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Sztandar wprowadzić
Hołd
Muszla Fest 2010
Kto nas będzie reprezentował,
czyli wybory samorządowe.
„Marzenia i obawy, czyli spowiedź
pierwszaka”

Ręka na pulsie

Nie taka fantastyka zwykła...
Przepaść…Co zrobić, by w nią nie wpaść
„Bo to jest mój schron”
Co robić z wolnym czasem?
„Cały świat gra komedię”
Chrzest bojowy czyli
„witajcie pierwszaki!”

Skuwka, zasuwka

Drodzy Czytelnicy!
W imieniu całej redakcji witam Was serdecznie pierwszy raz w nowym roku szkolnym.
Mimo, że już zapomnieliśmy o minionych wakacjach
i zaczęliśmy odliczanie do tych kolejnych, z nową energią
zaczynamy pisanie dla Was.
Do redakcji dołączyli nowi adepci dziennikarstwa, którzy również pragną dla Was tworzyć, a także słuchać, poszukiwać i relacjonować. Z tego miejsca serdecznie ich witam i
życzę udanej współpracy z „Ellytą”.
W tym numerze polecam Wam felieton Michała z cyklu „Kulturalne narzekania”,
artykuł Marty „Bo tu jest mój schron” i tradycyjnie przygotowane przez Dominikę teksty
nauczycieli („Psor powiedział”). Życzę miłej lektury,

... czyli małe
co nieco o poprawności językowej ...

Joanna Kowalska

Cool-tura

Recenzja książki Jane Green
„Domek na plaży”
Michał Zaborowski „Śmiechu warte?”

Na kozetce

Listy do Klementynki
Prawdziwy mężczyzna, czyli tok myślenia
mieszkańców Marsa.

Lekkim piórem
Garbus
Oda do...
...Łóżka
...Jedzenia

Druga strona lustra

Wywiad z prof. Barbarą Fortuną!

Sport

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!

Na wesoło

Ryciny Grażyny
Psor powiedział (uczeń odpowiedział)

„Marzenia i obawy,
czyli spowiedź
pierwszaka”
Jeszcze w szkole podstawowej obiecałem sobie, że do gimnazjum będę zdawał
do Jedynki. Budynek szkoły, jego wnętrza,
miały w sobie coś przyciągającego, żeby nie
powiedzieć magicznego. Przekonałem się
o tym, będąc na konkursach i drzwiach
otwartych. Marzenia o gimnazjum nie
udało się zrealizować, bo skończyłem
szóstą klasę o rok za wcześnie. Kolejne
trzy lata i pierwszy prawdziwy egzamin.
Zdałem. Jestem na liście. Dostałem się.
Marzenia się zrealizowały, zaczęły
się obawy. Na pierwszym spotkaniu z dyrekcją szkoły obawy się pogłębiły. Od elity
wymaga się więcej. Skoro tu jesteś,
należysz do najlepszych. I znowu kolejne
pytania. Jakie wymagania, jakie oczekiwania i czy duchy legendarnych absolwentów
elitarnego gimnazjum i liceum będą
pomocne i przyjazne, czy złośliwe, jak
duchy wybitnych oksfordczyków. Żarty, ale
w każdej legendzie jest trochę prawdy.
Kolejne obawy to ludzie, jakich
tu spotkam. Sympatyczni, inteligentni i
otwarci indywidualiści, czy snobowate, zarozumiale indywidua?

Sztandar
wprowadzić

Trzynasty
października.
Wybiło
południe...
Tabun
pierwszoklasistów
w białych kołnierzykach, na wielobarwnych
obcasach, świeżo ogolonych i pachnących,
kieruje się do drzwi auli. Co to za szkoła?
I LO w Bydgoszczy. Zaraz będziemy świadkami ślubowania uczniów na sztandar
szkoły. Kiedy wszyscy, rozglądając się,
machając do swoich kolegów i koleżanek,
śmiejąc się i przeżuwając resztki kanapek
spożywanych w czasie przerwy, trwając
w radosnym oczekiwaniu głos zabiera
Pan DYREKTOR.... Wszelaki gwar w kręgach uczniowskich zamiera... Wszyscy,
z uwaga mniejsza lub większą, słuchają
co ma do powiedzenia najważniejsza
osoba w tej szkole. Słyszymy to co zwykle, ale „szlachectwo zobowiązuje nas” do

zachowywania się należycie i powstrzymywania się od ziewania.:) Przechodzimy
do części oficjalnej. Już za moment 200
gardeł zagrzmi w auli. Składamy przysięgę. Wśród przyrzeczeń i zdań najgłośniej
brzmi jedno z nich : „I nie robić nic!”. OJ!
Ależ nam by się to podobało! :) „Co mogłoby
splamić dobre imię naszej szkoły”- kończymy ciszej. Przysięga, wypowiedziana.
Obietnice-złożone. Ale czy wszystkie
z nich spełnimy? Zobaczymy w przyszłości, ale jako uczniowie „elitarnego” liceum
nr 1 będziemy się starać, by jak najlepiej
wykonywać nasze obowiązki. A co będzie
dalej? O tym na razie nie myślimy, ponieważ teraz ochoczo ściskając w rekach akty
ślubowania udajemy się na lody, do kina,
parku lub po prostu do domu, gdzie
z pewnością zasiądziemy do biurek
i wykonamy WSZYSTKIE zadania domowe.
Marta Przynoga
zdjęcia na okładce

Wszystkie wątpliwości rozwiał obóz
integracyjny. Wspaniała kadra nauczycielska, taka „normalna” i „po prostu”.
Oraz sympatyczni, przyjaźni, młodzi
ludzie z podobnymi obawami, wśród których bez trudu można znaleźć bratnią
duszę. Wszyscy pełni pomysłów, zaangażowani w wiele spraw i idei, o różnorodnych
zainteresowaniach, a co najważniejsze
dowcipni, z dużym poczuciem humoru.
Spędziliśmy wiele
fantastycznych dni
w nadmorskim Grzybowie, był nawet
akcent europejski, jak wycieczka na Bornholm.
Niestety, czas, jak zawsze w takich
przypadkach, płynął zbyt szybko. Dziś
mija kilkanaście dni prawdziwej nauki. Za
mną pierwsze sprawdziany i pierwsze oceny. Staram się realizować zainteresowania
w wielu dodatkowych zajęciach i chyba
tylko czasu, jak zawsze, jest zbyt mało,
a spraw interesujących zbyt dużo.
Mógłbym wymienić choćby teatr
„Scena Jeden”, zespół muzyczny „Number
One” czy Samorząd Uczniowski. Samorząd pełen odpowiedzialnych, twórczych
i pomocnych ludzi, z którymi nie sposób
nie znaleźć wspólnego języka.
Ale czy może być inaczej w Szkole
Wielu Pokoleń? Pozostając w magicznej
atmosferze, jestem pewien, że duchy chyba jednak są przyjazne. Żarty, ale w każdej
legendzie jest trochę prawdy.
Michał Zaborowski
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Kto nas będzie
reprezentował,
czyli plakatowe
wąsy.

i dotarł tam, gdzie większość z nas dociera
po powrocie ze szkoły, a mianowicie na
Facebook’a. Na prawie wszystkich profilach pojawiły się zaproszenia do grupy
„głosuj na Marysię”.
Mało miejsca poświęcimy Oliwii
Stelmann, gdyż jej kampania również
zajęła mało przestrzeni szkolnej. Czarnobiałe zdjęcia z hasłami nie przykuły naszej
uwagi, więc wstrzymamy się od naszego
komentarza, pozostawiając Wam, Drodzy
Czytelnicy, pole do popisu.
I to już wszystko, jeśli chodzi
o kandydatów na Przewodniczących SU.
Pozwolimy sobie przejść teraz do omówienia chętnych na stanowisko Rzecznika
Praw Ucznia.

Przez około dwa tygodnie mieliśmy
okazję obserwować, jakimi prawami rządzi się polityka - na przykładzie kampanii
wyborczych prowadzonych przez naszych
kolegów i koleżanki, którzy kandydowali
do Samorządu Uczniowskiego na stanowiska Przewodniczącego oraz Rzecznika
Praw Ucznia. Różnorodność sposobów,
w jakich próbowali uzyskać nasze poparcie
niejeden raz wywołała zaskoczenie na naszych twarzach. Chciałybyśmy pokazać jak
były przez nas odbierane starania naszych
kolegów.
Jako pierwsza swoje działania rozpoczęła Justyna Urbanowska. Chciała
zdobyć nasze głosy ukazując, całokształt swoich działań z ubiegłego
roku, jednakże nieznacznie modyfikując prawdę. Jako przykład może posłużyć
rzekome
powołanie
koła
języka
rosyjskiego, które w rzeczywistości zorganizowała Pola Anforowicz z klasy 1h.
W następnej kolejności pojawiły
się plakaty Jakuba Kujawy, prowokujące
dwuznacznymi tekstami, jak przykładowo „Pokażmy, że mamy” oraz „Jestem
aktywnym członkiem”. Aczkolwiek Kuba
ujął nas jednym, ale jakże interesującym
szczegółem - zadał sobie podstawowe
pytanie brzmiące, „Kim jestem?”. Brawo, Kuba, żeby przekonać ludzi do swojej
osoby trzeba najpierw poznać własną
wartość i dowiedzieć się kim się jest.
Niedługo potem na scenę wyborów dumnym krokiem wkroczyła Marysia
Stypczyńska, zaskakując nas swoją
efektowną kampanią. Ogrom jej działań
przeszedł sferę naszej kochanej jedynki

Wraz z Justyną wystartował Robert
Grygorowicz, związany w symbiozie ze
swoją koleżanką po fachu. Sojusznicy,
łącząc swoje siły, chcieli zaprowadzić nowy
ład w naszej szkole, zapewne wzorując
się na politykach. Napisy na plakatach
głoszące „Popieram Justynę Urbanowską” prowokowały nas do zadania sobie
pytania „Co takiego Justyna musiała dać
Robertowi, że na jego plakatach pojawiły
się takie wyznania?”. Można jednoznacznie
powiedzieć, że nie było to na zasadzie
obopólnych korzyści, gdyż plakaty Justyny pozbawione były haseł wyrażających
poparcie dla kolegi. Pojawiły się one dopiero później, po licznych uwagach ze strony
potencjalnych wyborców.
Wkrótce potem ukazały się plakaty
Fryderyka Majewskiego. Wykazał się on
dużą oryginalnością, gdyż każdy plakat
był inny. Jednakże składał irracjonalne
obietnice typu ,,Jeżeli mnie wybierzesz,
nie pozwolę Ci wpaść do fontanny”, które nam wydały się nieco żałosne (takimi
hasłami można pozyskać co najwyżej
dzieci w podstawówce). Fryderyk również
w swojej kampanii wykorzystał wizerunki
znajomych, mogliśmy zauważyć mistrzów
drugiego planu, takich jak Bartek Beonigk
czy też Łukasz Domański.

