czy syndrom zbrodniarza.Do dziś nie byłabym też świadoma
potencjalnego niebezpieczeństwa jakie
niosą ze sobą wszechobece... herbatniki
(Jeśli wydaje Ci się to głupie, to nie zdajesz sobie sprawy jak łatwo można się nimi
zadławić). Bardzo rozwijającym zajęciem
jest również obserwowanie współpasażerów. Jednym z ciekawszych indywiduów,
których spotkałam na swojej drodze, była
para
przesympatycznych
staruszków.
Dziadek w berecie z orzełkiem (!) barwnie
opowiadający historie wojenne („I wtedy
Rosjanie wkroczyli...”) oraz babcia w wieeelkich okularach, która sprawiała wrażenie
jakby nie docierało do niej ani jedno słowo
wypowiedziane przez owego jegomościa.
Jak widać, o komunikacji publicznej
można powiedzieć wszystko: że zatłoczona, powolna, a kierowcy niemili. Mimo to,
jednemu zaprzeczyć nie można. Podróże
kształcą. Nawet te PKS-em:)
Dominika Matczyńska

Kujawsko Pomorski Salon
Maturzystów
Perspektywy 2009
11 września (piątek) w Operze Nova,
po raz pierwszy w naszym miescie odbyl
sie Salon Maturzystów. Jego podstawowym celem było przekazanie tegorocznym
klasom maturalnym rzetelnych i kompleksowych informacji o egzaminie dojrzałości
2010 roku. Na uczniów, jak i też na ich
nauczycieli czekało wiele atrakcji. Wykłady
z poszczególnych przedmiotów, informacje
ogolne i podstawowe zasady matury 2010,
oferty szkół wyższych z regionu i nie tylko, a także pyszne niespodzianki w postaci
słodyczy i napojów.
Duzą popularnością cieszyło się stoisko Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Gdańsku, gdzie każdy mógł otrzymać
arkusz egzaminacyjny z dowolnego przedmiotu na dowolnym poziomie, a także
dowiedzieć się jak najlepiej przygotować
się do poszczególnych części egzaminu.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się
również wykłady dotyczące egzaminu
z matematyki, która w tegorocznej
maturze po raz pierwszy jest obowiązkowa. Chętnych nie zabrakło także na
wykłady z j.polskiego, j.angielskiego,
historii oraz wos-u.
Każdy maturzysta mógł zaczerpnąć
inforamcji, jak wyglądają egzaminy, jakie
są kierunki na poszególnych uczelniach,
ale też, co bardzo ważne, miał okazje poznać kalendarz maturzysty, czyli najważniejsze terminy.

„Kraj niesamowity,
po prostu”,

czyli relacja ze spotkania z panią Małgorzatą
Becella
Data 28 września 2009 r. będzie
kojarzyła się niektórym uczniom naszej
szkoły z dorożkarzem-oszustem, oczami
drobiu spoglądającymi na klienta restauracji i spluwaczkami w pociągach.
Oto wspomnienia niezwykłej osoby, pani
Małgorzaty Becella, z wycieczki do ojczyzny
Kartezjusza.

Z mężem nawet na koniec świata
O godzinie piętnastej trzydzieści
wszystkie krzesła w naszej Czytelni były
już zajęte, przeważnie przez płeć żeńską.
Każdy z niecierpliwością wyczekiwał
początku niecodziennego pokazu. Kiedy do sali wszedł gość główny, większość
obecnych opanowało głębokie poruszenie.
Kiedy prowadzący – Jarek Bednarz
i Monika Grudniak - oficjalnie rozpoczęli
tę nietypową konferencję, zamieniliśmy
się w słuch.
W podróż do Chin wybrała się
mężem. Uważa, że owe trzy tygodnie
minęły im pod znakiem wielu zabawnych
sytuacji i ciekawych doświadczeń. Zwiedzili takie miasta jak Pekin, Toksian, Lojan,
czy Szanghaj.
Spotkanie miało na celu przybliżenie
zebranym uczniom naszej szkoły ciekawostek kultury jednego z najsłynniejszych
państw na świecie. Pierwszy punkt
dotyczył języka. Dzieli się on na kilkadziesiąt dialektów, gdzie główny nosi
nazwę mandaryńskiego. Każdy z nich, mimo
takiego
samego
zapisu
graficznego,
w inny sposób wymawia dane słowo. Oprócz
ojczystej mowy, używają oni jeszcze swojej
odmiany angielszczyzny.

Polak w wielkim mieście
Pani Małgorzata wyświetliła pokaz
zdjęć. Turystka z uśmiechem stwierdza,
że stanowili w Chinach ogromną atrakcję.
Prawdopodobnie dlatego, że jej mąż jest
blondynem, więc „kontrastował” z tłumem
czarnych głów.
Wycieczkę rozpoczął przylot samolotem do Pekinu. Należy zaznaczyć, że
powstało tam największe lotnisko na
świecie. Osiągnęło takie rozmiary, że trzeba
poruszać się po nim kolejką ekspresową.
Podróże małe i duże
Jedną z przyjemności, na które
można się tam skusić (w Polsce również), jest przejażdżka dorożką. Państwo
Becella, siedząc w wygodnym powozie,
podziwiali stadion, na którym odbywały
się zeszłoroczne Mistrzostwa Świata, oraz
niezliczoną ilość parków, w których
tłumy ludzi ćwiczyli Tai Chi, bądź po
prostu
tańczyli.
Wycieczka
trwała
bardzo długo, a gdy w końcu znaleźli
się na drugim końcu miasta, dorożkarz
zażądał kolosalnej sumy pieniędzy.
Po burzliwej negocjacji ustąpił, bo w tym
kraju rządzą surowe zasady - za oszustwo
grozi miesiąc aresztu.
W Chinach nie ma możliwości jechać
koleją bez biletu. Każdy pociąg posiada
wyznaczone peron, gdzie przed wejściem
sprawdza się dokumenty. „Wejściówkę”
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można zakupić jedynie na miejscu, więc
wcześniejsza rezerwacja nie wchodzi w grę.
Wchodząc do pojazdu od razu wykluczamy
pomysł snu podczas przejazdu, gdyż jeden
przedział liczy sto osiemnaście miejsc. Ba,
nie dość, że znajduje się tu mnóstwo ludzi,
to jeszcze nie używają słuchawek, tylko
słuchają muzyki na głos. Chińczycy często przysiadali się do Polaków, prosząc, by
zaśpiewali im jakieś ludowe piosenki.
Co kraj, to obyczaj
Któż z nas nie kosztował jeszcze
rarytasów kuchni chińskiej? Oczywiście, w Chinach smakują one podwójnie
lepiej. W ten sposób myśli pewnie każdy,
kto jeszcze nie miał do czynienia z oryginalnym menu. O przysmakach takich, jak
jaja odleżane w wapnie, czy ryż w każdej
postaci słyszeliśmy chyba wszyscy. Nasz
gość opowiadał, że każdy lokal, mający taką możliwość, szczyci się potrawą
z… psa. Inne punkty karty dań brzmią:
lody warzywne ze zsiadłego mleka, bobowe, groszkowe oraz wiele równie ciekawych
pozycji. Wybór pani Becella padł na udka
kacze. Po chwili wyczekiwania, z talerza
patrzyły na nią oczy ugotowanego drobiu.
Innym absurdem jest fakt, że
mężczyźni paradują po ulicach z gołymi
brzuchami. Na dodatek plują, dlatego
w pociągach zainstalowano spluwaczki.
Panie natomiast, obsesyjnie unikają

słońca - noszą rękawiczki, kapelusze,
stosują produkty wybielające. W podróż
nikt nie wybiera się bez termosu z zieloną
herbatą.
Perły kultury i architektury
Obowiązkowo należy wspomnieć
o symbolu Chin - Wielkim Murze. Liczy on
ok. trzynastu metrów wysokości. Wieżyczki rozmieszczone są na odległość „rzutu”
dwóch strzał.
Wielkie poruszenie wśród zebranych w bibliotece wywołało wspomnienie
o tzw. Xian, czyli „Terakotowej Armii”.
Składa się ona z ośmiu tysięcy figur
naturalnej wielkości, o różnej mimice
twarzy, wykonanych z palonej gliny (terakoty). Posągi znajdują się w grobowcu
pierwszego chińskiego cesarza Qin Shi,
w odległości półtora kilometra na wschód
od jego sarkofagu. W 1994 roku utworzono
w tym miejscu muzeum, które zostało wpisane na światową listę UNESCO (jako jeden
z pięćdziesięciu obiektów w kraju).
Powracając do czytelni w I LO…
Podczas całej prezentacji mogliśmy
przynieść się myślami do Azji, oglądając
zdjęcia i słuchając tradycyjnej muzyki
w tle filmików. Uważam, że najlepszym
podsumowaniem reportażu będzie zacytowanie
pani
Małgorzaty
Becella,
„Trzy najpopularniejsze słowa na świecie to Made In China”.
A Was, Drodzy Koleżanki i Koledzy, zachęcamy
do podróżowania oraz,
co jest bardziej w zasięgu ręki zapraszamy na
prezentację
dotyczącą
Meksyku, która odbędzie
się 19 października.
Iwona
Stankiewicz,we
współpracy z Elwirą
Wawrzyniak
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Chłopak bez mapy
życia

Narkotyki są wszędzie. Sprzedawanie
ich jest niedozwolone, jednak cały czas
bardzo opłacalne. Używki kupują przeważnie dzieci i młodzież z problemami. Znajdują
w nich pocieszenie i drogę ucieczki od
otaczającego ich złego świata. Częste
zażywanie
narkotyków
prowadzi
do
uzależnienia i tzw. głodu nikotynowego,
a w konsekwencji do narkomanii i śmierci.
„Narkotyki naprawdę pomagają”- mówi
Dawid.- „Niestety, tylko na chwilę. Później
narkomania staje się prawdziwym koszmarem.” Bohater dzisiejszego reportażu,
Dawid, uzależnił się głównie od heroiny.
Występuje ona w postaci białego lub brązowego proszku, rzadziej w postaci granulek.
Dawid ćpał ponad rok. Doprowadziło to
go do zapaści narkotykowej- po prostu
przedawkował. Pierwszego stycznia 2008r.
lekarze przekreślili jego życie. Jednak
chłopka odbił się od dna i od trzeciego
marca 2008r. leczy się w bydgoskiej poradni dla narkomanów.
Stoimy razem na moście bydgoskim.
Dawid trzyma w ręku ostatnia działkę
marihuany. Po pewnej chwili wrzuca
ja do wody. Odchodzimy i zaczynamy
rozmawiać.

Wszystko, co dobre szybko
się kończy
Dzień przed spotkaniem z Dawidem,
umówiłam się z jego przyjaciółką Natalią.
Ich wielka przyjaźń rozpoczęła się już
w szkole podstawowej. Dawid i Natalia
chodzili razem do klasy przez sześć lat.
Bardzo dobrze się dogadywali. Chłopak był
wtedy dojrzałym, miłym i wyrozumiałym
człowiekiem. „Mówiłam mu o swoich
problemach, kłótniach z koleżankami
i o szczenięcych miłościach”-wspomina
dziewczyna.- „On nie mówił prawie nic.
Uważałam, że jest zamknięty w sobie
i że nie ma powodów do żalenia się. Teraz
wiem, że się myliłam”. Gdy Natalia i Dawid
ukończyli szkołę podstawową, postanowili
razem udać się także do gimnazjum.
Na początku dalej się przyjaźnili. „W październiku 2006 roku coś się zmieniło.
Dla Dawida przestały liczyć się stopnie.
Jego palny o zostaniu w przyszłości piłkarzem odeszły w niepamięć. Liczyli się
dla niego tylko nowi znajomi. Zapomniał
o mnie” - mówi smutna Natalia. - „Zapomniał
o wszystkim: chodził na wagary, potem nie

Ręka na pulsie
zdał pierwszej klasy. Wpadł w złe towarzystwo, a ja nie byłam w stanie go stamtąd
wyciągnąć”. Minął rok i Natalia, jak sama
mówi, przestała już myśleć o starym przyjacielu. Znalazła innych znajomych i to im
poświęcała swój prywatny czas. Pewnego
dnia, tj. 1.01.2008r. zadzwonił do dziewczyny telefon z informacją, że Dawid leży
w szpitalu z powodu przedawkowania
narkotyków. „Nie zastanawiałam się ani
sekundy. Od razu pojechałam do szpitala im. Antoniego Jurasza.”- wspomina
Natalia. „Rozmawiałam wtedy z Dawidem
trzy godziny. Wszystko mi wytłumaczył.
Teraz dalej się przyjaźnimy i stanowimy
dla siebie podporę.”

Smutek babci
Dawid od szóstego roku życia mieszkał z babcią. Jego rodzice wzięli rozwód,
po czym oboje wyjechali za granicę. Opiekę nad chłopcem przejęła babcia. „Gdy
Dawid poszedł do gimnazjum, widziałam,
ze coś jest nie tak. Przychodził do domu
około drugiej nas ranem. Prawie w ogóle
ze mną nie rozmawiał. Nic nie mogłam zrobić. Strasznie się o niego bałam” Pani Ela
sądzi, że głównym powodem, dla którego
Dawid sięgnął po narkotyki było odrzucenie przez rodziców. „Zauważyłam, że Dawid
czuł się samotny i odrzucony. Próbowałam
go pocieszać. Jednak on nie potrzebował
mnie tylko rodziców i ich miłości” - wyznaje przygnębiona babcia. Od około listopada
2006r. Dawid strasznie się mienił, stał się
gburowatym chuliganem, który niczym się
nie przejmuję. „Pierwszego stycznia 2008
roku mój wnuk wrócił do domu ledwo
żywy. Po kilku minutach zemdlał. Szybko
zadzwoniłam po karetkę. Dopiero w szpitalu lekarze uświadomili mi, co przez ten rok
działo się z chłopakiem”- babcia zaczęła
płakać i wyszła z pomieszczenia.

Błędy młodości
Idziemy z Dawidem ul. Długą
w Bydgoszczy. Jest około godziny 18:15.
Chłopak zaczyna opowiadać: „Wszystko
zaczęło się we wrześniu 2006 roku. Poszedłem do nowej szkoły. Poczułem się tam
taki mały i zagubiony. Moja przyjaciółka
Natalia chodziła do innej klasy i nie chciałem zawracać jej głowy. Rodzice dawno
mnie zostawili. To był bardzo trudny okres
w moim życiu. Bodajże 14 września poznałem Rudego i Adama - to oni wprowadzili
mnie do szkolnej bandy. Już nie czułem
się samotny. W październiku moje znajomości zacieśniły się. Razem z kumplami
chodziliśmy na piwo Nawe w czasie lekcji.
Pamiętam, jak Natalia próbowała mnie
ratować. Niestety, nie posłuchałem jej”Dawid bierze głęboki oddech i mówi dalej.- „Potem było coraz gorzej. Marihuanę
po raz pierwszy zażyłem 22 października
(urodziny Natalii). Podobało mi się!
Narkotyki wprowadzały mnie w inny lepszy
świat. Nie chciałem stamtąd odchodzić. Od
tamtego czasu moje życie stanowiły głownie imprezy . Nikt ani nic innego się nie
liczyło. Miałem znajomych, a problemy
jakoś same się rozwiązywały. Wszystko
trwałoby dalej, gdyby nie pamiętny sylwester 2007/2008. Wtedy to dopiero była
zabawa! Zebraliśmy się w piętnastu

chłopaków. Dostaliśmy nowy, świeży
towar, więc nasza radość nie miała
granic. Piliśmy i ćpaliśmy jednocześnie.
Nie wiem czemu, o północy wyszedłem
z klubu i udałem się do domu. Co działo
się dalej, nie pamiętam. Urwał mi się film.
Obudziłem się dopiero w szpitalu. - Dawid
milknie, wkłada ręce do kieszeni i idzie
dalej. Chłopak nic nie mówił przez
następne dwadzieścia minut. Chciałam
już odejść, gdy cicho wyszeptał: „To był
największy błąd mojego życia. Konsekwencje czynów, które popełniłem w tamtym
roku( tj. 2007) ponoszę do dzisiaj. Często
odczuwam strach w stosunku do innych
ludzi. Z odważnego chłopaka zmieniłem się
w tchórza. A wszystko przez te głupie
narkotyki. Teraz leczę się u psychologa
i próbuje odzyskać zaufanie najbliższych.
Strasznie żałuję tego, co Zrobiłem. Nigdy
więcej nie popełnię takiego błędu.” Dawid
podał mi rękę na pożegnanie i odszedł
w stronę przystanku.

A co dalej?
Obecnie Dawid uczestniczy w zajęciach u pani psycholog Katarzyny
Kowalskiej. Pani doktor, za zgodą Dawida,
udzieliła nam krótkiego w wiadu, na temat stanu jego zdrowia: „Z Dawidem jest
coraz lepiej. Jego sytuacja nie należy do
najgorszych. Chłopak posiada wsparcie
u rodziny i przyjaciół. Leczenie w naszej
klinice podjął 3 marca 208r. Raz, tj.
5 kwietnia próbował uciec z ośrodka.
Na szczęście nie udało mu się to. Obecnie
mieszka z Natalią, a na nauki przybywa
regularnie, co dwa dni. Moim zdaniem
Dawid należy do tej nielicznej grupy osób,
które udało się uratować”- uśmiecha się
pani doktor i wraca do pracy.
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ang. EMCDDA) szacuje, że co roku w Unii Europejskiej
ok. 8 000 zgonów następuje z powodu
nadużywania narkotyków (przedawkowania). Dożylne ich przyjmowanie to również
główne źródło przenoszenia zakażeń
krwiopochodnych,
takich
jak
HIV,
zapalenie wątroby typu B i typu C. W
UE ok. 2 mln osób ma problemy związane
z zażywaniem narkotyków – połowa
z nich przyjmuje je dożylnie. Choć częstotliwość występowania HIV wśród osób
wstrzykujących narkotyki spadła w latach
2001–2005, w 2005 r. odnotowano jeszcze
około 3 500 nowych przypadków zachorowań. W Polsce sytuacja wygląda podobnie.
Polsce narkomanii uzależniają się głównie od: przetworów konopi, heroiny, LSD
i amfetaminy. Szacuje się , ze w naszym
państwie jest około 70 000 narkomanów!
Dawid nie musiał stać się jednym z nich.
Gdyby jego rodzice choć raz pomyśleli
o synu, te wydarzenia nie miałyby miejsca.
Na szczęście Dawidowi się udało. Przeżył
i teraz zaczyna na nowo funkcjonować
w społeczeństwie. Przeżył, ponieważ
w życiu doświadczył prawdziwej miłości
i przyjaźni. Każdy z nas ma prawo znaleźć
się na dnie, ale i każdy z nas ma prawo
się od niego odbić. Najważniejsze jednak, abyśmy wierzyli, ze życie bez miłości
i przyjaciół nie ma sensu, bo przecież nie
ma, prawda?

O wyższości
obozów integracyjnych nad ... ich
brakiem

Pierwszego września ponad stu młodych ludzi rozpoczęło naukę w I Liceum
Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Wydawałoby się, że powinny być to osoby
całkowicie sobie obce. A jednak zewsząd
dobiegały śmiechy i rozmowy. Oczywiście
nie trzeba się znać, aby zacząć rozmowę,
więc dlaczego obozy integracyjne organizowane przez coraz większą liczbę szkół są
tak ważne?
Po pierwsze dlatego, że podczas
trwania obozu są jeszcze wakacje, nikt nie
myśli o szkole i stresie, a to sprzyja zawiązywaniu nowych,
interesujących
znajomości.
W roku szkolnym
między
lekcjami prawie
w ogóle nie ma
czasu na zintegrowanie się
z
pozostałą
częścią klasy,
która na obóz
nie pojechała.
Między ludźmi,
którzy poznali
się podczas wyjazdu wytworzyła się wyjątkowa więź, która
może dać początek pięknej przyjaźni. Poza
tym wspólne przeżycia, różne sytuacje
i przygody zbliżają do siebie osoby w każdej
grupie wiekowej.
Po drugie - taki tygodniowy wypad
na drugi koniec Polski to świetna zabawa.
Łączy ona przyjemne z pożytecznym, np.:
poznawanie cudownych ludzi oraz spacerek po polskich górach. Mamy możliwość
zwiedzenia wielu ciekawych i pięknych
miejsc, to z kolei wiąże się z edukacją, więc
znów łączymy coś co sprawi nam radość
i nauczy czegoś.

Oliwia Steltmann
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Po trzecie poznajemy wychowawców klas i innych nauczycieli. Możemy się
wykazać i zadbać, by pierwsze wrażenie
szanownych profesorów dotyczące naszej
osoby było jak najlepsze.
Ja sama byłam na takim obozie
i jestem bardzo zadowolona. Poznałam
fantastycznych ludzi, również z innych profili oraz z klas starszych. Dzięki
wycieczce moja klasa jest bardzo zżyta,
mamy wspólne wspomnienia i „środowiskowe” żarty. Polecam tę formę integracji
wszystkim, którzy się wahają.
Marta Świgoń

W TYM MIEŚCIE
COŚ SIĘ DZIEJE!
Bydgoszcz,
mimo
powierzchni
i liczby mieszkańców (co wiąże się
z mianem jednego z większych miast
Polski) nie jest tak dobrze znana, jak na
przykład Toruń (rozsławiony przez Mikołaja
Kopernika i pierniki), Poznań (bo ma
Koziołki), czy Szczecin (znany z posiadania stoczni). Jednak wszystkie są zbliżone
wielkością.
Dlaczego tak jest?
Turyści nie przyjeżdżają do Bydgoszczy tak często, jak do wcześniej
wspomnianych miast. Mimo że władze
starają się jak mogą. Mamy już nawet
Twardowskiego (nota bene, można go
porównać
do
poznańskich
rogaczy,
prawda?), który jednak nie przyniósł nam
popularności w kraju. Pojawiają się więc
kolejne pomysły, i tak na przykład zrodziła się idea zabudowania zachodniej pierzei

Starego Rynku. Zdaniem pana prezydenta
ma to być atrakcją turystyczną, choć
osobiście (jak większość mieszkańców)
wątpię w jej powodzenie. Pytam o zdanie
spacerującą po ulicy Gdańskiej bydgoszczankę:
- Nie uważam, aby Bydgoszcz mogła
szczególnie zainteresować czymś turystów
– można u nas zobaczyć Wyspę Młyńską,
spichrze i… właściwie nic więcej nie
przychodzi mi do głowy. Ale nasz Stary
Rynek, choć mały, jest bardzo urokliwy,
a stojący tam ratusz naprawdę pięknie się
prezentuje. Szkoda zasłaniać go szklaną
konstrukcją.
Koleżanka mojej rozmówczyni dodaje:
- To prawda, takie nowoczesne budowle
stawia się teraz wszędzie, nie ma czego
podziwiać!
Skoro bydgoszczanie nie doceniają takich inwestycji, a jednocześnie
wszystkim nam, jak i władzom, zależy na
zwiększeniu popularności naszego miasta,
może należy w końcu znaleźć wspólny
język? Bo jak widać, na braku porozumienia dużo tracimy.
Zmiany są dobre…
Żyjąc w dwudziestym pierwszym
wieku nie wzniesiemy już zabytkowych
budowli zapierających dech w piersiach,
za które Bydgoszcz byłaby ceniona i uznawana za atrakcyjne turystycznie miasto.
Jednak nowoczesne szklane budynki też
nie są strzałem w dziesiątkę. Pozostają
wydarzenia kulturalne, których jednak

w naszym mieście nie ma za wiele. Zatrzymuję kolejne osoby:
- Hmm… Rzeczywiście, w Bydgoszczy
nie organizuje się większych festiwali,
koncertów czy tym podobnych na skalę kraju. Wprawdzie w czasie wakacji
mieliśmy możliwość uczestniczenia w kilku
imprezach, ale pojawiali się na nich raczej
mieszkańcy naszego miasta. Wątpię, by
ktoś przyjeżdżał na nie z innych regionów
Polski, jak na, dla przykładu, odbywający
się w Krakowie Coke Live Music Festiwal.
Tego tu brakuje, trzeba to przyznać.
Jak zatem możemy zmienić wizerunek
miasta? Warto skupić się na tym, co możemy wykorzystać – obiekty sportowe są
zdecydowanie
naszą
mocną
stroną.
Posiadamy nowiutki Stadion Miejski im.
Zdzisława Krzyszkowiaka, w zeszłym roku
wykorzystany do organizacji Mistrzostw
Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce. Mamy
halę widowiskowo–sportową „Łuczniczka”,
na której można organizować prestiżowe
imprezy sportowe - takie jak niedawno
zakończone Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn, czy Mistrzostwa Europy
w Siatkówce Kobiet.
Wykorzystując atuty naszego miasta,
jednocześnie zapewniamy sobie szansę na
promocję zarówno w Polsce, jak i Europie.
O to właśnie chodzi.
„Bydgoszcz? Aaa, to jest nad morzem!”
Może wydawać się śmiesznym
mówienie o promowaniu nas w kraju,
jednak spotkałam się z sytuacją, w której
podczas rozmowy z mieszkańcem Ostrowa
Wielkopolskiego usłyszałam:
„Ty jesteś z Bydgoszczy? A gdzie to w ogóle
jest? Nad morzem, prawda?” Mówiąc
kolokwialnie, szczęka mi opadła. Nie
podejrzewałam, że siedemnastolatek może
nie mieć pojęcia o położeniu w Polsce
miasta rozmiarów Bydgoszczy. Jak się okazało, nie on jeden.
Dlatego niemalże pękam z dumy,
że właśnie TU przyjeżdżali turyści z całej Europy, fani koszykówki i siatkówki,
a zapewne w przyszłości zawitają też inni.
Być może wtedy nie usłyszę, że mieszkam
w nadmorskim kurorcie, a mieście sportu? Przyszłość jest w naszych rękach, więc
warto zainteresować się nią już teraz.
Joanna Kowalska
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Kilka słów
o maturze,