Hołd

Muszla Fest 2010

W końcu nadszedł czas na „rekonstrukcję” radiowęzła. W związku z tym
przygotowano zbiórkę pieniędzy. By wspomóc akcję, 17.09.10 roku o 9:50 w auli
naszej szkoły odbył się koncert zespołu
„Hołd”.
Parę słów o zespole. „Hołd” powstał
w 2006 roku, tworzy go pięć osób (Judyta
„Młoda” Wenda, Urszula „Meg” Wiśniewska, Jacek „Kicaj” Owczarz, Jakub „Veida”
Słupski, Patryk „Żeluś” Falgowski, Patryk
„Bua” Miziuła). Ich gatunek muzyczny to,
jak już pewnie zauważyliście, chrześcijański rock. Grupa powstała na potrzeby XXII
Przeglądu Piosenki Religijnej „Vincentiana”
w Krakowie. Inspiracje czerpią z Pisma
Świętego i z własnych natchnień. Znani są
piosenek „Bez Ciebie”, „Niech zstąpi
duch Twój”. Wydali trzy płyty: „Powrót”,
„Kolędowo” i „List do”. Najbardziej
zachwycił mnie wokal, mocny, wyrazisty,
prawdziwie rockowy. Perkusja i gitary
również pokazały klasę, aż miło było
słuchać.
Pzyznaję bardzo lubię rock, ale połączenie go z tematyką chrześcijańską nie
bardzo przypadło mi do gustu. Według
mnie mocny rock i religia wyklucza się na
samym początku. Pomimo całej sympatii
dla grupy, płyty bym nie kupiła.
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4 września 2010r. odbyła się po raz
ósmy Muszla Fest. Jak Wam zapewne
wiadomo, jest to Festiwal mocnej muzyki
idealny dla fanów metalu i hard rocka.
Impreza ta, jak co roku, miała miejsce
na scenie Muszli Koncertowej w parku
im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy,
a organizował ją m.in. Miejski Ośrodek
Kultury i Gazeta Pomorska. W tym roku

Żebyście nie myśleli, że zniechęcam do
słuchania ich muzyki, to podaję datę najbliższego koncertu, który odbędzie się
w Yakizie - 23.10.2010r.
Aleksandra Jelińska

Aktualności

Bardzo interesującym podejściem do
sprawy wykazał się Maciej Senska, który
zamiast namawiać potencjalnych wyborców, zajął się zniechęcaniem ich do swojej
osoby. Bardzo innowacyjne podejście,
aczkolwiek w naszej szkole chyba nie
przyniosło oczekiwanych rezultatów…
O tym, że kandydatów na stanowisko
Rzecznika było więcej niż trzech dowiedziałyśmy się dopiero podczas samego
głosowania, otrzymując kartę, ze zdziwieniem stwierdziłyśmy, że było ich aż …
pięciu !
Jak w każdej kampanii wyborczej,
tak również tutaj nie obyło się bez skandalicznych zachowań. Zarówno ze strony
wyborców, jak i samych zainteresowanych.
Podczas jednej z przerw można
było zauważyć Kubę, który w ataku furii
zrywał plakaty swojego kolegi z klasy,
Macieja Senski. Czyżby wyczuwał w nim
poważnego rywala? Jak silną osobowością musi być Maciej, skoro Kuba bał się
o swoją pozycję, mimo że startują
w innych kategoriach? A może przyczyna
tych działań, była spowodowana jakimiś
innymi motywami? Jeżeli tak, to mamy
do czynienia z kompletnym brakiem profesjonalizmu.
Wyborcy
również
wykazali
się
kreatywnością. Pokazali, że zamiast
Justyny najchętniej widzieliby kandydującego Justina Bieber’a. Zastanawia nas
również fakt, że na każdym z plakatów
pojawił się napis „100% virgen” Przed tym
niecnym wpisem uchroniły się tylko plakaty Justyny. Tradycyjnie pojawiły się wąsy
i rogi na twarzach kandydatów.
Podsumowując, tegoroczna kampania była ciekawsza niż zeszłoroczna. Więcej
pomysłów i większy potencjał. Czekamy na
to, co przygotują nam uczniowie za rok.
Julia Szczęsna
Paulina Dzwończak

wystąpili: Kontagion, Killed by Car, Vidian,
Schizma, Something Like Elvis i Stream
of Light. Z tego co widziałam i słyszałam,
najwięcej osób czekało na zespół Schizma.
Przyciągnął on mnóstwo ludzi pod scenę.
Spośród wszystkich zespołów najbardziej
metalową formacją okazała się formacja
Vidian. Vidian przygotowuje się do wydania
płyty, a materiał zaprezentowali na tegorocznej Muszli Fest. Zapowiada się ciekawy krążek. Przeciwieństwem tego zespołu
jest grupa Stream of Light, grająca reggae.
Coś w tym chyba jest, że na każdej Muszli
musi być jakaś odskocznia od metalu
i w tym przypadku tą odskocznią jest
właśnie reggae. W zeszłym roku Dubska,
a w tym Stream of Light.
Oczywiście, tak jak w zeszłym roku
mnóstwo było policji i ochrony. „Poczucie
bezpieczeństwa” zagwarantowane.
Kto bywał na
Muszli już nie raz,
przyzna mi rację, że
jest to najlepsza impreza na rozpoczęcie
szkoły.
Aleksandra Jelińska

Ręka na pulsie

Nie taka fantastyka zwykła...
Zaczytywałeś się w książkach Tolkien’a? Fascynował Cię zupełnie inny świat
– pełen fantastycznych stworów, krasnoludów z prawdziwego zdarzenia, elfów? Świat,
który istnieje tylko w wyobraźni twórców
i miłośników fantastyki? Tak? To się świetnie składa, ponieważ...
... był sobie klub!
MASKON, taką nazwę nosi klub zrzeszający ludzi, których zainteresowania
sięgają, rzec można, świata baśniowego.
Oczywiście jest to duże uogólnienie. Sama
nazwa „Klub Fantastyki” to, moim
zdaniem, bardzo ogólne pojęcie, gdyż
szperając trochę bardziej, doszukałam
się wielu różnych rozgałęzień, jakie kryje
za sobą fantastyka. Nie mówiąc o tym, że
istnieje jako kierunek w literaturze, kinie
i innych dziedzinach kultury i sztuki. Ktoś
mógłby rzec – phi, to nie dla mnie, jak
można interesować się stworkami, jakimiś
legendarnymi smokami, czy czymś w tym
rodzaju? Nazwijmy tę osobę po imieniu –
taki „mądry” realista, nie mający za grosz
wyobraźni, nie zdaje sobie nawet sprawy,
że dla niektórych jest to sposób na życie.
Na czym to polega?
Funkcjonuje tak, jak każdy najzwyklejszy klub – jest grupa ludzi, którzy
zajmują się organizacją, wkładając w to
całą swoją pasję. Organizują spotkania

Przepaść …
Co zrobić, by
w nią nie wpaść
Wraz z pierwszym w tym roku rozbrzmieniem dzwonka szkolnego dla wielu z nas
rozpoczęła się też kolejna przygoda. Dziesiątki nowych sylwetek zawitało w murach
naszego liceum z wyrazem zaciekawienia,
a nierzadko również subtelnego lęku na
twarzy. Oczywiście trudno się temu dziwić.
Odmienne otoczenie, nieznani ludzie, trudne do przewidzenia sytuacje… Wszystko to
napawa nas niepewnością. Nie dajmy się
jednak pochłonąć przez stres i wkroczmy
w ten następny etap naszego życia z głową
podniesioną do góry!
Pierwsza lekcja. Nowi uczniowie wchodzą
do sali i zajmują miejsca obok swoich potencjalnych przyjaciół. Wszystko toczy się
niby w swoim normalnych trybie - przedstawienie się, opowiadanie o sobie w kilku
słowach (czyli usilne próby wywarcia dobrego wrażenia na odbiorcach) i w końcu
przejście do sedna - temat lekcji, PSO oraz
wisienka na torcie… Wymagania nauczy-

w wyznaczonych terminach, ale i inne
ciekawe imprezy, jak na przykład Giełda
Fantastyki, gdzie miłośnicy mogą się
wymieniać, kupować, sprzedawać np.
książki, gry komputerowe (także RPG),
filmy, gry karciane, planszowe, a nawet
różne figurki z książkowymi i filmowymi
postaciami – niektóre z nich są znane
tylko fantastom. Nagłośnionym wydarzeniem jest także Festiwal Fantastyki, który
ostatnio miał miejsce w Bydgoszczy. Trwał
dwa dni (7 – 8 kwietnia), a każdy z nich
od rana do wieczora wypełniony był...
fantastyką, oczywiście. Miały tam miejsce różne tematyczne prelekcje, spotkania
autorskie (np. z Markiem Żelkowskim),
pokazy walk rycerskich, pokazy multimedialne, dyskusje na bliskie Klubowi tematy
(jednym z nich: „Fantastyka a surrealizm”
z udziałem autora wernisażu R. Nowakiem)... Mogłabym wymieniać i wymieniać,
plan naprawdę był przygotowany rzetelnie.
Oprócz bydgoskiego festiwalu, miał także
miejsce festiwal „SFera 2007” – dawno,
zgadzam się, ale do zainteresowanych należy śledzenie, czy są w planach kolejne
tego typu imprezy i... do dzieła!
Tylko fantastyka?
KF Maskon podzielił swoje stowarzyszenie na sekcje wg głównych zainteresowań: sekcja Tolkienowska, sekcja
Młodzieżowa, Teatr Strefy, a nawet sekcja
ekologiczna. Istnieje także Biblioteka
Fantastyczna im. Janusza A. Zajdla, gdzie
każdy zainteresowany znajdzie coś dla
siebie (na forum zaś członkowie klubu wymieniają się spostrzeżeniami, opiniami –
jest tam cały dział poświęcony literaturze).
Pewnie wiele osób się zdziwi, ale tematem
cieli co do przedmiotu. Uśmiechy z twarzy
znikają natychmiastowo, pojawia się natomiast przerażenie w oczach i sztywnienie
mięśni. Szczęka opada. W głowie od razu
rodzi się perspektywa najbliższych miesięcy spędzonych w większości nad stertą
książek. Ale przecież nikt nie obiecywał, że
będzie łatwo! Jedno jest pewne. Wszystko to można uznać za próbę charakteru,
sprawdzenie, ile tak naprawdę jesteśmy
w stanie z siebie dać. Od nas tylko zależy
czy znajdziemy w sobie siłę, by przeskoczyć przepaść - tę, która dzieli gimnazjum
od szkoły średniej. Na pewno należy podchodzić do nowych sytuacji z dystansem.
Spokojnie, nie zawali nam się świat, gdy do
dziennika wpadnie kilka gorszych ocen…
Wręcz odwrotnie - niech będzie to dla nas
motywacją do pięcia się w górę! Nie traćmy
wiary w siebie kiedy usłyszymy parę niezbyt krzepiących słów na swój temat. Dla
wielu będzie to niewątpliwie innowacja po
tym, jak nauczyciele w gimnazjum chwalili
ich za odrobione zadanie domowe i klepali po głowie za każdy przejaw aktywności
na lekcji. Pora, by uświadomić sobie, że
te czasy już za nami i powitać nowe, które
zresztą pewnie i tak będziemy wspominać
lepiej.