czyli nie taki
diabeł straszny jak
go malują
Już od początku nauki w liceum
ciągle słyszymy o maturze. Nauczyciele
i rodzice wciąż powtarzają, że mało czasu, że mamy się uczyć i że z taką postawą
to na pewno nie zdamy... I jak tu się nie
stresować, kiedy nad głową wisi nam wizja
oblanej matury i powtarzania klasy?
Warto wiedzieć, że istnieją dwa
rodzaje stresu: pozytywny zwany eustresem
i negatywny- dystres. Ten pierwszy pobudza
nas, motywuje do pracy i działania. Dystres jak można się domyślać funkcjonuje
odwrotnie. Najwłaściwszy do nauki jest
optymalny poziom pobudzenia, w połowie
drogi między snem a paniką.
Tak wygląda teoria, ale co należy zrobić, by osiągnąć stan idealnej równowagi
umysłu, korzystnie wpływający na nas
i wpajaną wiedzę?
Po pierwsze nie zabieraj się do nauki,
gdy dopadnie cię stres. Najpierw musisz
sobie z nim poradzić. Najłatwiej po prostu
zająć się tym, co sprawia ci największą
przyjemność. Możesz spotkać się z przyjaciółmi, posłuchać muzyki, czy potańczyć.
Gdy to nie pomoże, połóż się na łóżku,
zadbaj o to, by dookoła panowała cisza, nic
nie powinno ci przeszkadzać. Zamknij oczy
oddychaj miarowo i postaraj się napinać
i rozluźniać wszystkie mięśnie po kolei.
Po kilu powtórzeniach powinieneś poczuć,
że stres mija.
Aby zapanować nad stresem przedmaturalnym już teraz warto zacząć
ćwiczyć. Gdy codziennie będziesz pracować
nad sobą, w maju nie powinno być żadnych
problemów.
Przydatne rady:
• zanim rozpoczniesz naukę, rozplanuj ją
w czasie, określ cel, który masz zamiar
osiągnąć (postaraj się, aby był on realny)
• stawiaj przed sobą zadania adekwatne
do swoich możliwości, stopniowo zwiększaj
ich trudność i ilość
• oswajaj sytuację trudną, poprzez sprawdzanie, czy masz wymaganą wiedzę
i czy jesteś w stanie ją wykorzystać
w odpowiedni sposób
• rozmawiaj o swoich emocjach pojawiających się w różnych sytuacjach, słuchaj co
inni mają na ten temat do powiedzenia, to
pomoże ci radzić sobie z nimi w przyszłości
• dbaj o zaspokajanie swoich potrzeb, ale
i dyscyplinuj się; trzeba znaleźć czas i na
relaks i na naukę
• korzystaj z pomocy innych w rozwiązywaniu problemów, w grupie zawsze raźniej
• przypominaj sobie chwile, gdy odnosiłeś sukcesy, staraj się osiągać kolejne,
zapamiętuj, jakie wspaniałe uczucia temu
towarzyszą.
Bardzo ważne jest odpowiednie nastawienie, gdy będziemy powtarzać sobie, że
odniesiemy sukces, rezultaty będą na pewno
lepsze niż przy ciągłym dołowaniu się.
Ucz się w granicach rozsądku, nie
zarywaj nocy, dbaj o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, a wszystko będzie w jak
najlepszym porządku.
POWODZENIA!
Anna Krukowska

Poprawność językowa

Skuwka, zasuwka
…czyli małe co nieco
o poprawności
językowej…

Tak oto 2,5 miesiąca wakacji odeszło
w zapomnienie. Podczas jesiennej szarugi
jedyne, co pozostało to wspomnienia o niesamowitych zachodach i wschodach słońca
nad brzegiem morza, zapierających dech
w piersiach widokach obserwowanych ze
szczytów gór czy też po prostu każdej chwili
spędzonej w miłym towarzystwie.
Większość uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem
maturzystów,
odlicza
już czas do końca czerwca 2010. Godzina zero, w postaci ostatniego dzwonka,
wybije zaledwie za 9 miesięcy! (biegli
w dokładniejszych obliczeniach są zapewne reprezentanci klas matamtycznofizycznych).
Jeśli mowa już o godzinach, liczy
się przecież każde 30 minut - a to bywa
kłopotliwe. Jak poprawnie powiedzieć? Jest
wpół do ósmej czy pół do ósmej? Przypuszczalnie większość zdecyduje się na dyplomatyczne wybrnięcie z kłopotliwej sytuacji,

czyli formę: jest dziewiętnasta trzydzieści. Zwolennikom pozostałych modułów
rozwiewam wątpliwości - zarówno formę pół, jak i wpół do ósmej uznaje się za
poprawną językowo.
Wrzesień i październik czasami
pozwalały mimo wszystko imprezować.
I tak pojawia się kolejny twór językowy
wywodzący się z coraz popularniejszego
słowa „impreza”. Na imprezę zapraszamy,
myśląc o świętowaniu urodzin czy imienin,
o imprezie mówimy w przypadku udziału
w kolejnym zorganizowanym przedsięwzięciu. Nie powinno się jednak używać
tego określenia w sytuacji oficjalnych
uroczystości. Jeżeli nadal równie często
używane będzie wymienione słowo, profesor Jan Miodek, spodziewa się zaproszenia
gości na „imprezę” po pogrzebie.
Rzeczywiście, warto zwrócić uwagę
na odpowiedni dobór słów, nie tylko
w wypracowanych szkolnych, lecz także
w codziennym życiu. Oceny dobre i bardzo
dobre z języka polskiego powinny chyba
motywować.
Z życzeniami samych sukcesów
i oczywiście w oczekiwaniu na maile od
Was: (poprawnosc.ellyta@wp.pl)
Dominika Matuszak
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„Oh, you’re so
naive…”
Podnieś wysoko głowę. Już? Ale
tak naprawdę wysoko. Tak, jak tylko ty
potrafisz.
Spójrz w lustro. To na pewno ty? Tak
chciałaś wyglądać? Nie. Właściwie to nie
chciałaś wyglądać wcale. Marzyłaś, że inni
będę patrzeć nie na ciebie, ale przez ciebie.
Przy pierwszym spojrzeniu mieli dostrzegać to, czego odszukanie zajęło mi lata.
Byłaś rozczarowana. Zamknęłaś się
w sobie. Powoli wykształciłaś doskonały substytut życia. Ty i twoja paranoja.
Nierozerwalna całość. I perfekcyjny świat
ludzi bez twarzy. Chodzące dusze. Pamiętasz? Tak to sobie wymarzyłaś.
Powoli wycofywałaś się z tego, jak
twierdziłaś, pustego świata. Nie był już
potrzebny, skoro wykreowałaś własny.
Wszyscy tacy sami, a każdy wyjątkowy.
Piękni ludzie. Ten obraz nie wytrzymałby w konfrontacji z rzeczywistością. Tym
bardziej, że nie było takiej potrzeby.
Twoje
decyzje
mnie
dziwiły,
a wybory szokowały. Czasem bałam się
z tobą przebywać. Cóż, byłaś gwiazdą,
jedyną w swoim rodzaju. Ja miałam
to szczęście, że czasem udawało mi się

Od arcydzieła do kiczu.
Zmierzch „Zmierzchu”
Ostatnimi czasy panuje szaleństwo na skalę światową, nazywane przez
niektóre osoby „zmierzchomanią”. Jak
sama nazwa wskazuje, dotyczy ono
czterotomowego cyklu Stephenie Meyer
zapoczątkowanego „Zmierzchem”. Oczywiście, jak na bestseller przystało, został
zekranizowany – niedługo odbędzie się
premiera drugiej części. Czy film jest

błyszczeć razem z tobą. Chwilami nie
potrafiłam uchwycić idei, kłóciłam się,
wyrywałam.
Wiedziałam
jednak,
że
masz rację.
Żyłaś tymi krótkimi chwilami, bo
wiedziałaś, że nic innego nie ma wartości.
Umiałaś płynąć tak, że nie dziwił mnie fakt,
że robisz to pod prąd. Właściwie, wtedy nic
mnie nie dziwiło.
Cisza.
Co się wydarzyło? Wszyscy, ale nie ty.
Nie wierzę, to jest zbyt banalne. Makijaż?
Kto cię tak przebrał? Kto cię tak skrzywdził? Kto podciął ci skrzydła, kto zabrał
dziecięcą wiarę?
Świat, tak? Przecież byłaś odporna,
niezniszczalna. Oni nie mogli wpłynąć na
ciebie. Błagam, powiedz mi, że udajesz. To
nie jesteś ty.
W gruncie rzeczy powinnam teraz odejść. Zostawiam ci tylko furtkę.
Pamiętaj, że inny świat istnieje. Wrócę, gdy
tylko tego zechcesz. I znów będzie tak jak
dawniej. Ja i ty, a właściwie jedno.
Głowa podniesiona? Błyszczyk, róż,
tusz do rzęs jest? Teraz znów możesz iść
grać w najbardziej pasjonującą grę wszech
czasów. Życie.
Tymczasem ja czekam. Wiem, że
niedługo wrócisz. Zawsze wracasz do swojego lustra.
Monika Grudniak
ciekawszy, bardziej interesujący lub chociażby poziomem dorównujący samej
książce? Niestety, użycie takich określeń,
byłoby przynajmniej obrazą i szykaną dla
tej wspaniałej książki.
Historia rozpoczyna się w momencie
przeprowadzki Isabelli Swan – zakompleksionej nastolatki, szukającej swojego
miejsca na świecie - do znienawidzonego,
deszczowego miasteczka Phoenix. Zamieszkuje tam u ojca – szefa tamtejszej policji –
i rozpoczyna naukę w nowej szkole, gdzie
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dżentelmena z wysokim ilorazem
inteligencji? Co prawda – jak sam
siebie określał – należał do krwiopijców i morderców, ale ten etap miał
już dawno za sobą…
Na drodze do szczęścia zakochanych staje wiele przeciwności
losu, które ostatecznie udaje się im
pokonać. Sama książka jest godna
przeczytania, więc nie chciałabym
przypadkiem zdradzić zbyt wielu
szczegółów…
Tak więc mamy historię
idealną. Połączenie romansu, dramatu i horroru. Powieść ta pozwala
nam, żyjącym w pozbawionym
ideałów i niezwykłości świecie,
chociaż na chwilę przenieść się do
miejsca, w którym spełniamy swoje
dziecięca marzenia o spotkaniu
księcia z bajki. I tego trzeba pogratulować pani Meyer. Udało jej się
wymyślić coś tak oryginalnego oraz
pożądanego przez młode czytelniczki.

poznaje m.in. tajemniczą rodzinę Cullen
– podejrzanie piękną i niezwykłą. Wśród
piątki bohaterów są Alice i Jasper, Emmett
i Rosalie oraz Edward, w którym dziewczyna
zakochuje się bez pamięci. Przedstawiony
jako ideał mężczyzny, z czasem staje się
obiektem podążania nie tylko bohaterek
powieści, ale i czytelniczek. Wszak, która
z nas nie chciałaby nieziemsko przystojnego

Lady GaGa
Lady GaGa – jedna z najbardziej
przebojowych debiutantek na światowej
scenie muzycznej przełomu 2008 i 2009
roku. Początkowo jej płyta, zatytułowana
The Fame, nie wywierała na mnie większego wrażenia. Lady GaGa wydawała się
wówczas przeciętna, zwyczajna, a wręcz
określiłbym ją wtedy mianem „piosenkarki jednego przeboju”, jakich w muzycznym
światku mamy na pęczki, i których nikt nie
zdoła spamiętać. Ponad pół roku zajęło tej
kontrowersyjnej Włoszce, która zaczynała
swoją karierę w show biznesie jako tancerka
Go-Go, zainteresowanie mnie (i wielu
innych, uważających się za słuchaczy
ambitnej muzyki, jednostek) swoim debiutanckim krążkiem.
Stefani Joanne Angelina Germanotta
(bo takie jest prawdziwe imię obecnej
królowej muzyki elektro-pop), to prawdziwa
gwiazda w najczystszej postaci (pokusiłbym się nawet o nazwanie jej następczynią
takich ikon jak Madonna czy Michael
Jackson w jednym, choć dla wielu jest to
z pewnością porównanie zbyt odważne,
albo nawet zgoła świętokradcze). Wie
doskonale, co musi zrobić, żeby podbić
serca zarówno słuchaczy, jak i żądnych
bólu i krwi swoich ofiar krytyków muzycznych, którzy w jej wypadku byli bardzo
łaskawi w swojej ocenie. (Naprawdę niewielu
wykonawcom popowym udaje się otrzymać więcej jak 2/5 gwiazdek w magazynie
Allmusic – GaGa zgarnęła ich aż 3,5).
Dwudziestotrzyletnia córka włoskich
imigrantów z Nowego Jorku przebojem
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Niestety, doszło do ekranizacji i zamiany wspaniałej książki
w komercyjną chałę. Inaczej określić
tego nie potrafię. Reżyserią zajęła
się Catherine Hardwicke, a scenariuszem Melissa Rosenberg.
W rolę idealnego Edwarda wcielił się
Robert Pattinson – jedna z największych
porażek całego przedsięwzięcia. Aktor ten
powinien być nieziemsko przystojny –
główny atut i znak rozpoznawczy Edwarda - a według mnie wygląda tak, jakby
nie wiedział, czym jest mydło i gąbka.
wdarła się na parkiety wszystkich klubów
i dyskotek w USA oraz na najważniejszą
listę przebojów na świecie – Billboard Hot
100, na której singiel do największego
przeboju płyty – Poker Face rządził niepodzielnie na pierwszym miejscu przez
długie tygodnie. The Fame stało się jedną
z najchętniej kupowanych płyt w USA,
Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii,
a także w Polsce, gdzie zdobyło status Złotej
Płyty. I nic w tym dziwnego. Lady GaGa ma
naprawdę olbrzymi talent. Jest wulkanem
kreatywności, posiadaczką wspaniałego,
mocnego głosu, gra na pianinie i sama (!)
szyje kostiumy do swoich teledysków i na
koncerty, co czyni z niej pełnowymiarową
artystkę.
Słuchając The Fame trudno nie zacząć
poruszać się w rytm muzyki, a jeśli ktoś
nie czuje skrępowania,
pewnie zacząłby nawet
tańczyć, ponieważ płyta
jest doskonałą mieszanką popu, elektroniki
i
muzyki
klubowej,
która w przeciwieństwie
do
zalewającej
nas
w obecnych czasach
techniawy,
nie
razi
w uszy. Poza tym Germanocie udała się rzecz
absolutnie
niebywała, bowiem dosłownie
każda piosenka z jej debiutanckiego
albumu
nadałaby się na singiel, który spokojnie
mógłby zawalczyć o
pierwsze miejsce na
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Do jego gry aktorskiej nie mam szczególnych
zastrzeżeń. Jest nijaki.
Kristen Stewart, będącą Bellą, mogę
określić jedynie mianem podrzędnej aktoreczki, której udało się dostać dobrą rolę.
Miała po prostu szczęście – akurat ona
przypomina swoją bohaterkę - i odrobinę
umiejętności. Stworzyła z Isabelli płytką
postać bez duszy.
Zdanie na temat reszty obsady mam
podobne. Honor ocalili Ashley Greene
(Alice Cullen), Jackson Rathbone (Jasper
Hale), Rachelle Lefevre (Victoria) oraz statyści. Jako jedyni dobrze odegrali swoje
role, a ich wygląd pasował do tego z opisu
w książce.
Oprócz kiepskiej obsady, ekranizacja ma wiele innych wad. Między innymi
zmiana i wycięcie kilku najważniejszych
wątków. Logicznym było, że dojdzie do
drobnych zmian, jednakże nie przypuszczałam, że do aż tak wielkich.
Jestem wręcz zrozpaczona tym, co
zrobiono ze „Zmierzchu”. Zwłaszcza, że
zaczęto produkować takie okropności jak
lalki z „podobiznami” Edwarda i Belli oraz
„zmierzcholadę”.
Wielka szkoda, że pani Meyer zaprzedała swoją duszę diabłu i dała się wciągnąć
w komercyjną pułapkę. Niestety, książka
jest świetna, a mało kto o niej pamięta.
Większość patrzy na nią przez pryzmat
fatalnej ekranizacji z Robertem i Kristen na
czele.
Każdemu, kto woli mieć dobre zdanie
o „Zmierzchu” zalecam pozostać przy książce i nie sięgać po płytę z filmem.
Katarzyna Ostaszkiewicz
liście przebojów, co zresztą udało się
jej z singlami do piosenek „Just Dance”, „Poker Face” i „Eh, Eh (Nothing Else
I Can Say)”. Jednak Lady GaGa, jako już
wcześniej wspomniana pełnowymiarowa
artystka, nie poprzestaje na zapewnianiu
nam wyrafinowanych (jak na elektor-pop)
doznań słuchowych. Teledyski nakręcone
do jej piosenek to istne arcydzieła krótkich
form filmowych, przy czym na szczególne
wyróżnienie zasługuje teledysk do piosenki „Paparazzi”, który jest czymś, za co
spokojnie moglibyśmy przyznać wokalistce
Oscara.
Podsumowując, The Fame jest płytą,
której słucha się z wielką przyjemnością,
wywołaną świadomością, że poza Madonną
czy Kylie Minogue istnieją jeszcze młodzi
wykonawcy, którzy muzykę pop traktują
z należytym jej namaszczeniem i szacunkiem, o których
zapomina większość pseudoartystów
takich
jak
Agnes, Morandi, czy rodzime
Mandaryny i inne fanki
owoców
cytrusowych.
Pozostaje nam jedynie mieć
nadzieję, że po wielkim
sukcesie odniesionym przez
The Fame, GaGa sprosta
zadaniu stworzenia drugiej
płyty co najmniej na miarę pierwszej i nie będziemy
musieli
czytać
recenzji,
w których krytycy nie zostawią na Włoszce suchej nitki.
Wojciech Wałęsa
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MUZYCZNA
UCZTA
– REPORTAŻ
Z KONCERTU
„Jest to dla mnie wielki honor,
ponieważ z Bydgoszczą czuję się bardzo
związany...” rzekł Krzysztof Penderecki
w sobotni wieczór, dwunastego września,
zaraz po tym, gdy prezydent Konstanty
Dombrowicz nadał mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bydgoszczy. Całe
wydarzenie poprzedzające koncert mistrza