pokrewnym fantastyce jest także rycerstwo.
Klubowicze organizują sesje RPG, wieczory
średniowieczne, poruszony został temat
kuchni rycerskiej, istnieją bractwa, festyny rycerskie, różne pokazy... i to wszystko
także w Bydgoszczy!
Kolejnym tematem pokrewnym fantastyce jest także – co mnie zaintrygowało – parapsychologia. Zainteresowani brną
w dość „śliskie” tematy, takie jak egzorcyzmy, a także zagłębiają się trochę
we wszechświat, co daje ciekawe efekty
(czakry w ludzkim ciele – czy ktoś o tym
słyszał?).
Na zakończenie
Do klubu może należeć każdy,
niezależnie od wieku. Wystarczy po
prostu rozumieć ten świat. Sama
uważam, że przyglądając się głębiej fantastyce, można zobaczyć dużo więcej niż te
słynne krasnoludy i elfy, bowiem nie na
tym rzecz polega. Pasja, jaką klubowicze
wkładają w istnienie tego stowarzyszenia, robi naprawdę duże wrażenie - znają
gatunki istot stworzonych przez ludzką
wyobraźnię, w księgarniach można znaleźć całe encyklopedie fantastyki, które
najbardziej wytrwali „maskończycy” mają
w małym palcu.
Żeby każdy mógł sam zobaczyć, na
czym dokładnie rzecz polega, odsyłam na
stronę internetową http://www.kfmaskon.
fora.pl/ , gdzie dostępne są informacje
o spotkaniach, wszystkich tych sekcjach,
o których pisałam oraz – przede wszystkim
– dzięki temu forum każdy zainteresowany
będzie mógł nawiązać kontakt z zaprawionym w bojach członkiem KF Maskon.
Zachęcam miłośników Tolkiena,
Sapkowskiego do przyjrzenia się klubowi –
chyba każdy lubi dzielić z kimś swoją pasję,
poszerzać jej horyzonty, prawda?
Ola Rulewska

Nie dajcie się jesiennej chandrze, nie pozwólcie, by podcinano Wam skrzydła! Pokażcie na co Was stać!
Barbara Kłopotek

Wpadłem w przepaść...
bardzo głęboką,
Zanim spadnę na samo dno...
zdążę przeżyć całe moje życie...
Czasami wydaje mi się,
że już dawno dosięgam dna ...
Że leżę tam ... ciężki niczym kamień,
twardy, zimny, bez życia.
Czekam, aż ktoś mnie podniesie...
I choć przez chwilę...
Poczuję ciepło jej dłoni ...
DoPio
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Ręka na pulsie

„Bo to jest mój
schron”
Bydgoszcz. Jedno z niemałych polskich miast. Niby nic do obejrzenia, do
zachwycenia się, poznania. Ale są ludzie.
Młodzi i starzy. Szukam kogoś, kto ze mną
porozmawia. Podwórze. Miejsce spotkań,
hip hopu, trzepaków i …
Sztuki. Znalazłam jedno z nich.
Szare bloki otaczają brudny plac z czterech
stron. Na środku stoi stara opuszczona
oficyna. Zza powybijanych szyb dochodzi
głośna muzyka. Aby tam wejść, trzeba
mocno pchnąć drzwi, które są już nieco
zardzewiałe. W powietrzu unosi się
charakterystyczny
zapach
pleśni
i wieloletniego kurzu. Wibracje muzyki
rozchodzą się po ścianach i uderzają
w uszy. Przez wąski korytarz dostaję się
do dużego pomieszczenia, gdzie pod
oknem stoi podrapany odtwarzacz CD na
baterie. Na środku sali grupa nastolatków.
Na pierwszy rzut oka niepozorni. Stoją
w kole i kołyszą się, klaszcząc. W kręgu
jakiś chłopak stoi na jednej ręce, odbija
się na niej, z lekkością i gracją spada
na plecy, robi obrót i wraca do koła.
Następna osoba, tym razem dziewczyna,
wybiega na środek, robi różne skomplikowane figury z niespotykaną subtelnością,
wraca i tak dalej. Kolejne osoby wykonują akrobacje, obroty na głowach, salta…
Tańczą. Są zajęci sobą i dudniącą w ich
ciele muzyką. A jednak rozmowa się odbywa…
ROZMOWA Z JUSTYNĄ
Dziennikarz: Witaj. Jak Ci na imię?
Justyna: Justyna. Nazwiska nie podam.
Wolę pozostać anonimowa.
Dz: Ile masz lat?
J: 15, w sumie to 16, skończę za 2 miesiące.
Dz: Co to jest? Gdzie się znajdujemy?
J: To?(śmiech), to jest mój dom. Moje
królestwo. Mój schron, z którego nikt
mnie nie wyrzuci. Przynajmniej mam taką
nadzieję.
Dz: Twój schron?
J: Tak.
Dz: Raczej to nie przypomina bezpiecznego
miejsca.
J: (śmiech) Wiesz, aby było bezpiecznie, wcale nie musi być stabilnych ścian
i odnowionego sufitu. To się nie liczy.
Dz: A co jest ważne?
J: To, że mogę być sobą.
Dz: I tutaj jesteś sobą?
J: Tak. I są ze mną ludzie, którzy kochają
mnie taką, jaką jestem. Nie muszę udawać
kogoś, kim nie jestem.
Dz: To bardzo dobrze. Widzę, że ćwiczycie
jakiś bardzo skomplikowany układ taneczny.
J: Tak. Tańczymy breakdance.
Dz: Dlaczego akurat ten styl?
J: Bo to styl uliczny. Jesteśmy dzieciakami
z biednych rodzin. Nie mamy pieniędzy na
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drogie szkoły tańca, na markowe ciuchy,
nie wyróżniamy się tak, jak inni. Większość
z tego powodu nas nie szanuje. Jednak my
nie zwracamy uwagi na to, co mówią o nas
inni. Po prostu tańczymy.
Dz: Jak to się stało, że zaczęłaś tańczyć?
J: Zaczęło się od tego, że zmarł mój ojciec.
Był alkoholikiem. Niestety, nie żałuję jego
śmierci. Chociaż może źle się wyraziłam.
Nie tęsknię za nim po prostu. Bił mnie
i tak dalej. Kiedy umarł, moja matka oddała mnie do pogotowia opiekuńczego, gdyż
sama leczyła się z narkotyków. Wiem. Moja
rodzina, to była jedna wielka patologia. Nie
mówię o tym na forum, ale mimo wszystko
to nie moja wina, że mam takich krewnych.
W każdym razie, w pogotowiu pozwalano
nam czasem korzystać z Internetu. Kiedyś
przez przypadek trafiłam na filmiki z nagraniami zawodowych tancerzy. Zakochałam się w tym i obiecałam sobie, że kiedy
stamtąd wyjdę, to zacznę tańczyć tak jak
oni. I kiedy uwolniłam się już z pogotowia i
trafiłam tu, do mojej cioci, to pewnego dnia
usłyszałam muzykę dochodzącą z tej oficyny. Zajrzałam tu… i zostałam na stałe razem z nimi. Z ludźmi, którzy mają tę samą
pasję i cel.
Dz: A’propos celów. Czym, według Ciebie,
jest cel? W życiu człowieka, oczywiście.
J: (chwila ciszy) Kiedyś cele wyobrażałam sobie jako kolorowe tarcze na drodze
usłanej kamieniami. Każda tarcza była
zatytułowana, np. „piątka z polskiego na
koniec roku’’ lub „nowy samochód’’. I przez
te wertepy do tarczy szedł człowiek. Kiedy
doszedł do jakiejś z nich, to przyklejał do
niej żółtą kartkę z napisem ZALICZONE.
Ale żeby przypiąć tę kartkę, trzeba pokonać samego siebie.
Dz: Co przez to rozumiesz?
J: Popatrz. Wyobraź sobie małe dziecko. Wydaje nam się, że nie ma celów.
A jednak. Ciemna piwnica, szczury,
skrzypiąca podłoga, drzwi szeleszczące
niespokojnie, zapach pleśni, a na półce
wielki, pluszowy miś. Strach paraliżuje
malucha. Jednak schodzi w dół. Schodek
po schodku i jeszcze jeden niżej. Doszedł
do kłódki. Otwiera ją. I następna przeszkoda. Najwyższa półka. Za wysoko. Przysuwa
krzesełko, staje na nim. Chwieje się.
Przewraca się. Boli obite ciałko. Łomot
przewracanego krzesła jest straszny i zaraz
na pewno wywoła z kąta jakiegoś potwora,
który zjada dzieci. Ale maluch nie ucieka.
Patrzy na misia dużymi jak perełki oczami,
choć serce obija mu żeberka jak oszalałe
z zastraszającą siłą. Podnosi krzesło, staje
na nim kolejny raz, z trudem łapiąc
równowagę, chwyta misia za nogę i ściąga
go z półki. Teraz może się do niego mocno
przytulić i już nie musi bać się ciemności.
To jest właśnie pokonywanie samego
siebie. Przezwyciężanie słabości i strachu,
który nas paraliżuje.
Dz: To prawda. Strach poraża, ale jak
sobie z tym radzić?
J: Nie ma dobrego sposobu. Jednak uważam, że należy myśleć o tym, że za nasze
działania otrzymujemy nagrody. Znów
myślę o małym dziecku. Mama daje mu
cytrynę, jabłko i ciastko. Wzrok malucha
wędruje ku ciastku, ale aby je zdobyć,
należy umyć ręce, zęby, posprzątać swój
pokój a na koniec deserem podzielić się

z siostrą. To nic przyjemnego dla małego
dziecka, że musi dzielić się z rodzeństwem
tym, na co sam ma ochotę, ale pokusa jest
większa. I kiedy mamy to ciastko w ustach
i czekolada rozpływa nam się na języku, to
już nic się nie liczy. Bo czasami trzeba poświęceń, odwagi i zamiast jednego ciastka
możemy dostać całe pudełko.
Dz: Ale aby dojść do nagrody, trzeba czasem po prostu żyć. Jak wygląda Twój zwyczajny dzień?
J: (śmiech) Budzę się, otwieram oczy i…
Nie, tak na poważnie to każdy dzień wygląda inaczej. Często wstaję i mam ochotę
skakać, a nieraz nie mam siły się ubrać.
Ale wychodzę z łóżka, zjadam porcje moich ulubionych płatków czekoladowych,
ubieram się i wychodzę do szkoły. Uczę
się tego, co lubię i tego, czego nie cierpię.
Kończę szkołę. Wracam do domu i wypełniam swoje obowiązki. Mam 2 psy, więc
przysparzają mi trochę pracy (śmiech).
Wieczorem zaś przychodzę tu i dzięki
temu, że mogę tańczyć z przyjaciółmi,
każdy mój dzień staje się bardziej kolorowy.
Robię to, co kocham.
Dz: Czy z tańcem wiążesz swoją przyszłość?
J: Mam nadzieję. Na razie chcę skończyć
gimnazjum, dostać się do dobrego liceum,
a potem zdać na akademię sztuk pięknych,
na wydział tańca. Wiem, że będzie to ode
mnie wymagać dużo pracy, poświęcenia
i potu.
Dz: Ale czasem warto się wypocić prawda?
Justyno, co jest w Twoim życiu najważniejsze?
J: (chwila ciszy) Wartości. Inni powiedzą, że miłość i przyjaźń. Tak, to też jest
ważne, ale dla mnie na pierwszym miejscu
są wartości ludzkie. Uczciwość, wierność
zasadom. Bez tego człowiek jest nikim.
Tego nauczyła mnie ciocia. W domu
rodzinnym tego nie zaznałam i może
dlatego jest to dla mnie tak ważne. Bo
spójrz, jeśli człowiek jest nieuczciwy, to nie
zbuduje przyjaźni. Jeśli nie ma w nim wierności, to nie nadaje się do miłości. Jeśli
jest niezgodny ze swoimi przekonaniami,
to gubi się w sobie. Chciałabym, aby moje
dzieci też wyznawały takie zasady.
Dz: Zasady… Warto się nad tym zastanowić. Justyno, powiedz, co myślisz o sobie?
J: (śmiech) Trudno powiedzieć. O sobie?
Że… jestem solidna i… że słusznie postępuję. Nie wymiękam. Dostałam dużego
kopniaka od życia i dobrze.
Dz: Dobrze? Przecież bardzo cierpiałaś.
J: Tak, ale to fantastyczne. Bo gdyby nie
to, co przeszłam, dziś bym nie doceniała pewnych rzeczy. A teraz we wszystkim
szukam czegoś pozytywnego. Nawet w tym,
że trawa jest bardziej zielona niż wczoraj.
Uważam, że jeśli dostaje się kopa, to nie
należy się przewracać, tylko wykorzystać
tę siłę i skoczyć tak wysoko, jak tylko się
da i chwycić tyle gwiazd, ile zmieści nam
się w dłoniach, a potem pilnować, by nie
zagasły.
Dz: I tego Ci życzę.
J: Dziękuję. I pamiętaj, jeszcze zobaczysz
mnie na Broadwayu. Pokażę wszystkim, że
to, czego nauczyłam się na ulicy, umiem
dobrze wykorzystać.

Ręka na pulsie
Dz: Powodzenia. Dziękuję za rozmowę.
Po rozmowie z Justyną czuję się
dziwnie. Pozytywnie dziwnie. Jeszcze raz
spoglądam na tańczącą grupę. Czuję, jak
moje nogi również ruszają się w takt muzyki. Teraz nie dochodzi do mnie zapach
pleśni i brudu. Zamiast tego w powietrzu
unosi się gęsta mgła pasji. Prawdziwej, niezgaszonej pasji. Czuć to zdeterminowanie
i pragnienie osiągnięcia celu. Podwórze, na
które wychodzę z uśmiechem na ustach,
jest jakby bardziej kolorowe. Już nie tak
szare jak przedtem. Bo ono żyje. Tętni
i pulsuje na swój sposób. Wyjątkowy sposób. I kiedy wychodzę na ulicę, to widzę, że
wszystko nabrało barw. Myślę, dlaczego…
Zrozumiałam. To ludzie, ci fantastyczni
ludzie, którzy przeżyli niejedno przykre
zdarzenie, nieraz upadali twarzą w błoto,
nieraz musieli spadać z wysokiego konia,
nieraz połykali własne łzy. A mimo to
nadal żyją i potrafią cieszyć się tańcem.
Ciekawe, skąd bierze się ta siła, niewiarygodne... Brak pieniędzy, rodziców,
wsparcia. A jednak. Bydgoszcz to nie
tylko budynki, fasady, kościoły, kina,
teatry, kawiarnie, ale ludzie. Właśnie
tacy, których przed chwilą poznałam.
Uśmiechnięci mimo ciągłego deszczu nad
ich głowami.
Marta Przynoga

„Cały świat gra
komedię”
William Shakespeare

„Czekoladki?” – zapytał Filip zapraszając uczestników na tegoroczny casting
do „Sceny 1”, który odbył się 8 września.
Choć spodziewałyśmy się atmosfery nerwowej, uczestnicy jak i cały „stary” zespół
zaskoczyli nas pozytywną energią i mimo
klęski organizacyjnej (którą uznajemy po
prostu za artystyczny nieład) podołali
zadaniu przesłuchania kandydatów. Od
Alicji Ziętak (kl. 0h), pierwszej uczestniczki
dowiedzieliśmy się, że śpiewała w zespole
„Nurt”. Niestety, z powodu braku przygotowania, nie mogła pokazać swoich
wokalnych umiejętności. Kolejna była
Agnieszka Prylińska (kl. 0h) Ładnym
tembrem głosu zacytowała dany jej przez
jury fragment z podręcznika z fizyki (ona
również nie przygotowała się do występu). Ostatni do boju ruszył Michał „Sid”
Zaborowski (kl. 1b) – chłopak z głową pełną marzeń i mnóstwem zainteresowań,
dotyczących zagadnień teatralnych. Sid
zaczął występ monologiem o sobie, kolejno
przechodząc na naśladowanie głosów
znanych osób, zaśpiewaniem autorskiego

Co robić z wolnym
czasem?

Skończył się wakacyjny luz i zaczęła się szkoła. Ale nie dajmy się zwariować!
Podczas roku szkolnego też trzeba mieć
czas na przyjemności. Wiadomo - szkoła
jest najważniejsza, jednakże nie samą nauką człowiek żyje! Od jej nadmiaru mogą
się nam przegrzać zwoje mózgowe. Mamy
na to sposób: alternatywą jest znalezienie dla siebie formy wypoczynku od zajęć
szkolnych. I w tym momencie korzystamy
z bogatej oferty, którą proponują nam różne szkoły językowe, grupy taneczne, sekcje
sportowe. Przybliżymy tu kilka z nich:
Dla aktywnych fizycznie - brazylijska
sztuka walki, Capoeira. Polega na grze
ruchowej z elementami akrobatyki, egzotyki
dodaje jej gra na instrumentach, m.in.
atabaque i berimbau. Zajęcia odbywają się
w poniedziałki, środy i czwartki w godz.
20.00 - 21.30 w Gimnazjum nr 52, XI LO
na Ulicy Cichej (Oś. Leśne). Kontakt mailowy: abadabyd@abadabyd.webd.pl
Dla wszystkich, dla których taniec
jest ważnym elementem życia, polecamy
szkołę „Bohema”, która w swojej ofercie
posiada formacje taneczne: Hip-Hopowe,
Break Dance’owe, taniec współczesny
i towarzyski. Zajęcia prowadzone są przez
profesjonalistów, którzy pomogą Wam

utworu (niestety nie był to ujmujący pokaz talentu muzycznego), a kończąc na
zagraniu otrzymanego tekstu scenariusza.
Występy uczestników nie wywarły na jury
większego wrażenia, dlatego też zdecydowali oni przeprowadzić go ponownie
w innym terminie. Podejście drugie miało
miejsce 17 września, tak jak i pierwsze
odbyło się z masą komplikacji i totalną
dezorganizacją, ale jak tłumaczyło się jury:
„Wszystko popsuł koncert”, odbywający
się chwilę przed planowanym castingiem.
Pierwszy, z pozytywnym zapałem, wystąpił Fryderyk Majewski (kl. 1h), który mimo
tego, że swój występ traktował jako żart,
został przyjęty do teatru (tu przypuszczamy) z powodu swojej płci (męskiej!).
Następna była Zuzanna Pieczka (kl. 1b),
która prócz recytacji (w której zabrakło
trochę ekspresji) dostała zadanie: „Rodzisz
dziecko”. Były więc jęki, stęki i jakoś
poszło, grunt, że było zabawnie. Jako trzecia zagrała Agata Zalcman (kl. 1b), której
recytacja nie poszła zbyt dobrze. Jej
zadanie było „zagrać pióro”. Kolejna - Paulina Górna (kl. 1b), szczęściara, która wylosowała zadanie „kotlet schabowy”. Na
szczęście nie opuścił jej dobry nastrój, gdyż
z dozą ironii zapytała: „Z kością czy bez?”.
Ola Akscin, następna w kolejce, otrzymała dwa zadania, po pierwszym, brzmiącym