Pendereckiego miało miejsce na estradzie
Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy,
w ramach piętnastej edycji festiwalu
Musica Antiqua Europae Orientalis.
Wszystkim udzieliła się duma prezydenta Dombrowicza, kiedy nadawał
mistrzowi Pendereckiemu ten zacny tytuł.
„Prosimy o oficjalne odsłonięcie pańskiego
obrazu” rzekł, wskazując na namalowaną
podobiznę artysty, przewiązaną wstęgą.
Na widowni rozległy się chichoty, gdy
Penderecki zabawnym gestem, zdejmując okulary, przyjrzał się swojemu obliczu
na obrazie. Cały czas emanował od niego
spokój i dystans do samego siebie.
Na koncert przyszło wielu ludzi,
widownia była wypełniona po brzegi. Nie
mogło także zabraknąć księdza biskupa
Jana Tyrawy. Wszyscy mieli nadzieję na
prawdziwe artystyczne przeżycia – jestem
pewna, że nikt nie wyszedł zawiedziony. Zanim zabrzmiały pierwsze dźwięki
orkiestry, Krzysztof Penderecki w krótkiej

Mordujemy
pesymizm

przemowie zaznaczył, że w swojej sekwencji
pt. „Angus Dei” złożył hołd ofiarom Katynia
i Powstania Warszawskiego – co zapowiadało smutne refleksje, które miała obudzić
w widzach muzyka.
Po półgodzinnej ceremonii na scenę
wyszła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Pomorskiej i Chór Filharmonii Narodowej
w Warszawie, którym dyrygował sam
Antoni Wit. Swoimi głosami zaszczycili
nas także wybitni artyści polskiej sceny
operowej: Izabella Kłosińska, Ewa Wolak,
Ryszard Minkiewicz i Jarosław Bręk.
W końcu zabrzmiały pierwsze takty
muzyki. „Polskie Requiem” rozpoczęły
instrumenty
smyczkowe.
Wygrywając
żałobne melodie wzbudzały w widzach
wzruszenie. Przy akompaniamencie muzyki
można było przenieść się siedemdziesiąt
lat wstecz, usłyszeć płacz ludzi przeżywających drugą wojnę światową. Niesamowite
wrażenie zrobił na wszystkich moment,
gdy do skrzypiec dołączyły inne instrumenty – tworzyły razem spójną całość
potęgując dramatyczne refleksje. Muzyka
była na tej sali wszystkim, tylko ona
i artyści mogła sprawić, że ludzie nagle sami
stali się uczestnikami wojny i tragicznych
wydarzeń, które miały wtedy miejsce. Dało
się słyszeć wstrzymywane oddechy przy
wysokich dźwiękach skrzypiec – można
było wręcz zobaczyć muzykę, która
unosiła się w sali filharmonii budząc
w ludziach współczucie, wzruszenie.
To jednak wciąż zbyt mało, by w pełni
oddać profesjonalizm i piękno tego koncertu. Wzruszenie, smutek – to tylko nazwy
uczuć, które każdy przeżywa na swój
sposób. Myślę, że trzeba było po prostu
tam być, by poczuć błagania cierpiących,
które oddawali soliści operowi śpiewając
„Jezu Chryste, zmiłuj się nad
nami” ...

po ich niecierpliwych gestach. Ja osobiście nie czułam głodu ani zmęczenia,
tylko tę piękną muzykę, która nadal we
mnie brzmiała.
Sala opustoszała, koncert dobiegł
końca. Znowu wszyscy byli rozmowni, pocierali ramiona, bo wieczór był chłodny,
rozchodzili się do domów, samochodów
i na przystanki.
Jestem jednak pewna, że ta sekwencja, którą mieli zaszczyt
wysłuchać, będzie w nich grała jeszcze
długo i z pewnością zagra ponownie, gdy
w zabieganej codzienności pozwolą sobie na chwilę refleksji. Takie wewnętrzne
przeżycia zostawiają po sobie ślad w duszy
każdego człowieka, nawet gdy ten nie jest
tego świadomy.
Ola Rulewska

Muzycy dostali owacje
na stojąco. Widownia klaskała długo, a jakaś starsza pani
z uniesionymi rękoma. Ktoś
ocierał oczy, ktoś inny, zadumany wpatrywał się w scenę,
ale jestem pewna, że wcale jej
nie widział. Niektórzy ludzie
myśleli już zapewne o włączaniu komórek, kolacji czy
spaniu
–
można
było
to
zaobserwować
W naszej szkole pojawiły się tajemnicze plakaty reklamujące koncerty Morderców P. Sprawcami zamieszania okazał się
młody bydgoski zespół grający energetyczną mieszankę rocka, reggae i ska.Wydało
się, że Piotra, Marcina,Macieja i Mateusza
z morderstwem nic nie łączy, co najwyżej
można by się pokusić o stwierdzenie, że zabili mnie swoją pozytywnością i pasją do
muzyki.
Jak zaczęła się wasza przygoda
z muzyką?
Pierwszy raz o wspólnym graniu
pomyśleliśmy w Szklarskiej Porębie, na
wypadzie wakacyjnym. Tam Mateusz zaczął się uczyć gry na gitarze. Najpierw graliśmy akustyczne covery, później zaczęliśmy
pisać swoje pierwsze utwory. Któregoś
dnia pojechaliśmy do Torunia i tam wpadliśmy na pomysł, by kupić sobie gitary

elektryczne i założyć zespół. Gdy wróciliśmy do Bydgoszczy zaczęliśmy szukać ludzi
do zespołu. Dołączył do nas Maciej, który
gra na klawiszach, potem basista oraz perkusistka. Powstanie zespołu datujemy na
rok 2006.
Mordercy P –skąd taka nazwa?
Nazwa jest z przymrużeniem oka,
chcieliśmy, by była trochę zabawna, trochę intrygująca, może szokująca, żeby
po prostu wzbudzała jakieś ogólne
zainteresowanie i było ją łatwo zapamiętać.
Czyli nie ma to żadnego związku z mordowaniem ?
Nie, absolutnie nie, jeżeli już chodzi
o mordowanie, to jako że gramy raczej pozytywną muzykę, może mordujemy.. pesymizm ?
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Ellyza przedstawia
Na wstępie chciałabym serdecznie
przywitać wszystkich nowych i starych
czytelników w nowym (lepszym?) roku
szkolnym.

A poza tym, gdyby wstawić dwukropek
przed P to wychodzi taka buźka z wyciągniętym jęzorem.

A jeśli chodzi o koncerty, macie jakieś
miejsce gdzie chcielibyście zagrać ?
Może Woodstock ?

Czego słuchacie na co dzień, jakie
zespoły miały największą wpływ na
waszą muzykę?

Marzy nam się Woodstock, jak i inne
duże występy plenerowe. Największy nasz
koncert na świeżym powietrzu odbył się
na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
w Toruniu, gdzie graliśmy między dziewiętnastą a dwudziestą i było już całkiem
sporo ludzi. Uczucie było niesamowite,
wyjść zza kulis i zobaczyć ten kilkutysięczny tłum – coś pięknego.

Piotr lubi dobre polskie rockowe
granie, takie zespoły jak Lady Pank, trochę
reggae, dużo Boba Marleya. Mateusz jest
fanem trochę mocniejszych, punkowych
brzmień, a Maciej również lubi Lady Pank
oraz Dżem. Marcin zaczynał swoją przygodę z muzyką od poezji śpiewanej.
Kto pisze teksty i czym się inspirujecie?
Teksty
piszą
Maciej,
Mateusz
i Piotr. Nasza EP-ka zatytułowana „Nasze
Podwórko” właściwie przedstawia to,
o czym najczęściej piszemy. Są to piosenki o różnych codziennych sprawach,
które mają wpływ na nasze życie. Nie są
to wzniosłe, patetyczne utwory, bliżej nam
do muzyki pozytywnej, lekkiej, skocznej.
Myślę, że najbardziej reprezentatywny
tekst to słowa „Naszego Podwórka”.
Czy jest to autentyczne podwórko?
Tak, jest to podwórko przy ulicy
Pomorskiej, gdzie kiedyś mieszkał Mateusz.
Do kogo zaadresowana jest wasza muzyka, jak byście to określili ?
Nie ma dla nas jakichś podziałów, raczej jest to muzyka dla
wszystkich.
Jeśli choć jednej osobie spodoba
się jakakolwiek nasza piosenka,
jest to dla nas bardzo przyjemne
i cenne.
Jakie macie plany na najbliższą
przyszłość?
Wydanie płyty byłoby dla nas
wielkim sukcesem, próbujemy ją
wydać przez portal www.megatotal.
pl, gdzie ludzie wpłacają pieniądze
i w ten sposób bardzo nas wspierają, za co jesteśmy ogromnie
wdzięczni.
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Czy jest jeszcze coś, co chcielibyście dodać, przekazać wszystkim czytającym
„Ellytę” ?
Chcielibyśmy zaprosić wszystkich
na nasze koncerty, można się naprawdę
dobrze wyszaleć, pobawić, poskakać,
czy pobujać przy reggae’owych kawałkach.
Zachęcamy też do ściągania piosenek z naszej strony czy rejestracji na megatotal.pl,
co pomogłoby nam w wydaniu płyty.
Oficjalna strona zespołu:
www.mordercy-p.art.pl
Serdecznie zapraszamy na koncerty:
8 października w Polskim Radiu PiK
17 października w Yakizie
Wywiad przeprowadziła:
Zuzanna Szubartowska