znaleźć język ciała i duszy. Kontakt telefoniczny: 601 448 034, lub 601 448 045.
Szkoła tańca „Bohema” Bydgoszcz, Ulica
Dworcowa 51.
Dla fanów Gwiezdnych Wojen,
naprzeciw wyszedł BFSW, czyli Bydgoski
Fanklub Star Wars. Zajęcia odbywają się
w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz.
16.00 w MDK nr.4 przy Ulicy Dworcowej.
Na spotkaniach odbywają się prelekcje,
dyskusje na temat nowości wydawniczych
- komiksów i książek, rozgrywają między
sobą międzygalaktyczne potyczki. Głośnym
wydarzeniem w mediach było zorganizowanie przez BFSW Star Force - zlotu fanów
Gwiezdnych
Wojen,
który
otwierał
prezydent Bydgoszczy.
Również w naszej szkole działają pozalekcyjne koła zainteresowań:
- koło robotyki, które prowadzą mgr Rafał Korytek i mgr Piotr Dobosiewicz;
- Chór Żeński „Primo”, który możecie odwiedzać we wtorki i czwartki w godz. 15.30
- 17.00 w auli na drugim piętrze;
- Teatr szkolny „Scena1”;
- Wolontariat, działający na szeroką skalę,
o który należy pytać w bibliotece szkolnej;
- Koło Caritas.
I różne inne.
Wyposażeni w taką wiedzę, ruszajcie do
boju i rozwijajcie swoje talenty!
Alicja Owczarzak
„padnij!”, drugie: „Umarło ci dziecko, zagraj
rozpacz”. Widocznie ta rola nie przypadła jej
do gustu, ponieważ co nie zachwyciła jury
występem. Po Oli pokazała się Agata z klasy
2f i musiała wcielić się w rolę pogodynki,
co ją troszkę zestresowało, Dostała więc
dodatkową szansę w postaci zarecytowania
„Mistrza i Małgorzaty”. Po długim oczekiwaniu nadeszła pora na powtórny występ
Sida znanego nam z pierwszego castingu.
Jego zadanie: kalambury. Hasło brzmiało:
Vicky Cristina Barcelona. Poradził sobie
bardzo dobrze, mimo że – jak zaznaczył –
nie oglądał tego filmu. Jako jedyny dostąpił zaszczytu bycia ocenianym przez prof.
Pogodzińską. Wystąpił również z nowym monologiem, w którym grał postać
z podwójną osobowością. Po jego występie
padły pierwsze, długo wyczekiwane oklaski
i nadano mu miano człowieka pozytywnie
zakręconego. Jako ostatni wystąpił duet
Oli Dulek (kl. 1c) z Justyną Futerską
(kl. 1b). Różnica pomiędzy wszystkimi
występami była kolosalna. Nie ma nic
lepszego niż pełne przygotowanie i widoczny
profesjonalizm w występach scenicznych.
Oczywiście dziewczyny dostały też dodatkowe zadania: „topisz się” oraz „zagraj na
fortepianie”. Wyszły z nich obronną ręką
i nie zachwiały naszej opinii na temat ich
talentu.
W końcowym etapie jury bez większych
sporów zdecydowało, że rolę dostają:
Ola Dulek, Justyna Futerska, Paulina
Górna, Fryderyk Majewski oraz Michał „Sid”
Zaborowski. Z nieoficjalnych źródeł dowiedziałyśmy się, że w tym roku szkolnym
„Scena 1” ma ambitny plan wystąpienia w
„Młodych Talentach”. Liczymy na to, że zakończą oni swoją złą passę i raz na zawsze
pozbędą się nieprzychylnej opinii, krążącej
o ich postępach. Połamania nóg!
Laura Porowska
Ola Rulewska
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Ręka na pulsie

Chrzest bojowy,
czyli „witajcie
pierwszaki!”
Otrzęsiny to wielopokoleniowa tradycja w wielu szkołach średnich. Starsze
klasy co roku wymyślają całą serię „tortur”,
którymi uraczą nowy szkolny narybek.
Nie jest to co prawda chodzenie po
rozżarzonych węglach ani walka z jakimś mityczny potworem, lecz dla wielu
pierwszoklasistów spotkanie z trzema
Gorgonami na raz nie wydaje się być tak
straszną perspektywą, jak na przykład
przywdzianie do szkoły stroju kurczęcia
w bydgoskim ekonomiku. W tym roku
królowały tam zoo klimaty: uczniowie klas
pierwszych zmuszeniu byli do przebrania
się za świnki, drób wszelkiego rodzaju
i inne zwierzaki.
VIII LO postawiło na sprawdzony
Dziki Zachód. Koszule w kratę, jeansy,
kowbojskie kapelusze i buty wkroczyły
tłumnie w mury szkoły.
Moim faworytem pozostaje jednak
IV LO, w którym drugie klasy mściły się
za swoje zeszłoroczne upokorzenia w sposób nader atrakcyjny. Najfajniejszy temat
wylosowała klasa o profilu biologicznochemicznym: Flower Power, czyli design
na hippisa, biol – chem przywdzieje dzwony, kwieciste koszule, okulary „Lennonki”
i długie ,kolorowe spódnice. Zobowiązani
są wykonać układ taneczny do piosenki
z musicalu „Hair”, okazywać wszystkim
miłość, przygotować transparenty z hippisowskimi hasłami i wreszcie ustawić się na
przerwie w wielką pacyfkę. Mogą przynieść
gitary oraz nagrania muzyki, którą drugie klasy uznały za „hippisowską” (Janis
Joplin, Jimi Hendrix, Led Zeppelin i td.).
Innymi słowy, klimat jak na Woodstocku.
A pierwszoklasiści z „Jedynki”? Jak
na razie, niektórym napisano markerem
na ręce „kicia”.
Co jeszcze nas czeka - nie wiadomo,
ale co by to nie było, ze wszystkim sobie
poradzimy.
W końcu jesteśmy prawdziwą „elytą”.
Zuzanna Kamińska

„Śmiechu warte?”
Zmęczony trudami całego tygodnia,
nową szkołą, nadmiernymi emocjami,
usiadłem w sobotni wieczór przed telewizorem. Pilot w rękę i rozpocząłem. No
właśnie... Na pierwszym kanale wyświetlają serial, jeden z „tych”, których ilość
odcinków jest odwrotnie proporcjonalna
do ilości polotu jego scenarzystów,
a główny bohater pojawia się w przysłowiowej lodówce z okrzykiem „to znowu ja”.
Na drugim programie trójka celebrytów
szuka utalentowanych ludzi, najbardziej
promując siebie. Zresztą reklamy właśnie
przerwały ten szoł, więc nie będę czekał na
kolejne, wątpliwe nieraz talenty. Kolejny
kanał, znowu trójka, tym razem publicystów. Rozmawiają o sprawach omawianych
setny raz w tym tygodniu i tak naprawdę
ich akademickie dywagacje są kolejnymi
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Skuwka, zasuwka...

Skuwka,
zasuwka...
... czyli małe co
nieco o poprawności językowej
Witam wszystkich w nowym roku
szkolnym! Pierwszy numer Ellyty przypada w październiku – miesiącu jesieni,
spadających liści, często towarzyszy nam
tak zwana chandra... Ale także jest to miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Nauczyciela. Chciałabym nakreślić wszystkim
choć trochę, skąd taki dzień wziął się u nas
w Polsce.
Na
świecie
jest
obchodzony
w różnych terminach. Na przykład
w Chinach przypada na dziesiątego września. Umowna data w każdym państwie
jest związana z lokalnymi wydarzeniami.
Z kolei World Teacher’s Day (Światowy Dzień Nauczyciela) pod patronatem
UNESCO obchodzony jest od 1994 roku
piątego października.
Odniosę się na moment do pewnych
wydarzeń z historii, by przedstawić korzenie święta naszych szanownych belfrów.
Zaczęło się od pierwszego na świecie
ministerstwa oświaty, które powstało na mocy uchwały Sejmu z dnia czternastego października 1773 roku. Wtedy
właśnie powstała pełna nazwa komisji,
brzmiąca: „Komisja nad Edukacją Młodzi
Szlacheckiej Dozór Mająca”. Inicjatorem jej

powstania był Hugo Kołłątaj. Natomiast
znana nam wszystkim bardziej Komisja
Edukacji Narodowej (KEN) powstała po
rozwiązaniu w 1773 roku zakonu jezuitów,
który do tej pory sprawował pieczę nad
edukacją w Rzeczypospolitej. W tym okresie miały miejsce różne reformy edukacji.
Żeby nie zamęczać Czytelników
historycznymi faktami ani skomplikowanymi zasadami rządzącymi naszą ojczystą
gramatyką na samym początku szkoły,
poruszę jeden mały problem, który mnie
osobiście męczy. Problemem tym jest oczywiście błąd gramatyczny, który pojawia
się wszędzie, a nawet nie zdajemy sobie
sprawy, że istnieje. Sama, do trzeciej
gimnazjum, nie byłam go świadoma.
Sprawa jest prosta, chodzi o daty. Prosta
– na pozór. Jak się okazuje, nawet znane
i szanowane firmy, reklamując się i używając przy tym dat (na przykład do określenia
terminu promocji), robią błędy. Przykładowa reklama: „W dniach 14 – 20 listopad wielka promocja!”. Gdzie jest błąd?
W miesiącu! Forma „piąty listopad” jest
błędna, gdyż w całym roku mamy tylko
jeden miesiąc o nazwie listopad. Nie ma
ich pięciu. Istnieje jedynie takie pojecie jak
„piąty (dzień) listopada”. Niby błaha rzecz,
a jaka różnica, prawda?
Na zakończenie chciałabym dodać, że
obecna nazwa święta, które obchodzimy
czternastego października to Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich
pracowników szkoły. Z tej okazji życzę
wszystkim pozytywnego nastawienia oraz
dużych zapasów czekolady, bo z pewnością
przyda się w nadchodzących miesiącach.
Ola Rulewska

Cool-tura
autokreacjami. Po kilku minutach mam
wrażenie, że temat, o którym mówią, jest
znacznie mniej ważny od sposobu w jaki
rozmawiają. Kolejna zmiana programu.
Chuck Norris w półobrocie robi półszpagat
albo odwrotnie. To już chyba widziałem.
Ostatnia próba. Nareszcie! Program
kabaretowy, czyli coś, co mógłbym oglądać
nieprzyzwoicie długo, żeby nie powiedzieć
bez końca. Jest to wprawdzie powtórka
programu z wakacji, który był powtórką programu z kwietnia, ale są skecze,
monologi czy dowcipy, które śmieszą
wielokrotnie. Tym bardziej, że oglądałem
ten program tylko raz. Łysiejący aktor opowiada dowcip o przyjacielu i angielskim
dentyście, który słyszałem w wykonaniu co
najmniej trzech innych polskich komików.
Swoją drogą, to ciekawe czy oni mają tego
samego przyjaciela, który był u angielskiego dentysty? A może to tajna misja jakiegoś
stomatologicznego lobby? Po chwili dwójka
kabaretowych wygów udających przez dwadzieścia lat małżeństwo, opowiada dowcipy
tak stare i wysłużone, że same przewracają
się o własną brodę.
Liczyłem na jakąś odmianę, gdy
na scenę wkroczyła grupa młodych ludzi
- zdobywców kilku głównych nagród
w kabaretowych przeglądach. Ku mojemu
zdumieniu, nie powtórzyli nic ze starych
dowcipów, ale... To co zaprezentowali nie
było ani błyskotliwe, broń Boże inteligentne, przekraczało granice dobrego smaku,
a momentami nawet żenujące. Ale twórcy bawili się doskonale. O dziwo, także

publiczność była rozbawiona i nagradzała
„młode talenty” gromkimi brawami.
Wniosek mógł być tyko jeden. Albo im
zapłacona za klakę albo oni zapłacili za
bilety, więc chcieli się bawić za
każdą cenę.
Wyłączyłem. Cisza. Dalej nie będę
szukał. Tęsknię to inteligentnych, dowcipnych programów kabaretowych, które zdarza mi się oglądać w archiwach telewizji.
Dobry dowcip zagubił się w przeszłości, humor poszedł na wewnętrzną emigrację, a śmiech.... przypomina szyderczy
rechot.
Michał Zaborowski

Cool-tura

Recenzja książki
Jane Green
„Domek na plaży”
Nan Powell, 65-letnia wdowa mieszkająca na wyspie Nantucket wiedzie
spokojne i szczęśliwe życie. W pewnym
momencie dowiaduje się, że jej sytuacja
finansowa nie przedstawia się najlepiej.
Doradzono jej, by sprzedała dom, który
kocha, który jest jej częścią, z którym wiąże się tyle wspomnień i tradycji. Kobieta
nie może się z tym pogodzić i wkrótce,
zamiast go sprzedać, otwiera w nim
gościniec. Do Sconset zjeżdżają się goście, a każdy z nich to odrębna historia;
Michael, złotnik, syn Nan Powell, kawaler,
który szukając siebie nawiązuje romans
z Jordaną – żoną swojego szefa, Bee
i Daniel, który po kilku latach małżeństwa
dochodzi do wniosku, że jednak jest gejem
i nie wie jak powiedzieć o tym żonie, aby

za bardzo jej nie zranić oraz Daff,
zdradzona
żona,
zrozpaczona
po
wydarzeniach
ostatnich
miesięcy,
starająca się przypomnieć sobie siebie
sprzed małżeństwa z Richardem. Windermere znowu tętni życiem, wszystko
układa się jak najlepiej, dopóki nie pojawia
się nieoczekiwany gość, który przewróci
wszystko do góry nogami…
„Domek na plaży” to cudowna
powieść o miłości, szukaniu siebie,
ciężkich przeżyciach oraz szczęśliwym
zakończeniu. Gwarantuje nam wiele
wzruszeń, ale również śmiechu. Autorka ukazała nam te malutkie, niby nic
nieznaczące momenty, które potrafią
zmienić wszystko w naszym życiu
i kompletnie je zdezorganizować. Zapewnia całkowite oderwanie się od rzeczywistości na dłuższy czas. Najlepiej schować
się z nią w jakimś cichym miejscu i pozwolić się porwać.
Marysia Świgoń

Na kozetce

Prawdziwy mężczyzna, czyli tok
myślenia mieszkańców Marsa.

powodu, aby nas okłamywać!
Boją się, że w prawdziwą wersję zdarzeń im nie uwierzymy.
Wiedzą, że są bacznie obserwowani
i czasem po prostu wolą coś zataić niż
niepotrzebnie narażać się na krytykę,
niezrozumienie lub głośne awantury.
Weźmy klasyczny przykład: facet
wraca do domu nad ranem. I zamiast
powiedzieć prawdę (że, na przykład,
zasnął na kanapie u kolegi/brata/
kuzyna) kręci i plącze, by w końcu
wydukać, że nie miał pieniędzy na
taksówkę, że uciekł mu autobus, że
nie wiedział, gdzie się znajduje. Po co kłamią
w takich przypadkach? Ponieważ boją się,
że my kobiety od razu znajdziemy tu
drugie dno – kochankę, zdradę, niewierność i inne okropieństwa. I tutaj właśnie
nasuwa się myśl, że my same doprowadziłyśmy do tego, że faceci nie mówią
nam całej prawdy, ponieważ ich psychika

została
przytłoczona
naszą
zbytnią
podejrzliwością.
Pamiętajcie, że mężczyźni tylko
udają, że nie mają uczuć. Mimo że są
z innej planety idealnie pasują do trudnej układanki jaką jest życie i prawie na
każdym kroku powinnyśmy im o tym
przypominać, a nie ciągle strofować za błędy jakich jeszcze lub wcale nie popełnili.

Od lat wiadomo, że kobieta zmienną jest. Dodatkowo wszyscy wiedzą, że
płeć piękna jest niezwykle podejrzliwa
i zazdrosna w sprawach sercowych.
Owszem, czasami podejrzliwość ta jest
słusznie motywowana, jednak dla niektórych z nas obserwowanie czynów naszych
mężczyzn stało się wręcz obsesją.
Nie można jednak zrzucać wszystkiego na barki kobiet. Pomyślmy o tych,
którzy sprawiają, że wszędzie węszymy
spisek. Faceci kluczą, milczą jak zaklęci,
plączą się w zeznaniach, za nic nie chcą
powiedzieć co robili w danym momencie,
odpowiadają półsłówkami. Nie oznacza to
od razu, że ukrywają przed nami jakieś
straszne tajemnice – drugą tożsamość,
zdradę czy inne mroczne interesy. Z wielu
przeprowadzonych ankiet i badań wynika,
że mężczyźni najczęściej nie mówią
prawdy,
kiedy
nie
mają
żadnego
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Na kozetce

Masz problem?
Napisz do nas!
Wakacje minęły i znów zaczęło się
Wasze monotonne życie licealisty. Codzienne wstawanie, czasem wcześniej niż
słońce, wiele godzin poświęcanych na
naukę i stawianie czoła milionom problemów. Zachęcam Was do dzielenia się
z nami swoimi przemyśleniami i szukania
pomocy u nas. Możecie też wyrażać opinie
dotyczące naszej gazetki.
Pozdrawiam Was gorąco,
Klementynka
Droga Klementynko!
Tylko w Tobie pokładam mą nadzieję.
Nie wiem od czego zacząć... Ech, postaram
się od początku.
Mam na imię Kasia i mam 17 lat. Rok
temu wyjechałam na wakacje na obóz do
Włoch. Moją uwagę zwrócił pewien chłopak z mojej grupy. Na imię miał Paweł.
Był skejtem... Za każdym razem, kiedy
spoglądałam na niego, czułam, że kolana
mi się uginają. Po prostu rozpływałam się.
Nie wiem jak to się stało, ale podczas

dyskoteki na obozie (muszę przyznać, że
wypiłam dwa piwa) zagadałam do niego. Tak fajnie nam się rozmawiało. Od
tego czasu zaprzyjaźniliśmy się ze sobą...
W sumie ja się w nim zakochałam... I dalej
jestem... Ech...
Gdy skończył się obóz wróciliśmy do
swoich miast. Paweł mieszka na drugim
końcu Polski, bardzo daleko ode mnie. Nie
mogłam się z nim widywać. Zostały nam
tylko smsy i gadu-gadu. Wczoraj rozmawialiśmy tak szczerze na gg... I co mi napisał?! Napisał, że jest gejem!
Jest mi tak źle... Nie spodziewałam
się kompletnie takiej wiadomości.
Klementyno... Co mam robić? Proszę
pomóż! Mam mu powiedzieć, że mi się podoba, czy nie? Może dałoby się zmienić jego
orientację? Proszę pomóż...
Droga Kasiu!
Znalazłaś się w bardzo trudnej
sytuacji. Przede wszystkim zadaj sobie
podstawowe pytanie: jak wyobrażałaś
sobie ewentualny związek z osobą mieszkającą kilkaset kilometrów od Ciebie?
Związki na odległość mają bardzo małą
szansę na przetrwanie. Nie byłoby go

z Tobą wtedy kiedy byś go potrzebowała,
kiedy chciałabyś się z nim czymś podzielić.
A smsami i gadu-gadu nie da się budować
poważnego związku. Także myślę, że sama
powinnaś już dojść do wniosku, że ta
znajomość nie miałaby żadnej przyszłości, nawet jeżeli byłaby taka możliwość.
Jednak to, co Ci powiedział, całkowicie
ją rozmyło. Niestety, ale życie jest brutalne
- nie masz się co łudzić. Ani Ty, ani żadna
inna osoba nie jest w stanie nikogo nakłonić do zmiany orientacji. Zresztą pomyśl
sama, czy chciałabyś, żeby teraz jakaś
z Twoich koleżanek zaczęła namawiać
Cię, żebyś zaczęła gustować w dziewczynach? Co byś sobie wtedy o niej
pomyślała? Nie można próbować zmieniać
nikogo na siłę, każdy ma prawo do swojego własnego sposobu na życie. Musisz
teraz podjąć trudną decyzję. Czy jesteś
w stanie dalej kontynuować tą znajomość
i pełnić rolę jego „przyjaciółki” bez oczekiwania czegoś więcej, czy jednak nie dasz
rady zapomnieć o tym, co do niego czujesz
? Może powinniście na jakiś czas ograniczyć Wasze kontakty, a po kilku dniach
spojrzysz na to wszystko z zupełnie innej
strony. Powodzenia!
Klementynka