A na dobry początek niezastąpiony
Harlan Coben i jego ,,Zachowaj spokój”.
W swojej
powieści rozgrywającej
się na Wschodnim Wybrzeżu odchodzi
od dobrze znanej konwencji powieści
detektywistycznej na rzecz kryminału
społecznego. Dzięki świetnie przedstawionym realiom klasy średniej w mieście
jakich wiele w Stanach Zjednoczonych,
z łatwością ukazał nam tzw. amerykański
lęk podstawowy, czyli obawę o bezpieczeństwo nasze i
naszych bliskich
(w tym przypadku dzieci). Z całą pewnością mogę stwierdzić, że dla niektórych
powieść może się wydać nudna ze względu
na brak brawurowych pościgów, zagadek
piętrzących się na każdej stronie czy poczucia humoru Myrona Bolitara (znanego
z cyklu książek tego samego autora). Ale
cóż, wielkim pisarzom wybacza się małe
„wpadki”, i obserwuje się dalej ich
rozwój (w nadziei, że pójdzie on
po naszej myśli).
Każda rodzina ma swoje
tajemnice …choć nie zawsze
rodzice nastolatków takich jak
my zdają sobie z tego sprawę.
Z jednej strony mamy do czynienia z troskliwymi rodzicami,
z drugiej - z niezbyt roztropnym synem. Czy zainstalowanie
w komputerze programu szpiegowskiego
doprowadzi
do
rozwiązania zagadki i czy będzie
to zakończenie szczęśliwe, tego
dowiecie się, gdy przeczytacie
najnowszą książkę Cobena .
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Ludzie kwiaty
Narcyzy

„Pomimo całego wyrafinowania cywilizacji, które przyczyniło się do tworzenia
sztuki (...), piękno pozostawało dzikie. Było
równie niebezpieczne i dzikie, jak ziemia
całe wieki przed pojawieniem się na niej
człowieka i pierwszej jego myśli (...). Piękno
było dzikim ogrodem”.
Wampir Lestat,
Anne Rice- „Wywiad z wampirem”

Tak, nasz świat jest dzikim ogrodem,
w którym coraz bardziej próżno szukać
niezapominajek. Natomiast roi się od...
narcyzów. Trudno nam się poruszać
i chociaż gnamy, to i tak stoimy w miejscu.
Te słodkie kwiatki mnożą się w zatrważającym tempie i starają wybujać do chmur,
jakby na wzór wieży Babel.
Nasze społeczeństwo opanowała
epidemia narcyzmu. I nie będziemy tu
pisać o narcystycznym zaburzeniu osobowości (NPD), bo to skrajne przypadki.
Lepiej skoncentrować się na tym, co nas
otacza i z czym spotykamy się częstokroć
na co dzień.

„Przed lustrem”

Jestem uczennica pierwszej klasy liceum. W środowisku szkolnym przebywam
już od kilku lat i choć przesadą byłoby mówić, iż jestem ekspertem w dziedzinie relacji, które tworzą się w tej kuźni wiedzy,
uważam, że mam kilka ciekawych przemyśleń związanych z tym tematem.
Efekt „owcy w stadzie”
Jak wiadomo, celem oraz marzeniem
każdego „normalnego” nastolatka jest
pozostać niezauważonym. Ubiór ucznia
gimnazjum składa się z (koniecznie!)
najzwyklejszych dżinsów oraz najmniej
rzucającej się w oczy koszulki. Na ekstrawagancje, młody
człowiek pozwala
sobie
dopiero,
gdy
koleżanka,
w odruchu niesamowitej odwagi,
burzy ład oraz
porządek i założy
coś, co ma inny

Narcystyczne cechy są z pewnością
w
pewnym
stopniu
uwarunkowane
genetycznie, ale możemy założyć, że niekonieczne jest ich ujawnienie. Jeśli nie
nałoży się na to nieszczęśliwy zbieg
okoliczności, wpływ czynników zewnętrznych, mogą trwać niejako w anabiozie.

są to przypadki rzadsze niż wśród panów)
niejednokrotnie czarujący. Zjednują sobie
grono fanek/ fanów. Bo jest coś pociągającego w takiej bezsprzecznej pewności
siebie, nie przyjmowaniu do wiadomości
porażek. Niezaprzeczalny urok osobisty,
a jednak toksyczny.

Przypuszczalnie jest to jednak rzadkie. Najczęściej otoczenie, wywierające
na każdego z nas presję, doprowadza do
rozwoju „zarodka narcystycznego” (choć
może w tym przypadku trafniejsze byłoby
określenie „nasionko”). Zbytnie krytykowanie spowoduje chęć udowodnienia
(wynikające też z buntu) jak niesamowici, cudowni jesteśmy w „rzeczywistości”.
Natomiast nadmierne wychwalania „pomoże” nam odkryć własne piękno. Kolejnymi
etapami jest już tylko utwierdzanie się
w tychże tezach i przyzwyczajenie.

Narcyz przeważnie nie decyduje się
na trwałe związki, a nawet jeśli, to niezbyt
dobrze mu to wychodzi, bo już podświadomie wyznaje zasadę- im więcej, tym lepiej.

„Mr Gray, jest pan cudownie piękny. Proszę nie marszczyć czoła, to prawda.
A piękność jest formą geniuszu- piękność
jest czymś większym niż geniusz, gdyż nie
potrzebuje komentarza. Należy do wielkich
faktów świata, jak słońce, wiosna lub
odbicie w wodach owej srebrnej łupiny,
którą nazywamy księżycem. Wątpić w nią
nie podobna. Posiada boskie prawo panowania. (...) Prawdziwa tajemnica życia istnieje
w widzialnym, a nie niewidzialnym.”
Lord Henryk,
Oscar Wilde- „Portret Doriana Gray’a”
Idąc za ciosem, podawszy za przykład
Doriana Gray’a, warto zaznaczyć, że wpływ
narcyzów na otoczenie bywa destrukcyjny.
Szczególnie, że są oni (lub one, nie bądźmy niesprawiedliwi, panie- narcyzy też się
zdarzają, choć, jeśli ufać wynikom badań,
kształt od przyjętej przez wszystkich normy. Niestety, ten bohaterski czyn może
nie zostać zauważony, bowiem inne osoby,
chcąc przywrócić równowagę, na następny dzień ubierają dokładnie to samo, co
wymieniona powyżej dziewczyna i w klasie znowu panuje spokój i harmonia bycia
jednakowym. Podana zasada nie dotyczy
jedynie stroju, ale również poglądów, zainteresowań, a nawet ocen. Myśl, iż bycie
oryginalnym jest zaletą i że ludzie odmienni są bardziej interesujący pojawia się dopiero w liceum.

Poza tym osobom o niezbyt dobrej
samoocenie, przebywanie w towarzystwie
narcyza jeszcze zmniejsza poczucie własnej
wartości. Szczególnie, że on nie omieszka
zaznaczyć swej wyższości nad innymi.
„I’m too sexy for my love
Too sexy for my love
Love’s going to leave me
I’m too sexy for my shirt
Too sexy for my shirt
So sexy, it hurts”
Right Said Fred- “I’m too sexy”
Zmienić narcyza jest niezmiernie
trudno. Bo po co? Jak wspaniale jest być
bożyszczem we własnych oczach.
Trudne ale ... możliwe. Jednak to
sama osoba zainteresowana musi tego
chcieć. Odnaleźć jakąś cząstkę siebie,
o której istnieniu wcześniej nie miała pojęcia. Poznać głębię własnego „ja”, a nie
tylko powierzchowną strukturę swojego
jestestwa.

z rzeki podobnych zwrotów. Umiesz angielski- jesteś „cool”, nie umiesz- trudno, nie
zrozumiesz połowy opisów na gadu-gadu,
sentencji wypisywanych na ławkach albo
nie zaśpiewasz amerykańskiej piosenki,
którą nuci cała szkoła. No i znowu będziesz
inny…
„Dzieci neostrady”

„A jem soł kul”

Język angielski.. Prawdziwa plaga
i ostatni „krzyk” mody. Jest już wszędzie
powszechnie używany. Nie było by w tym
nic złego, gdyby nie tendencja to „spolszczania” go i tworzenia różnego rodzaju,
dziwnych neologizmów, których pochodzenia nie zna większość ich użytkowników. Wiele razy można usłyszeć „Lowciam
cię.”, „Party u Kamili dziś wieczór.”, ”Ten
sweterek jest taki słitaśny.” i to tylko kilka

Kolejnym szalenie ważnym aspektem
życia nastoletniego człowieka jest Internet.
W życiu jest Internet, a w Internecie jest
życie. To motto wielu osób, najczęściej
w wieku od 1 (czyli kiedy uczy się, co
znaczy wyraz „Google”) do 100 (wtedy już
wiedzą, że wymawia się go „gugl”, a nie
„gogle”). Najważniejszym elementem tego
rozbudowanego systemu jest Gadu-gadu, a w szczególności: opisy, które można
sobie na nim ustawiać. Informuje się
w nich wszystkich swoich znajomych
o tym, co aktualnie się robi („Kolacja…”),
gdzie się jest ( „Na dworQu xD”), z kim
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(Na dworQu z psiapsi :***), kiedy się wróci
(„Bd później :P”) oraz w jaki inny sposób
można się skontaktować z daną osobą
(Jbc to komm :*** xD”), no i, oczywiście,
najważniejsze - o stanie emocjonalnym
użytkownika („LoFfC!aM MoJ3gO Pawełka :***<3”). To dotyczy w większej mierze
dziewcząt, natomiast chłopcy lubują się
we wszelkiego rodzaju grach o wskaźniku
agresji, który przekracza Mount Everest,
jednocześnie skomplikowaniem nie wykraczającym poza budowę pantofelka. Niech
za przykład posłuży mi np. Tibia lub CS.
Hierarchia
Nie myśl sobie, że jeśli nie wyróżniasz
się z tłumu swoim ubiorem, poglądami,
znasz język angielski i jesteś podłączony
do sieci, oznacza to, że masz jakiekolwiek
szanse przetrwać w szkole. Prawdziwe
schody zaczynają się, gdy dochodzi do
bezpośredniego kontaktu z klasą. Najważniejsza sprawa, z kim usiądziesz
w ławce, ponieważ to oznacza bliższe
kontakty z ta osobą. Jeżeli wydaje ci się
ona na pierwszy rzut oka niesympatyczna,
przemądrzała, agresywna oraz stosunkowo płytka- masz szczęście, najprawdopodobniej trafiłeś na przyszłą „przywódczynie, stada”. Jeśli i tym razem, jakimś
niezrozumiałym zbiegiem okoliczności, poszczęści Ci się, masz szansę zyskać drugą
pozycję w klasie. A mianowicie najbliższej
„psiapsi” samicy alfa. Oczywiście nie ma
nic za darmo. Musisz przestrzegać kilku
zasad, tzn.:
-Liderka ma zawsze rację.

- Liderka jest najfajniejsza, najsympatyczniejsza, najzabawniejsza, najmądrzejsza, najładniejsza, najbardziej popularna
i trzeba jej o tym często przypominać (nie
żeby sama o tym nie wiedziała, po prostu
od czasu do czasu musi się upewnić czy
i ty o tym pamiętasz)
- Nigdy nie próbuj rywalizować z liderkązawsze przegrasz, a w dodatku spadniesz
ze statusu „psiapsi” do pozycji największej
ofiary w klasie, zaraz po chłopcach z kółka
szachowego.
Jeśli wiesz już jak zyskać odpowiednią pozycję w klasie, możesz zając się
rzeczami drugorzędnymi, jak np. szukanie
prawdziwej przyjaciółki (Uwaga!!! Nie mylić z „psiapsi”, którą już masz, co może
trochę utrudnić kontakty z resztą świata,
aczkolwiek potrzebujesz „koła ratunkowego” na wypadek, gdybyś znudziła się
liderce.). Gdy już znajdziesz kandydatkę
na takowe stanowisko, warto by poplotkować na jej temat z Przywódczynią, żeby
nie myślała, iż wolisz nową koleżankę od
niej. Najważniejsze sprawy za Tobą. Teraz
nadszedł czas, aby znaleźć sobie „ofiarę”,
nad która razem ze swoimi koleżankami
możesz się znęcać. Nie obawiaj się, znaleźć taką osobę nie będzie trudno. Na takiego osobnika (naturalnie trudno nazwać
takiego ucznia człowiekiem) należy patrzeć zawsze z wyższością (z resztą jak na
całą resztę świata), wykorzystywać oraz
ośmieszać. Jeśli przypadkiem dopadną Cię
wyrzuty sumienia, nie martw się. Pomyśl,
że ta osoba jest dziwna. Po prostu inna.
A to w zupełności wystarczy, aby była
znienawidzona. Życie.