Lekkim piórem
Iwona Stankiewicz

Garbus
Od początku naszej znajomości
wiedziałem, że Artur jest osobą, której do
końca życia nie zapomnę. Obrócił moje
poglądy dotyczące wieczności i nieśmiertelności o sto osiemdziesiąt stopni.
Teraz, kiedy on wciąż pod zimnymi stopami
o zrogowaciałym naskórku na piętach
czuje obślizgłe kamienie, a do jego nosa
uderza woń zgnilizny, widzę dopiero, jak
bardzo się męczy.
Siedzimy tam gdzie zawsze - w jaskini, w środku ciemnego lasu, do którego
rodzice nie wypuszczają swoich dzieci, bo
boją się klątwy, opowiadanej sobie z pokolenia na pokolenie. Od lat krążą pogłoski,
że oddech drzew zaraża ludzi tajemniczą
chorobą zwaną przez tutejszych arboramią.
Objawia się ona głównie tym, że skóra staje
się szorstka i twarda, przypominając korę,
a trzewia zaczynają drewnieć. Zaobserwowano dotychczas dwa przypadki - mojego
przyjaciela i mój.
Często przychodzimy z Arturem do
groty opuszczonej przez niedźwiedzia.
Wewnątrz znajdują się liczne wysokie
kamienie o kształcie zbliżonym do sześcianu, więc siedzi się na nich bardzo
wygodnie. Przed wejściem do pieczary rosną
gęste krzaki malin, których kolce zawsze
ranią nas podczas przedzierania się przezeń. W środku czuje się odór stęchlizny.
Co jakiś czas wylatuje stąd spłoszony
nietoperz, ze świstem trzepocze skrzydełkami i leci ku białemu światłu dnia,
przemykając pomiędzy sosnami.
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A zatem - siedzimy na dużych
głazach, a woda z sufitu kapie nam na
głowy. W niknących w mroku promieniach
wschodzącego słońca przyglądam się
twarzy, którą z łatwością potrafię sobie
odtworzyć w pamięci, a zarazem tak
inną i niespotykaną, niepospolitą. Jego
kędzierzawe, miedziane włosy sięgają
ramion i zawijają się na nich, tworząc
miękkie pukle. Oczy ma niebieskie,
a spojrzenie bystre i rozumne. Wąskie usta
wykrzywia w charakterystyczny grymas.
Orli nos ktoś posypał garścią piegów.
Kształt brody określiłbym jako koński;
często się z niego naśmiewałem, mówiąc,
że ma łeb jak kowadło. Artur nie należy do
wysokich - zyskałby trochę na wzroście,
gdyby nie narośl, którą nosi na plecach.
Mieszkańcy naszej wsi, Uridy, doszli do
wniosku, że arboramia objawia się
u niego pod postacią garbu. Ten dziwny wytwór tkankowy jest twardy, a gdy
chłopak zanurza się w wodzie, tylko
monstrualnie wielki kark unosi się na
powierzchni niczym boja. Jego dziwne
właściwości
wskazują,
że
powstał
z drewna.
Artur nie urodził się kaleką. To coś
pojawiło się, gdy skończył szesnaście lat,
czyli dziewięć dekad temu. Gdy przechadzał się po wiosce, matki chowały dzieci
w fałdy spódnic, mieszkańcy z trzaskiem
zamykali okiennice, a po tygodniu wszyscy
zasłaniali usta bawełnianymi maseczkami
w obawie przed zarażeniem się. Zostaliśmy
przyjaciółmi dzięki mojej chorej ciekawości. Jego rodzice zamykali go w pokoju
i sami izolowali się od jedynego syna.
Gdy znużona Urida kładła się spać, pomagałem wydostać się mu z zamknięcia
i razem biegliśmy do lasu, by móc
spokojnie porozmawiać. Nie wierzyłem
w złą aurę leśnych drzew. Dorastałem
wśród nich, interesowałem się botaniką
i żadna roślina nie miała przede mną

tajemnic. Za punkt honoru wyznaczyłem
sobie odnalezienie przyczyny bezwypadkowego kalectwa mojego towarzysza i pomoc,
w miarę możliwości. Znałem go dotychczas
jedynie z widzenia. Wystarczyły mi dwa
dni, by z nieznajomego stał się częścią mej
duszy.
Udaliśmy się, tak jak siedzimy w tej
chwili, do jaskini. Tu właśnie przysiągłem
dotrzymanie jego sekretu do końca życia
i jeszcze dłużej.
- Wierzysz w złe duchy lasu? - zapytał,
unosząc pytająco wzrok lazurowych oczu,
skrzących się w ciemności.
- Nie - odparłem z czystym sumieniem. Nie wierzę w nic złego, co ma jakikolwiek
związek z tym miejscem.
- Dobrze, że zdajesz sobie sprawę z tak
bzdurnych i plugawych plotek krążących
po wiosce dotyczących drzewnej zarazy
i smoku żyjącym w tej grocie. Wiedz
jednak, że kamienie, na których siedzisz,
widziały coś, co trudno sobie wyobrazić.
- To znaczy? - dociekałem. - Co chcesz
przez to powiedzieć?
- Potwora z jaskini ludzie wizualizują
sobie jako wielką bestię, o skórze pokrytej korą, rogami z gałęzi, i szponami
z korzeni. Jestem jedyną istotą, teraz
również i ty należysz do tego zacnego
grona, która kiedykolwiek przebywała
w tej pieczarze. Najbardziej śmieszy mnie
i smuci zarazem moje domniemanie zarażenie się arboramią. Drewniany garb
i nadmiernie zrogowaciały naskórek są
objawami czegoś o wiele mniej wiarygodnego. Wiedz, że drzewa są niewinne, ale
można je wykorzystać do szatańskich
celów.
Krew w moich żyłach zamarzła, wytrzeszczałem na rozmówcę oczy i bałem się
spytać o ciąg dalszy opowieści.
- Boję się śmierci. Straszliwie. O ile patrzę

Lekkim piórem
na spadające kartki kalendarza, czy mijam
na ulicy martwego ptaka czuję się jakby…
Martwy. Kiedy TO się stało, wybrałem się
do lasu i spacerowałem po nim przez długi
czas. Nagle dobiegła mnie woń zgnilizny.
Rozejrzałem się wokół. Między gąszczami
malin leżały zwłoki młodej kobiety. Nie widziałem jej nigdy wcześniej. Jej skóra nie
wyglądała już świeżo, utraciła swój różowy
odcień; bielała delikatną poświatą. Oczy
nie błyszczały. Serce skręciło mi się
z żołądkiem i podskoczyło do gardła.
Odniosłem wrażenie, jakby z moich trzewi
odparowała woda. Zerwałem się na równe nogi i biegłem na oślep przed siebie aż
trafiłem do ciemnej pieczary zarośniętej chaszczami. Wpełzłem do środka,
usiadłem na kamieniu i podkuliłem
kolana pod brodę. Trzęsłem się jak sierota. Krzyczałem, że nie chcę umierać,
a plugawe echo oddawało mi moje wrzaski.
Dusiłem się z płaczu. Gdy trochę ochło-

nąłem i uciszyłem się, wyszedłem na
zewnątrz. Do głowy mi przyszła pewna myśl. Przecież drzewo potrafi przeżyć
kilkaset lat. Gdyby miałoby się w sobie
jakąś jego cząstkę… Podszedłem do młodego klonu o zielonych gałęziach. U boku
zawsze nosiłem krótki sztylet, tak na
wszelki wypadek. Wydobyłem go z pochwy
i przeciąłem wzdłuż skórę na przedramieniu. Następnie odciąłem kawałek świeżego
pędu. Z ogromnym bólem wsadziłem go
sobie w rozkrwawioną rękę. Ranę zszyłem
dopiero w domu. Po około miesiącu górne
części ciała zaczęły mrowieć. Roślina, którą sobie zaaplikowałem, rosła. W dodatku
zapuściła korzenie, które znalazły punkt
zaczepienia w karku. Z czasem nie wyczuwałem już w plecach pojedynczych witek,
ale coś jednolitego i trwałego. Litą materię.
I to coś nadal rośnie, sprawiając mi ból.
Siedząc w środku lasu usłyszałem kiedyś
pewien intrygujący głos. Brzmiał jak szum

liści w koronach, ale mogłem wyłuskać
z niego szeptane słowa. Ktoś, kimkolwiek
był, nie pochodził z tego świata, powiedział
mi, że garb to nie roślina przeszczepiona
z młodego drzewa. Ukradłem mu część
duszy, która teraz połączyła się z moją.
Rodzaj magazynu sumienia. Z dnia na
dzień powiększa się, bo odkłada się w nim
każdy grzech, każda czarna myśl. Dusza
stała się ciałem.
A teraz siedzimy w miejscu, w którym się poznaliśmy. Spowiadamy się sobie
wzajemnie, biorąc na swe barki problemy
drugiego. Dzisiaj się nieoficjalnie żegnamy
- wiem, że to już czas. Spotkanie dwóch
wyrzutków
społeczeństwa
garbus
i trędowaty. Nasze schorzenia różnią się
tylko tym, że moje spowodował zarazek
i przezeń umieram. Patrzę Arturowi w oczy,
a za nimi widzę czarne ślepia śmierci.

Oda do...
...Łóżka
Do każdego łóżka przychodzi mała wróżka
Szepce każdemu do uszka
Niechaj ci miękka będzie poduszka
Niech ci nie popłynie łez ni strużka
A gdy do krainy snów już zawędrujesz
Niczym Bóg się tam poczujesz
Wszystkie twoje sny się ziszczą
Bo tam jasno gwiazdy błyszczą
I spędzisz noc w cudownej krainie
Dzięki wygodnej łóżka pierzynie
Dopiero docenisz jego zalety
Gdy przyjdzie ci podnieść okna rolety
A opuścić ukochane łoże to jak skoczyć ze statku na głębokie morze!
By tam wrócić, cały dzień będziesz marzyć
Bo kiedy śpisz, wszystko się może wydarzyć.