Postępując
według
powyższych
zasad, staniesz się nieczułym, mało
wartościowym, podlizującym się, nieszczerym i nieszczęśliwym „pustakiem”. Ale nie
martw się, wszyscy tacy są. Najważniejsze,
że nie jesteś INNA.
Słowo od autorki
Chcę zaznaczyć, że opisane przeze mnie zjawiska i sytuacje są jedynie
moimi
spostrzeżeniami, w wielu przypadkach
trafnymi,
jednak staram się nie
ujednolicać
wielkiej
grupy społecznej jaką
są uczniowie. Wiem,
że nie wszyscy gimnazjaliści oraz licealiści
ubierają się tak samo,
używają
języka
angielskiego w swoim codziennym życiu,
są uzależnieni od komputera oraz uznają
hierarchiczność w klasie. Zauważyłam
również wyjątki, które dają nadzieję, że
nasze społeczeństwo jest jeszcze zdolne do
jakiejkolwiek odrębności. Jesteśmy różni
i to nasza największa zaleta!
Pozdrawiam wszystkich nonkonformistów i jednocześnie wierzę, że niektóre
osoby, po przeczytaniu mojej pracy,
zastanowią
się,
czy
wyolbrzymione
i skarykaturyzowane cechy, przypadkiem
nie dotyczą ich samych.
Hanna Engel

Nasza twórczość

„Kto wie, co zakręt
bliski kryje?”
Byłam pełną energii szesnastolatką,
z głową pełną marzeń. Młodość – mawiali
mi rodzice – to cudowny stan, który szybko przemija. Wykorzystaj go dobrze, bo
straconego czasu w tym okresie nigdy już
nie odzyskasz.
Doprawdy, gdyby przełożyć to na
język nastolatków, sens tych słów można
byłoby odczytywać w ten sposób: Dziecko! Baw się póki jeszcze możesz. U nas
układ odpornościowy już nieco szwankuje
i większe przejawy wigoru mogą źle się
skończyć.
Oczywiście, większość ludzi na moim
miejscu, codziennie całowałoby w stopy
z uwielbienia takich rodziców, ja jednak
do nich nie należałam. Nie znaczy to, że
ich nie kochałam, bo kochałam mocno.
Problem leżał w istocie mojego bycia.
Byłam bardzo ambitna i tak wiele pragnęłam w życiu osiągnąć. Chciałam żyć inaczej
niż inni. Niestety z tysiąca pomysłów,
żaden nie był „tym”, którego szukałam.
Miałam określone pragnienia, plany, ale
to za mało. Od zawsze czułam, jak coś we
mnie głośno krzyczy: „Pomagaj!” Zabawne, prawdopodobnie moi koledzy mieliby
całkiem dobry ubaw, gdyby się o tym
dowiedzieli. Wynikałoby to z tego, że rzeczywiście do osób pomocnych ani szczególnie
wrażliwych nie należałam. W każdym razie mocno wierzyłam, że potrafię zrobić
ze swojego życia coś wartościowego. Nie
miałam pojęcia co. Nie czekałam także na
jakikolwiek znak z nieba, ale cierpliwie
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szukałam. Przeglądałam codziennie wiadomości w portalach internetowych,
sprawdzałam w wyszukiwarce różne adresy
placówek pomagającym ludziom. Czasem
dla zaspokojenia sumienia wysyłałam
sms-y reklamowane w telewizji TVN czy
POLSAT, które zachęcały do pomocy
dzieciom. Niejednokrotnie będąc na zakupach z rodzicami, niezauważalnie
wkładałam jakieś produkty spożywcze do
specjalnie postawionych tam koszyków,
które miały być potem przewiezione do
ośrodków dla bezdomnych. Nigdy jednak
nie wrzuciłam ani grosza dla osób, które
o to żebrały. Z pogardą patrzyłam na
takich ludzi, potocznie nazywanych
„żulami” podwórkowymi, których główny
celem, było takie zarządzanie tanim winem
i wódką, aby starczyło na dłuższą część
dnia. Broń Boże, gdyby mieli jeszcze dzielić
się tym z innymi! Istny kataklizm! Sztuką
dla nich było doprowadzenie się do takiego stanu kompletnego upojenia, aby jakiś
przechodzeń zlitował się nad nim i w jak
najbardziej ludzkim odruchu, zadzwonił
po pogotowie ratunkowe. Podsumowując,
granica dobroci mojego serca była bardzo mocno zawężona. Wszystko miało się
zmienić w nadchodzącym czasie. Nawet
dziś, po upływie osiemnastu lat, wspominam tamte spotkanie z uśmiechem na
twarzy. To niesamowite, jak bardzo przypadek działa na ludzi. Jedna chwila i całe
twoje życie obraca się do góry nogami.
Był mroźny i wietrzny wieczór. Wracałam
właśnie ze spotkanie z przyjaciółką. To
śmieszne, ale odwróciłam głowę w tamtym
kierunku tylko dlatego, że prowadziłam
grę z cieniem. Raz był za mną, raz przede
mną. Momentami zdawał się mnie ścigać,

a momentami iść przy moim boku.
Uśmiechając się głupawo jak miałam
w zwyczaju, podniosłam wzrok i ujrzałam
w świetle ulicznych lamp jakąś kobietę,
która pochylała się nad leżącym bezwładnie
mężczyzną.O, tak! Teraz stałam nad dylematem milionów ludzi: Przyspieszyć kroku
i udać, że nic nie widziałam czy podejść
i zaoferować pomoc? Mimo pozorów wybór wcale nie był taki prosty. Jak zwykle
w takich wypadkach działały we mnie dwie
zwaśnione siły. Rozum podpowiadał, żebym
wzięła nogi za pas, chłodno tłumacząc, że
moja pomoc nie jest konieczna, zaś serce,
domagając się natychmiastowej uwagi
z mojej strony, zwiększało i wzmacniało
swoje uderzenia w klatce piersiowej tylko
po to, by z całą premedytacją wywołać
u mnie wyrzuty sumienia. Donośnym
głosem, który przypominał matkę karcącą
dziecko mówiło: Zareaguj, nie przechodź
obojętnie. Czego bardziej się boisz? Samego podejścia czy niepokojącej myśli, że oni
przyjmą twoją pomoc i będziesz musiała
coś zrobić? Tak przy okazji, dobrze rozumiem, ty się czegoś w ogóle boisz?
To było na tyle, jeśli chodziło o jakieś
wątpliwości. Od razu zmieniłam kierunek
drogi i wymuszonym, śmiałym krokiem
ruszyłam w kierunku owej pary. Jeden
głęboki wdech oraz wydech i delikatnie
potrząsnęłam ramieniem kobiety, pytając:
- Przepraszam, czy mogę w czymś pomóc?
– po raz kolejny uświadomiłam sobie, jak
bardzo chciałam, by odpowiedź brzmiała
„nie”.
- Z nieba mi pani spada! Proszę owinąć
szczelnie tego mężczyznę tym kocem, a ja
w tym czasie pójdę i przygotuję coś ciepłego do jedzenia dla niego, spokojnie zaraz
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wrócę. To było na tyle jeśli chodziło o moją
nadzieję, wszakże nie bez powodu była
matką głupich.
Przede mną leżał brudy i wychudzony mężczyzna. Miał na sobie stare,
wytarte
jeansy
wraz
z
podobnie
wyglądającym swetrem. Musiał mieć
nie więcej niż czterdzieści lat. W pewnej
chwili otworzył oczy i mogłam w nich bez
problemów wyczytać uczucia skrajnego
wyczerpania, znużenia, smutku, porażki
życiowej. Właściwie to sama nie byłam
pewna, czy te uczucia nie były wymysłem
mojej wyobraźni. Jednocześnie słuszne
byłoby określenie, że w tych oczach nie
widziałam nic, tylko absolutną, pochłaniającą bez reszty pustkę. Wolałam nie
zastanawiać się, co w takim razie wyczytał
w moich oczach. Prawdopodobnie musiało
to by byćobrzydzenie i lekceważenie.
W każdym razie na pewno nie coś, czym
mogłabym się w tej chwili pochwalić, bądź
tak jawnie pokazywać. Wzięłam w ręce
wskazany koc i tak szybko jak potrafiłam,
owinęłam go nim. Patrząc na swoje szczelnie zawinięte dzieło, zalała mnie fala dziwnego ciepła. Z przerażeniem odkryłam, że
było ono tym, czego tak żarliwie szukałam
przez długi czas. Zrobiłam krok w tył w
geście narastającej paniki. Nadchodziła
kolejna konfrontacja między rozumem a
sercem, którą przerwał powrót kobiety.

Wracamy do publikacji twórczości
utalentowanych uczniów naszego liceum. Czekamy na propozycje
wszystkich, którzy chcą się z nami
podzielić swoim talentem pod adresem ellyta.redakcja@gmail.com. Tym
razem prezentujemy wiersz Elwiry
Wawrzyniak.

Ukradłam słońce
Co to?
Zrobiło się tak ciemno
Słońce usnęło w moich ramionach
Więdły już jego promienie
Nie mogłam pozwolić
To była tylko chwila
Zanim się spostrzegłam

- Dobrze się pani spisała – powiedziała do
mnie z ciepłym uśmiechem.
- Zadanie nie było nazbyt trudne – odparłam, zastanawiając się w myślach, czy
wyglądam na taką niedojdę potrzebującą
pochwał. - Czy mogę jeszcze w czymś
pomóc? – wyrwało mi się pospiesznie.
Tego dnia znacząco traciłam kontrolę nad
swoimi uczuciami.
- Wie pani, właściwie jest jeszcze taka rzecz,
ale nie chcę pani do niczego zobowiązywać
– odrzekła, a ja oczekująco podniosłam jedną brew. - Mogłaby pani pomóc nakarmić
tego pana, a ja w tym czasie podzwoniłabym
po ośrodkach dla bezdomnych, żeby
dowiedzieć się, gdzie są wolne miejsca.
- Naturalnie, że pomogę – rzuciłam tak
lekko, jak tylko pozwalała mi na to przysłowiowa gula w gardle.
- W takim razie proszę – podała mi miseczkę z zupą, na moje grochową, po czym
oddaliła się równie szybko jak przyszła.
Świetnie! No i jak się teraz czuje moje
ukochane serce? Ulżyło mu, że ponownie postawiło na swoim ze zwycięskim
wynikiem? Mi osobiście nie jest z tym
tak dobrze - mówiłam do siebie cynicznie
w myślach. Kończąc wewnętrzny spór
nachyliłam się nad mężczyzną i przekornie
zapytałam :
- Czy jest pan w stanie sam jeść?
W odpowiedzi przecząco pokręcił głową.
- W takim razie proszę tylko uważać, żeby
się nie sparzyć - powiedziałam jakże przytomnie, a następnie już podnosiłam łyżkę
do jego ust. Całe wydarzenie wydawało mi
się trwać wieki …
Laura Porowska

Spłonęłam rumieńcem
Ale jest ciemno, nikt się nie dowie
To pozostanie między nami
Utknie na nitce między światłem i cieniem
Nigdy nie czułam
To mój pierwszy gorący dotyk
Z wdzięczności oddaje mi ten żar
Nie mogłam odmówić
Jak starcza tego dla całego świata?
Ono jest takie kruche
Nie mogę go wypuścić
Jeszcze upadnie i stłucze świetlistą twarz
Kołyszę je na dłoniach
Strzepuję mu z ramion świetlisty pył
Już dość, mówię
Nie musisz być dziś bogiem
Dziś jesteś tylko dla mnie
W tych małych czterech ścianach
Wlej we mnie światło
Zostanie tam na wieki
To najjaśniejszy wzrok
Nie odbierze mi go poranek
To Ty mnie znalazłeś, Słońce
I chciałeś, bym Cię ukołysała
To już? To za szybko
Nie ukradłam, już oddaję
Ale nikt mi nie zabierze tej nocy, kiedy
kochałam się ze Słońcem
Kiedy Słońce usnęło w moich ramionach.
Elwira Wawrzyniak

Iwona Stankiewicz
Czas
Ludzie, tak małe stworzenia, nie
potrafią określić, czy czas jest darem, czy
przekleństwem. Jak można nim dyrygować? I kto może to uczynić?
Stary, dębowy kredens. Jedna z kilku
półek. I skrzypce. Ich karmelowy kolor.
Ręka po nie sięgająca. Czysta ręka…
Wyjął z futerału instrument. Na jego
twarzy zabłysnęła iskra uśmiechu, zapalił
się płomyczek radości. „Nareszcie” – pomyślał. Ledwo mógł utrzymać drewniane
cudo w trzęsących się dłoniach. Delikatnie
i z lubością przeciągnął kościstym palcem
po całej długości smyczka. Zacisnął na nim
pięść. „Już czas” – rozległ się głos z interkomu. Muzyk powstał i strzepnął niewidzialne
okruszki z tuniki. Stanął na baczność.
Wiedział, jaki spotkał go zaszczyt. Tylko
najbardziej doświadczonym artystom pozwalano wykonywać „Symfonię Istnienia”.
Od ich doświadczenia zależała długość
utworu. Młodzieniec podniósł głowę, złożył
wygodnie skrzydła. Oparł skrzypce o brodę.
Dotknął smyczkiem strunę i wykonał
pierwszy akord…
W szpitalu w małej miejscowości
Debrzno, na porodówce, rozległ się krzyk
małej Julki. Dziewczynkę raziło światło jarzeniówek. Czuła chłód, bo przyzwyczaiła
się już do ciepła panującego w maminym
brzuchu. W pierwszych chwilach życia
trwała w błogiej nieświadomości, nie
widziała, co ją czeka w niedalekiej przyszłości. Gdy pielęgniarka podała dziecko
szczęśliwej młodej kobiecie, niemowlę wtuliło głowę w pierś matki, czując bicie płonącego miłością serca…
Anioł grał przez cztery lata monotonną, spokojną melodię. Raz kołysanki,
raz skoczne pioseneczki. Co to dla niego
cztery lata?! Maleńki skrawek wieczności.
Niczym okruszyna w chlebie, do którego ciągle dolepia się kawałki ciasta. Nuty
ułożyły się w skomplikowaną wariację.
Smyczek drgał na strunach, wędrował
w górę i w dół. Ogłaszał ważne wydarzenie…
Mała Julka z uśmiechem na różowych, niesplamionych bluźnierstwami
usteczkach stała na środku pokoju. Wokół
niej zgromadziła się liczna rodzina: rodzice,
dziadkowie, wujostwo. Wszyscy dopingowali dziewczynkę w stawianiu pierwszych
kroków. Dziecko podniosło z oporem jedną
nóżkę i natychmiast przewróciło się. Wstało. Znów postawiło stópkę i zaraz drugą.
Upadek. Powstanie. Kiwając się, utrzymało
równowagę. Podnosiło dynamicznie kolanka do góry, jakby biegało po rozgrzanej
patelni.
Zebrana
familia
klaskała
z zachwytu…
Uskrzydlony chłopak przez kolejne lata przygrywał skocznie i radośnie.
W końcu, melodia napełniła się nadzieją,
nabrała bardziej poważnego wyrazu…
Julka poszła do szkoły. Z początku
bała się rozstania z mamą i osamotnienia
w środku brutalnego świata. Jej obawy
rozwiały trzy nowe, równie stremowane
koleżanki, z którymi spędziła kolejne sześć
lat…
Anioł rozpoczął nową część symfonii.
Teraz smyczek uderzał w struny krótkotrwale i równomiernie. Melodia była
przepełniona zmianami rytmu. Grał tak
energicznie, że w końcu pękła struna…
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Mała Julka zmieniła się w buntowniczą Julię. Stała się osobą wybuchową,
której żywot można by teraz przedstawić
przy pomocy linii łamanej. Codziennie
poznawała wiele nowych, często brutalnych, doznań. Ale nadal, niczym kwiat,
stanowiła pączek, z lekko uchylonymi
mocnymi działkami kielicha, które powoli ukazywały piękne, delikatne płatki.
Pewnego razu nie zauważyła pędzącego
samochodu. Obudziła się w szpitalu, z obolałą, obandażowaną głową. Miała szczęście,
że jako młodej osobie, jej kości łatwo się
zrastały…
Boski opiekun grał już dwadzieścia
pięć lat. Do pokoju, w którym się znajdował, przybyła inna świetlista istota. Wyjęła
ona z futerału swoją parę skrzypiec
i w odpowiednim momencie dołączyła się

do koncertu. Z początku grała cichutko,
potem coraz głośniej…
Pani Julia właśnie urodziła pierwsze
dziecko. Roześmiała się, gdy usłyszała jego
płacz. „To moja przepustka do nieśmiertelności” – zwróciła się do pielęgniarki…
Anioł smutniał z roku na rok. Jako
stworzenie nieżyjące, ani nie umarłe, nie
czuł zmęczenia. Wiedział, że zbliża się
koniec gry. Wykonywał coraz wolniejsze
i cichsze melodie. Koncert dawało już
boskie trio…
Babcia Julia grzała na słońcu starzejące się kości. Koc okrywał dotknięte
reumatyzmem kolana. Z miłością spoglądała na biegającą po ogrodzie małą Alę.
Przypomniała sobie, jak ona sama wyglądała, gdy była dzieckiem. „Pozostały już
tylko wspomnienia, bo nie da się cofnąć

czasu. Jakie przez te wszystkie lata miał
utrapienie ze mną Anioł Stróż” …
Uskrzydlony młodzieniec nie krył
wzruszenia. Nawet łza zakręciła się
w jego lazurowym oku i spadła na pulpit.
Zobaczył, że została ostatnia kartka nut.
Z pasją honorem i dumą wygrywał ostatnie
linijki. Finałowe akordy zagrał tak, jakby
chciał złożyć hołd byłej już podopiecznej.
Smutnymi oczyma spojrzał na pozostałych
muzyków, ukłonił się, schował instrument
i wyszedł.
Staruszka umarła szczęśliwa. Zamknęła się kiedyś w pokoju, spojrzała na
święcony obrazek z wizerunkiem Anioła
Stróża. Mrugnęła do niego i wciąż z uśmiechem na pomarszczonej twarzy, zamknęła
oczy.

Ironia losu...

„Po śmierci mamy tata kompletnie
się załamał. Nie radził sobie już prawie
z niczym. Pomagała nam babcia, codziennie przychodziła po mnie do szkoły
zajmowała się mną. Bardzo brakowało mi
mamy... Ale wszystko było jeszcze całkiem
w porządku. Ojciec pracował, zarabiał tyle,
że mieliśmy za co przeżyć.
Do czasu, gdy odeszła od nas babcia. Tata
wpadł w kompletna depresję, przestał chodzić do pracy, zaczął pić. Nie wytrzymał
tego. Zostawił list, w którym napisał, że
nie ma już po co żyć i skoczył z mostu. To
wszystko było dla mnie wielkim szokiem.
Miałam 14 lat i nie wiedziałam, gdzie mam
iść. Zostałam na świecie zupełnie sama.”
„Zabrali mnie do domu dziecka.
Wytrzymałam tam 2 tygodnie. To było
straszne. Mnóstwo nieszczęśliwych dzieci,
marzących o własnych domach, z wspaniałą, kochającą rodziną. Przebywanie
tam było takie dobijające. Stwierdziłam, że
muszę zacząć żyć na własny rachunek,
sama o siebie zadbać. Spakowałam swoje
rzeczy i uciekłam.”
„Na początku błąkałam się po
ulicach, centrach handlowych, spałam
na klatkach schodowych. Zawsze znaleźli się jacyś ludzie którzy wyrzucali chleb
koło śmietnika, więc kraść nie musiałam.
Raz w jednym z opuszczonym domów

spotkałam Hanię. To ona przyprowadziła
mnie tutaj. I tak już tutaj zostałam. Teraz
tutaj jest mój dom, a ci ludzie śpiący obok
mnie na kartonach to moja nowa rodzina.
Nie wstydzę się tego. Każdy z nich jest tutaj
z innego powodu, każdy miał kiedyś inne
życie, ale wszystkich nas łączy jedno. To,
że nie ma nikogo na świecie komu bylibyśmy potrzebni.”
Pytam ją, czy nie chciałaby zerwać
z tym wszystkim, zacząć od nowa.
„Czy bym chciała? Pewnie, że bym
chciała. Ale dokąd ja mam pójść?
Takich jak ja z zasady się unika. Czasem
śnię o tym, że moje życie się zmienia, że
znajduje się ktoś kto chce mi pomóc wrócić do „normalnego” życia. Ale potem się
budzę i przypominam sobie, że to tylko
sen. Że dalej jestem tutaj. Już się z tym
pogodziłam. Może kiedyś znajdzie się ktoś,
kto dostrzeże we mnie kogoś więcej niż tylko dziewczynę z ulicy...”
Wstaje i odchodzi. Nie zatrzymuję jej.
Patrząc, jak znika w drzwiach dworcowej
kawiarni mam nadzieję, że jeszcze kiedyś
ktoś odmieni jej los...

Spoglądał na współlokatora z niekrytym
zdziwieniem i politowaniem.
- Milcz, Benito. Jeszcze raz się odezwiesz,
a rozłupię ci łeb!
- Jeżeli masz dożyć w moim towarzystwie
do końca swoich dni, musisz się uspokoić
i pogodzić z przegraną. Nie panujesz nad
sobą. Błąd.
Szantażysta podniósł z ziemi leżącą łodygę trawy, przyjrzał jej się dokładnie, po czym włożył do ust. Jego wielkie,
orzechowo-brązowe oczy zdawały się przewiercać czaszkę współlokatora. Ofiara wiła
się i obijała o ceglane ściany. W popłochu
szukała jakiegokolwiek ostrego narzędzia.
Jedynym takim przedmiotem były leżące
na podłodze źdźbła trawy. Tym nie dałoby się przebić tchawicy natręta. W jeszcze
większym amoku opadł na ziemię. Jego
ciało trzęsło się, jak przy ataku epilepsji.
Smolistej barwy, tłuste, niemyte od miesięcy włosy przyklejały się do czoła, z którego
sączyły się strugi potu.
- Sam widzisz – nic nie muszę robić, a i tak
powalam cię na kolana – szydził Benito. –
Czy twój szał ma jakiś cel?
- Nie dam ci wygrać – wycedził przez zęby.

- Spójrz przez okno. Zdaje się, że to twoja
żona.
Juan zerwał się na równe nogi
i przez kraty zobaczył szczupłą postać
z kruczoczarnymi włosami. Jej czerwona,
wyszywana w delikatne kwiaty suknia
falowała na wietrze i uroczo mieniła się
w promieniach zachodzącego hiszpańskiego
słońca. Nie widziała więźnia. Za to zajęła
się szukaniem ust wysokiego młodzieńca
stojącego blisko niej. Wysysała z niego
wszystko, co było jej niezbędne do życia.
Wszystko, co starał jej się zapewnić mąż,
który w tym momencie przyglądał się tej
sytuacji zza krat.
- Piękną kobietę sobie znalazłeś. Zdaje się, że nie tylko tobie się podoba. A co
z dziećmi?
Dwie
siedmioletnie
dziewczynki
biegały wzdłuż płotu zakładu karnego.
Goniły się i śmiały. Opodal płynęła rzeczka.
Panienki zatrzymały się przy niej, by
umyć spocone rączki. Nachyliły się i zanurzyły dłonie w bystrym potoku. Jedna
z nich podniosła się i wrzuciła drugą do
wody. Przyglądała się, jak siostra krzyczy
i próbuje złapać oddech. Nie poruszyła się.

Ona wie jak to jest nie mieć co jeść.
Nie mieć domu, rodziny, nikogo bliskiego.
Nikogo, kto by pomógł, porozmawiał
i wsparł, gdy źle. Wie, jak jest żyć na ulicy,
gdzie każdy dzień jest walką o przetrwanie.
Każdy człowiek jest potencjalnym wrogiem,
osobą, która może zaatakować. Bo jak można mieć szacunek do dziewczyny z ulicy ?
Znajduję ją na dworcu. Proszę
o rozmowę. Na początku nie chce się
zgodzić, jednak udaje mi się ją nakłonić.
Idziemy do kawiarni, mimo jej protestów
zamawiam dwie kawy, siadamy. Wyciąga
z kieszeni pogiętą ślubną fotografię i zaczyna opowiadać.
„Rodzice byli szczęśliwym małżeństwem.
W domu się nie przelewało, ale nie
głodowaliśmy. Pamiętam wspólne niedziele, wspólne święta, byłam wtedy tak bardzo
szczęśliwa... Ale to było tak dawno. Wszystko zmieniło się w ciągu jednego dnia.
Mama wracała z pracy późnym wieczorem.
Była zima, na drodze ślisko i całkiem ciemno. Samochód jechał za szybko, nie zauważył jej. Zginęła na miejscu. Miałam wtedy
7 lat...”
Odwraca się ode mnie, nie chce, bym
widziała jej łzy. Nic nie mówię, czekam aż
sama zacznie dalej opowiadać.

Iwona Stankiewicz
Cela
Klitka była ciasna – trzeba przyznać.
Zmieściła się w niej jedynie belka szeroka
na 60 cm (nikt o zdrowych zmysłach nie
nazwałby jej łóżkiem). Ściany zdawały się
przysuwać coraz bliżej. Zjawisko, wbrew
pozorom, nie stanowiło efektu klaustrofobii więźnia. Mimo iż zamknięto w tym
nawiedzonym miejscu jedynie Juana
Velazquez, przez zamknięte ściany dało się
słyszeć strzępy nerwowych dialogów.
W celi znajdował się również jego
największy wróg, który nie dawał o sobie
zapomnieć. Z każdą sekundą niszczył go,
pożerał i trawił od wewnątrz i od zewnątrz.
Rzucał nim, krzepkim osiłkiem, o ściany,
dusił, bił, katował. Strażnicy więzienni
słyszeli wrzaski i ciągły łomot. Nie widzieli
w tym problemu, spotykali się z takimi
szaleńcami na co dzień.
- Co się tak rzucasz, jak rozszalała kotka,
Juan? – spytał, siedząc spokojnie na drewnianej półce, służącej im dwóm za łóżko.
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Napisała Paulina Dzwończak
Wszelkie podobieństwo do konkretnych
osób jest całkowicie przypadkowe.

Nasza twórczość
Czekała cierpliwie. Gdy stwierdziła, że ciało bezwładnie płynie z rwącym prądem,
sama zrobiła krok w przód. Uczyniła to
bez najmniejszych oporów. Popłynęła też,
obijając się
o ostre kamienie.
- Zawsze wydawało mi się, że spłodziłeś
zgrane rodzeństwo. Nie spodziewałem się
takiego zwrotu akcji. Myślałem także, że jesteś spokojnym biznesmenem, poważanym
w tym dziwnym świecie. A teraz tarzasz się
pod moimi nogami w rozdartej koszuli,
brudny, mokry od śliny i potu. Sam powód
twojego pobytu tutaj śmieszy mnie do łez.
- Śmieszy, tak? - Juan miał krwiście czerwone gałki oczne. Dłonie zaciskał w pięści.
– Morderstwo cię śmieszy?!
- Sam fakt, że kogoś zabiłeś – niekoniecznie. Nie mogę powstrzymać się od śmiechu,
gdy pomyślę – kogo.
- Daj mi spokój. Też nie pozostajesz bez

winy. Ba, wina jest tym bardziej twoja!
- Sądzę, że nie. Moje ręce pozostały czyste,
a twoje zbrukane krwią niewinnej osoby.
- Nie był bez winy.
- Tak samo ty. Widzę, że odzyskujesz świadomość, więc cię zdołuję. Powiem ci, kogo
zamordowałeś. We śnie. Z zimną krwią.
Bez świadków. W jego, hm, „domu”.
- Milcz.
- Miał na imię Juan.
***
- Dzieci, wyjdźcie, proszę – nakazała Ana
Lucia Velazquez.
Dziewczynki spojrzały na mamę, po czym
posłusznie wyszły z pokoju. Miały nadzieję,
że to pomoże w powrocie taty do domu.
- Przykro mi, pani Velazquez. Nic nie
mogliśmy zrobić. Nie proszę pani o identyfikację zwłok, ani nie namawiam do
ich obejrzenia. Potworny widok. Czaszka
została, że tak powiem, rozłupana. Nie

mam pojęcia, jak do tego doszło, w pokoju
nie znajdowało się praktycznie nic. Cztery
ściany i pani mąż. Podlegał wciąż stałej
kuracji, nie odstawiono leków, a przecież
dzięki nim przez całe życie normalnie funkcjonował.
- Dziękuję, panie komisarzu. Boję się
powiedzieć o tym dzieciom. Były przez czas
pobytu Juana w szpitalu psychiatrycznym
zachowywały się bardzo dzielnie, pocieszały się wzajemnie. Czekały. Nie wiem jak
po tym wszystkim ułożę sobie życie. Nie
będę w stanie związać się już z kimkolwiek.
Pokochałam go takim, jakim go poznałam
– pogodziłam się z tą chorobą. To ona go
zabiła.
- Popełnił samobójstwo, jeśli tak można
powiedzieć. Nie potrafię dobrać odpowiednich słów, mając na myśli schizofrenika.