...Jedzenia
Codziennie Cię mam na talerzu albo w misce
Zagłuszasz grające marsze w pustej kiszce.
Nawet gdybym bardzo chciała
Żyć bez Ciebie bym rady nie dała.
Dajesz mi energię, siłę dajesz mi.
Z Tobą wiem, że przetrwam wszystkie moje dni.
Rano musli albo tosty,
Żeby cały dzień był prosty,
A do plecaka wrzucam kanapki
Zawierające listek sałatki,
Żeby pomiędzy męczącymi lekcjami
Poprawić sobie humor tymi frykasami.
Ostatniej lekcji minuty to już oczekiwanie
Kiedy w końcu przede mną pełny talerz stanie...
Zupy gorącej
Ślinotok powodującej.
A na drugie dwa kotlety
I ziemniaczki, trochę rzepy.
Później deser – coś pięknego –
Nie przeżyłabym bez niego!
Nadchodzi wieczór, a z nim znowu głodek
Na kolację więc lodówki wita mnie chłodek
Na co teraz mam ochotę? Oczywiście, że na miodek!
Cały dzień coś jedząc spędziłam
I z pełnym brzuszkiem spać się położyłam
Nakryłam się kołdrą, odpłynęłam w marzenia:
Czeka mnie kolejny dzień pełen jedzenia!
Krwawa i Mary
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Druga strona lustra

Wywiad z prof.
Barbarą Fortuną!
Wszechstronna, uzdolniona, zawsze
uśmiechnięta i otwarta na nowe propozycje! Taka właśnie jest prof. Barbara
Fortuna – nauczyciel j. hiszpańskiego
i literatury Hiszpanii w naszej szkole. TYLKO
U NAS dowiecie się jak zaczęła się przygoda pani Basi z Hiszpanią i co robi
w wolnym czasie!
J.Ł.: Uczy Pani języka hiszpańskiego
i literatury Hiszpanii w naszej szkole. Czy
mogłaby nam Pani przybliżyć swoją historię z tym właśnie językiem?
B.F.: Moje zainteresowanie językiem
hiszpańskim zaczęło się jeszcze w szkole
podstawowej. Fascynowały mnie kraje
Ameryki Łacińskiej a szczególnie czasy
prekolumbijskie. Kiedy byłam w szkole
podstawowej głównym źródłem wiedzy na
temat kultur Majów, Azteków czy Inków
był dla mnie program telewizyjny „Pieprz
i wanilia” prowadzony przez Tony Halika
i Elżbietę Dzikowską. W tamtym czasie
telewizja satelitarna jeszcze nie zawitała
„pod strzechy” a polska edycja National
Geografic czy innych podobnych pism
podróżniczo-naukowych jeszcze zwyczajnie nie istniała. Moim wielkim marzeniem
było na własne oczy zobaczyć ruiny Machu
Picchu w Peru czy piramidy w Chichen Itza
w Meksyku. Mimo dość wyraźnie określonych zainteresowań podjęcie decyzji
o wyborze kierunku studiów było trudne.
Języki zawsze były moją mocną stroną
i zastanawiałam się nad filologią angielską.
Był to jednak kierunek bardzo popularny
i mocno oblegany a ja miałam ochotę pójść
pod prąd. Z natury jestem osobą przekorną, więc ostatecznie postanowiłam uczyć
się języka hiszpańskiego. Zapisałam się
na intensywny kurs hiszpańskiego organizowany przez Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Bydgoszczy i tak
zaczęła się moja przygoda z językiem hiszpańskim.
J.Ł.: Wiemy, że bywa Pani w Hiszpanii.
Czy pamięta Pani jakąś śmieszną historię,
która wydarzyła się podczas pobytu w tym
kraju?
B.F.: W Hiszpanii byłam wielokrotnie,
przez rok studiowałam na Uniwersytecie
w Granadzie dzięki stypendium Sokrates
Erasmus. Oczywiście wydarzyło się wiele
zabawnych sytuacji, ale większość z nich
to typowy humor sytuacyjny trudny do odtworzenia. Wiele śmiesznych historii jest
związanych z konkretnymi osobami, które trzeba znać, aby w pełni zrozumieć na
czym dowcip polega. Myślę, że to pytanie
należałoby zadać uczniom klas dwujęzycznych, którzy mieli okazję wyjechać do
Hiszpanii. Jestem pewna, że na ten temat
mają bardzo dużo do powiedzenia.
J.Ł.: Zainteresowanie literaturą Hiszpanii
to dosyć oryginalne i chyba trudne zajęcie.
Dlaczego właśnie na to się Pani zdecydowała?
B.F.: Literatura jest fascynująca, zawsze
lubiłam czytać i nie wyobrażam sobie świata bez książek. Jeśli chodzi o literaturę
hiszpańską, to znów dotarłam do niej
okrężną drogą, oczywiście przez pisarzy
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hispanoamerykańskich.
Uwielbiam
ich
dość
swobodne
podejście
do
rzeczywistości.
Mam tu na myśli realizm
magiczny, twórczość Garcii
Marqueza, poczucie humoru
i dosadny ton Vargasa Llosy (cieszę się, że po wielu latach w końcu udało mu się
zdobyć literacką nagrodę Nobla); opowiadania
Cortazara, które często są
spotkaniem
różnych
światów
i
oczywiście
„kosmiczno-filozoficzne” opowiadania Borgesa . Moją ulubioną powieścią literatury
hispanoamerykańskiej jest „Pedro Paramo”
mało znanego w Polsce meksykańskiego
pisarza Juana Rulfo. Jeśli chodzi o literaturę hiszpańską, to (co wielu bardzo dziwi)
przełomem był „Don Kichot” Cervantesa.
To wspaniała powieść, której niestety wielu

młodych ludzi niesłusznie bardzo się boi
i unika. Dopiero później odkryłam współczesnych autorów hiszpańskich. Polecam
takich pisarzy jak Ruiz Zafón, Mendoza,
Marias, Vicent czy Perez-Reverte.
J.Ł.: Co poza przygotowywaniem się do kolejnych zajęć i sprawdzaniem naszych prac
lubi Pani robić w wolnym czasie?
B.F.: Czas wolny? A co to takiego? Oczywiście żartuję i na szczęście mimo wielu
zajęć udaje mi się wygospodarować odrobinę wolnego czasu nie tylko na czytanie.
Uwielbiam kontakt z naturą, góry i spacery po lesie. Ćwiczę jogę, zrobiłam kurs
płetwonurka i planuję nurkowy wyjazd na
rafy. Lubię spotkania z ludźmi, dobre kino
i jazz. Czasami też zwyczajnie lubię „robić
nic”, to naprawdę fascynujące zajęcie ;-)
J.Ł.: Dzień Nauczyciela to szczególny dzień
dla osób pracujących w szkołach. Czy w
związku z tym dniem ma Pani jakieś życzenia? Czy chciałaby Pani coś zmienić?
B.F.: W dniu Edukacji Narodowej chciałabym się skupić na tym co dobre. Mam
szczęście, że mogę pracować w dobrej
szkole z tak fajną młodzieżą jak wy. Często
słyszę narzekania na młodych ludzi, ale
kontakt z wami daje mi wiarę i pewność,
że ta praca ma sens i, że po prostu warto.
Mam nadzieję, że nigdy nie zatracicie tego
obecnego optymizmu i zapału.
Justyna Łęgowska

Sport

Nie rzucim ziemi
skąd nasz ród!
Ostatnimi czasy głośno w piłce
nożnej dzieje się dzięki naturalizowaniu
zawodników. Pierwszym Polakiem spoza
Polski był Emmanuel Olisadebe, urodzony w Nigerii napastnik - jedna z większych
gwiazd reprezentacji Jerzego Engela.
To głównie dzięki bramkom ciemnoskórego
piłkarza grającego wtedy jeszcze w Polonii
Warszawa, zawodnicy z orłem na piersi po
16 latach zakwalifikowali się na mundial,
rozgrywany w Korei i Japonii. Pierwszym
i jak na razie ostatnim strzelcem gola
grającym dla Polski na Mistrzostwach
Europy jest Roger Guerreiro. Brazylijczyk otrzymał obywatelstwo niespełna
2 miesiące przed Euro. Ktoś mógłby
pomyśleć, że to na pewno wszystko dzieje się
tylko w Polsce, przecież biało-czerwoni,
gdyby nie obcokrajowcy, przegrywaliby
nawet z takimi potęgami jak Wyspy Owcze.
Jeśli ktoś myśli, że Hiszpanie, Portugalczycy, Niemcy, Francuzi, Anglicy czyli jak
na razie jedne z lepszych zespołów starego
kontynentu mają w kadrach tylko
„swojaków”, to się myli. Najlepszy defensywny pomocnik Euro 2008, Hiszpan,
Marcos Senna urodził się w Brazylii,
obywatelstwo hiszpańskie dostał dopiero
po trzech latach pobytu w hiszpańskim
Villarreal. Na pewno większość z Was
słyszała o Deco, pomocniku, który
z nieznanego gracza zamienił się w podporę FC Porto w momencie, kiedy klub ten
zdobywał Puchar Europy. Jest to kolejny
towar eksportowy z Brazylii, który tym
razem trafił do Portugalii. Co do Niemców,
doskonale znana jest sprawa Mirosława Klose i Łukasza Podolskiego, ostatnio
dołączył do nich kolejny Polak, Piotr Trochowski. Francja, jeszcze kilka lat temu
podporą obrony był Gwadelupczyk, Lilian
Thuram, pomocy, Senegalczyk, Patrick
Vieira, a gwiazdą w ataku, Argentyńczyk, David Trezeguet. Bardzo wcześnie
karierę w reprezentacji kraju swoich
rodziców rozpoczął Kanadyjczyk, Owen
Hargreaves. Już w wieku 20 lat Sven-Goran Eriksson powołał go do angielskiej
kadry.
Fryderyk Majewski

Na wesoło

Psor powiedział

Pani Dudek:
P.D: No i co ty z tym robisz? To jest
nierozłączne! To tak jakbyś obcięła kotu
ogon!
P.D: Podpisz na leżąco, ale na leżąco cyferki, a nie ty.
(do ucznia rozwiązującego zadanie przy
tablicy)
P.D: Zobacz, tutaj to masz.
Ucz: No widzę.
P.D: Ty masz tak rozbieżne oko, jedno
na Maroko, drugie na Pakistan, że ja nie
wiem co ty widzisz.
(kontemplując nowy, niezwykły długopis)
P.D: Jak z tej strony pokręcę to mam
długopis, a jak z tej to mam to białe. Cudo
natury!
Pani Kłopotek
P.K: Notujcie wszystko, co mówię, bo
wszystko, co mówię jest mądre!
P.K: Paulina, do pana profesora, bo pan
profesor bardzo Cię pragnie.
P.K: Kochanowski mówi: jesteśmy człowiekami!
Pan Dobosiewicz:
P.D.: Jak to widzę to mi pyry z piwnicy
czwórkami wychodzą.
P.D.: Przynieście siekierę, bo za chwilę zapuści korzenie przy tablicy i będzie trzeba
go wycinać.
P.D.: A teraz przełoże z mojego (języka) na
wasz, bo widzę, że mówię po chińsku.
Pan Trzciński:
P.T: Macie tutaj przykład: elementarny
element.

13

Na wesoło
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Ślubowanie

Znajdź 10
różnic

Podaj 10 szczegółów różniących obie
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