παντα ρ ι wszystko płynie

Liście, co zielenią się, potem żółkną
i opadają, słońce, jeszcze przed chwilą żarzące się w pełni swej okazałości, już jest
za chmurami, po paru godzinach gasi je
mrok nocy. Ptaki wykluwające się z jaj,
trenujące pierwsze loty, któregoś dnia
spadną i już nie wznoszą się więcej.
Tylko my mamy niepowtarzalną szansę
zrozumienia kwintesencji ziemskiej tułaczki, dlaczego czas tak prześlizguje się
między palcami, niczym woda.
Heraklit nawiązał w tej myśli również do złożoności i porządku świata.
Wszystko jest ze sobą połączone, zależne
od siebie w niesamowity sposób, wszystko
dokładnie przemyślane i nieprzypadkowe.
Jak gigantyczna konstrukcja pokroju piramidy- upadniemy, gdy tylko choć jeden
z elementów wypadnie. Pewne się
zmieniają, inne trwają, ale najważniejsze jest podtrzymywanie fundamentalnej
przyczyny.
Heraklit znalazłby nadal potwierdzenie swojej tezy w dzisiejszym świecie.
Zapewne zdziwiłby się nawet, jak daleko
zaszła jej trafność. Odwiedziłby Ateny, na
miejscu dawnych świetności zastając ruiny. Cudy jego świata zwaliła z nóg fala
czasu płynąca z nieba niczym wodospad.
Zmyła ślady stóp wielkich przodków. Na

miejscu grobów ukrytych głęboko pod fałdami ziemi stanęły ogromne budynki o nietypowych konstrukcjach, modernistyczne
wieże Babel. Ludzie mówią tam różnymi
językami i choć kłócą się, jednak potrafią
ze sobą współpracować. I choć rzeczywiście
sięgają one chmur, nie walą się nawet przy
huraganie. Wynika z tego, że w miarę upływu czasu ludzie uczą się na błędach.
„Panta rhei” nie ma wyłącznie negatywnego wydźwięku. Jak wyglądałby świat
stojący w miejscu? Ziemia nie powodująca swoimi obrotami pozornych wędrówek
Słońca? Trudno byłoby zasypiać każdego dnia przy świetle dnia. Ba, na dobrą
sprawę moglibyśmy nawet nie wstawać
z łóżek. Nie sposób wyobrazić sobie świata
w bezruchu, choć wciąż narzekamy na tę
jego własność. To, że wszystko płynie jest
jednocześnie tak oczywiste, a czasem tak
trudno jest nam w to uwierzyć. Czas, choć
ma na nas wpływ w pewnym sensie istnieje
poza nami. My nie mamy wpływu na niego.
Powinniśmy więc pogodzić się z tym faktem i starać się zrobić wszystko, by każda
sekunda naszego życia była warta tyle, co
wieczność. Niech chwila stanie się wiecznością. Panta rhei.

Panta rhei. Zgoła prosta formuła wypowiedziana dawno temu przez greckiego
filozofa, Heraklita z Efezu. Jedno zdanie,
dwa słowa, a mieści się w nich nie tylko esencja wariabilizmu, ale i naszej
egzystencji.
Życie jest drogą. Nie jest to jednak
zwykła droga, na której możesz przysiąść,
odpocząć, przeczekać ulewę na jej krańcu,
pod drzewem. Przypomina raczej ruchome
schody, które nie zatrzymują się nigdy, ale
przesuwają wciąż w takim samym tempie,
w górę, ponad nasze przyziemne i trywialne pojęcie o życiu. Nawet, gdy o tym nie
myślimy, siedząc w kawiarni, czy
oglądając łzawy film klasy B, za naszymi
plecami przemykają miliony sekund. Każdego dnia tracimy jeden bezcenny dzień.
Definiowanie tego zależy od naszej
życiowej filozofii, religii, którą wyznajemy.
Samo słowo „droga” wskazuje na jakiś
konkretny cel. Można rzec, że odnalezienie,
zrozumienie takiego celu leży już w kompetencjach pojedynczej jednostki. „Wszystko
płynie”- więc nie trwońmy ani chwili.
Poziom łatwy

Sudoku

Poziom trudny

Na wesoło

Sobie równi

Nie zapomnę nigdy tego obrazu,
gdy liliput stanął przy koszykarzu,
głowę zadarł wysoko do góry
i powiedział: „wszystkie świata kultury,
te, co zwą się poboczne i główne,
jak my obaj, są sobie równe.

Bocian

Poziom normalny

Mini

mini komputer
mini wieża
mini telefon
wszystko mini
na widok mięsa
pies się ślini
bo choć jest maxi
to żre mini

Tłumaczył raz tatuś Małgosi,
że dzieci bocian przynosi.
Małgosia - dziewczynka cwana,
chciała zobaczyć bociana.
Znalazła, zwierza się ojcu,
a on jej słowom nie wierzy.
- Ach tatku zostaniesz dziadkiem,
mam dziecko z Bocianem Jerzym!

Nie w porę

Gdy mąż kona, biedna żona
martwi się szalenie,
bo do wczoraj trumny były
w promocyjnej cenie.
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Koncertowo

KONCERTY
•
2009-11-04 godzina 19:00
ceny biletów : przedsprzedaż 28 zł w dniu
koncertu 35zł
Estrada,
ul. Dworcowa 51
Hunter- Polski zespół Heavy metalowy, założony przez Pawła Grzegorczyka
i Grzegorza Sławińskiego w 1985 roku
w Szczytnie.
•
2009-11-07 GODZINA 21:00
Estrada
O.S.T.R.
2009-11-14 godzina 19:00
Bilety 28/35 zł
ul.Dworcowa 51
85-009 Bydgoszcz
Vavamuffin - polski zespół grający
muzykę raggamuffin z elementami roots,
reggae i dancehall, powstały w 2003 r.
w Warszawie.
•
2009-11-15 godzina 19:00
bilety: 30 / 35 pln
Estrada
ul.Dworcowa 51
85-009 Bydgoszcz
Acid Drinkers - polski zespół
heavy-metalowy. Nazwa zespołu w wolnym
tłumaczeniu oznacza kwasożłopy (określenie ludzi pijących tanie wina). Zespół
powstał w 1986 w Poznaniu. Z początku
grał thrash metal, później ich muzyka
ewoluowała jednak w kierunku szeroko
pojętego heavy
•
2009-11-27 godzina 20:00
Estrada
Akurat- Granej przez niego muzyki nie da
się jednoznacznie zaliczyć do jednego, konkretnego nurtu muzycznego. Zawiera ona
w sobie elementy rocka, ska, reggae, punk
rocka, popu oraz funk rocka. Sami określili
kiedyś swoją muzykę jako poezja ska-kana.
Cechą charakterystyczną ich tekstów jest
zabawa słowami.
•
2009-12-04
Estrada
Złodzieje Rowerów – jedna z czołowych polskich kapel hardcore punkowych lat 90.
•
2009-12-06 godzina 20:00
Estrada
Hey - polski zespół rockowy założony
w 1992. Katarzyna Nosowska (wokal), Marcin Żabiełowicz (gitara), Robert Ligiewicz
(perkusja) oraz Jacek Chrzanowski (gitara
basowa).
•
2009-12-09 godzina 18:00
Estrada
False Friend, Fast Motion & Killed by Car
3 Bydgoskie zespoły na scenie Erstrady.
•
2009-12-10 godzina 20:00
Estrada
T.Love- Polski zespół rockowy, założony
w roku 1982 jako „Teenage Love
Alternative”
IZYDA KOZAR

18

Spacer po
Bydgoszczy
Przystanek:
Bartodzieje
Witam Was, pierwszy raz w tym nowym roku szkolnym! Powinnam zacząć:
„wypoczęci po wakacjach wyruszamy na
kolejny spacer po Bydgoszczy!”, ale to nie
najlepszy pomysł. Połowa z Was zapomniała, że wakacje w ogóle były, a 90% czytelników aktualnie na pewno nie jest wypoczętych…
Jednak mieszkańcom Bartodziei
energii nie brakuje i z ogromem zapału
oprowadzili mnie po swoim osiedlu!

Żarcie
Pierwszą napotkaną rzeczą, o której
opowiedział mi Kojot był „Orient Bar”.
Podobno najlepszy w mieście. Zjesz
dobrze, zapłacisz niewiele, a jak się ładnie
uśmiechniesz i będziesz miał szczęście,
to porcję dostaniesz gratis. Jeśli któryś
z mieszkańców Bartodziei ma ochotę na
kebab, przychodzi właśnie tutaj. Zakupy,
jak w całej Bydgoszczy – zazwyczaj
w „Biedronce”. O cieszącym się popularnością sklepie z alkoholem rozpisywać się
nie będę, to w końcu niemoralne. Kojot,
z łezką w oku opowiadał o lodziarni znajdującej się do niedawna przy Balatonie…
Niestety, smak dzieciństwa w kryzysie
zlikwidowano.

Dla ludzi o mocnych
nerwach
Po minięciu „Orient Baru” skręcamy w stronę blokowiska. Na większości
nieodnowionych
jeszcze
budynków
widnieją napisy: „Polonia Psycho Funs!”,
„Je… Zawiszę” i wiele innych o mniej lub
bardziej agresywnym wydźwięku. Kojot
twierdzi, że to dzielnica dla ludzi o mocnych
nerwach. „Nocne maratony są na porządku
dziennym.” – dodaje. Zaciekawiona pytam,
co ma na myśli mówiąc „nocne maratony”.
Wieczorami po blokowiskach lepiej się nie
przechadzać, „wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę”… z pałkami. Teraz podobno
jest spokojniej, ale jeszcze kilka lat temu
sportowi fanatycy potrafili wybić wszystkie okna na parterze wybranego bloku,
w którym mieszkał ich antyidol. „Pewnego
dnia do mojego brata zadzwonił kumpel:
Ej, stary gonili mnie! Czaisz?! Siódma rano
jest, a oni mnie gonili! Wychodzę a matka
krzyczy: uważaj bo pięciu za tobą!”.

Minusy blokowiska
Kojot zwraca też uwagę na starsze
babcie przesiadujące w oknach. „Jeśli nie
pamiętasz, czy dziś posprzątałaś po swoim
piesku, twoja sąsiadka na pewno ci podpowie.” Kiedyś Kojot nie zwracał uwagi na
sąsiadów. Jako dziecko lubił zajmować

Tak wygląda moje miasto

trzepak naprzeciwko swojego bloku.
Przesiadywała tam z przyjaciółkami godzinami. Często latem przywiązywały koc do
wybranego balkonu na parterze, tworzył
się w ten sposób namiot. „Uwielbiałyśmy
bawić się w dom.” – dodaje.

Balaton
Po zwiedzaniu podwórka Kojota,
wybrałyśmy się nad Balaton. Oaza
pośrodku betonowego osiedla. Cisza,
spokój, ławeczki, fontanny. Chodzimy
i obserwujemy tęczę – słońce załamuje się w kroplach wody wypryskującej
z fontanny. Nagle zaczepia nas grupka małych brzdąców: „Dzień dobry!” –
krzyczy jeden z nich. „Jesteśmy harcerzami!” – dodaje następny. „Czym jest
dla państwa kłamstwo?!” – pyta czwarty.
Próbujemy ułożyć odpowiedź godną uczennic pierwszego LO (xD), nie wychodzi…
„W takim razie, czym jest prawda?” – pyta
ten sam, co ostatnio. Tym razem idzie nam
lepiej. Udzielam filozoficznej odpowiedzi.
Jedna z dziewczynek krzyczy do mniejszego o głowę kolegi: „Zapamiętaj to!” i biegną
dalej. Balaton to świetne miejsce na rozważania o ludzkiej egzystencji. Nawet jeśli
nie masz na to ochoty, musisz, bo za
rogiem czai się harcerz.

Sahara
Jeśli Balaton to dla Ciebie za mało
i chciałbyś „poczuć wolność”, proponuję „Saharę”. „W lesie znajduje sie stara
żwirownia nazwana Saharą. Są tam
wielkie połacie piasku. W lecie to właśnie
tutaj przesiaduje większość osiedlowej
młodzieży. To raj dla osób lubiących
jeździć na crossach i quadach. Świetnie
podkręca adrenalinę, sam próbowałem
nie raz. Często organizuje się tu także
zawody paintballowe.” – mówi Hippo.
Spacerując po Saharze naprawdę można
się wyciszyć. Nie słychać nic oprócz śpiewu ptaków. Nie widać nic oprócz drzew…
i pozostałości po człowiekokształtnych.
Hippo i Kojot są zadowoleni,
że mieszkają właśnie na Bartodziejach,
a nie gdzieś indziej. Znają je jak własną kieszeń. Hippo uważa, że osiedle ma
świetną lokalizację. „Dużym plusem jest
odległość do targowiska i centrum handlowego, a autobusem da się dojechać
praktycznie wszędzie.” – mówi. Minusy to
nie wina osiedla, tylko niekiedy dziwnych
ludzi, wspólnie podsumowują.
Daria

Znajdź
10 różnic
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