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Weekendy niezapomniane
momenty!

Co zjeść
przeżyć?

żeby

Granty rozdane
Cały rok przygotowujemy
gazetkę do udziału w Regionalnym
Konkursie Gazetek Szkolnych. Z
zapałem pracujemy, by uzyskać
jak najwyższe miejsce. W tym
roku, otrzymaliśmy zaszczytne,
trzecie miejsce. Jesteśmy z siebie
bardzo dumni.
Uroczystość jak zawsze
odbyła się w Kujawsko- Pomorskim Centrum Kształcenia Nauczycieli. Na sali goszczono oprócz
wspaniałych gości, przedstawicieli
Bydgoszczy oraz reprezentantów
gazetek wraz z opiekunami. Gospodarzem spotkania była pani
Barbara Daroń, wicedyrektor KP
CEN.

Strona tytułowa, trafność
doboru tematyki oraz promowanie
uczniowskich talentów to wymogi, które wygrana gazetka musiała
spełnić, najlepiej ze wszystkich.
W kategorii szkoła podstawowa klasa I-III wygrała gazetka
„Zwierciadełko”; w kategorii
szkoła podstawowa klasa IV-VI
zwyciężyła gazetka „Flesz Czwórki”; w grupie klas gimnazjalnych
pierwsze miejsce zajął „Merkuriusz Gimnazjalny”, a w ostatniej grupie, grupie szkół ponadgimnazjalnych w tym roku prym
wiodła gazeta „Wtyka Elektryka”.
Nie pozostaje nam nic
innego, jak tylko zabrać się do
pracy i doskonalić nasz mały
skarb, jakim jest „ellyta”.		
Aleksandra Jelińska
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Ręka na pulsie

Weekendy - niezapomniane momenty!
Co jeść, żeby przeżyć?

Skuwka, zasuwka

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

Drodzy Czytelnicy!
Gazetka pełna nowych pomysłów,
planów, wita Was w nowym roku szkolnym. Na początek przygotowaliśmy dla Was
wywiad
z
wicedyrektorem
p.
prof.
Jarosławem
Acalskim,
kontynację
naszego
cyklu
„Co
jeść
żeby
przeżyć” oraz wprowadziliśmy nowość dziennikarską sondę. Tym razem pytamy
was o to, jak spędzacie czas wolny, jak wyglądają wasze weekendy. Serdecznie zapraszam do lektury!
Pozdrawiam, Ola.

Cool-tura

„Wrócę po Ciebie” Guillaume Musso

Sport

Sportowi szczęśliwcy

Lekkim piórem
Zatoka marzeń

Na wesoło

Pół żartem, pół serią

Dyrekcja
o podstwie
programowej
Rozmowa
z
wicedyrektorem ZSO nr 1 –
p. Jarosławem Acalskim
na temat nowej podstawy programowej.
Często używamy określenia podstawa programowa,
a większość z nas nie jest
pewna, co ono właściwie
oznacza. Jak w najprostszy
sposób mógłby pan wytłumaczyć
istotę
podstawy
programowej?
Podstawa programowa to zapis
niezbędnych treści i celów nauczania na danym etapie edukacyjnym.
Których klas dotyczy nowa
podstawa?
Dotyczy klas gimnazjalnych
i klas pierwszych, które zaczęły
uczęszczać do szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012
i roczników rozpoczynających
naukę w następnych latach.
Co się zmieniło w nowej podstawie programowej ?

Ten
bardzo
obszerny
dokument tym różni się od
dotychczas obowiązującej podstawy programowej, że zawiera
opis efektów kształcenia, a
nie sam proces kształcenia.
Największe zmiany dotyczą
historii jako przedmiotu nauczania. Polegają ona na tym,
że w liceum uczniowie będą
uczyć się wyłącznie o wydarzeniach, które ukształtowały
oblicze XX wieku, a nie
rozpoczną ponownie nauki od
starożytności. W gimnazjum
uczeń winien poznać wcześniejsze dzieje świata tzn. do
końca wieku XIX.
Czy coś było nie tak ze starą
podstawą, że wymieniono ją
na nową?
Dostosowano przede wszystkim zapisy tak, aby położyć
akcenty na wspomniane efekty
a ponadto uwzględniono tzw.
europejskie ramy kwalifikacji. Nowa podstawa będzie też
stanowiła bazę do budowania
zadań na egzaminy zewnętrzne
na wszystkich etapach kształ-

cenia.
Uważa pan, że te zmiany są dobre?
To praktyka zweryfikuje
jakość tych zmian. Po
pełnym cyklu kształcenia będę mógł te zmiany
ocenić.
Bardzo
dziękuję
za
rozmowę.
Ja
również
dziękuję. Korzystając z okazji, życzę wszystkim
uczniom ZSO nr 1 samych
sukcesów w bieżącym
roku szkolnym. Pozdrawiam też
redakcję Ellyty.
Wywiad przeprowadziła
Klaudia Litkowska.
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Złoty Kamerton
dla Chóru Żeńskiego Primo
W zakończonym w niedzielę
(21 X 2012) XXXII Ogólnopolskim

Konkursie

Chórów

a Cappella Dzieci i Młodzieży,
Chór Żeński PRIMO ZSO nr1
w Bydgoszczy, pod dyrekcją
Moniki

Wilkiewicz,

otrzymał

Złoty Kamerton oraz Nagrody
Specjalne: Wojewody KujawskoPomorskiego,

Nieoficjalnego

Jury i Federacji Caecilianum
Oddział Bydgoszcz.
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Aktualności

Agatha Christie,
Stephen King,
Carlos Ruiz Zafón,
czyli co proponuje
nasza szkolna
biblioteka

Dla większości z nas
czytanie książek to odskocznia od codziennych spraw
i obowiązków. Dzięki nim przenosimy się w zupełnie inny
świat. Niestety, w ciągu roku
szkolnego nie zawsze mamy
czas, by przeczytać coś innego niż lektury. Jednak gdy już
znajdziemy
wolną
chwilę,
warto zajrzeć do naszej szkolnej biblioteki, która ma do
zaoferowania o wiele więcej niż
tylko „Lalkę” Prusa czy „Potop”
Sienkiewicza.
- Mogłabym wymieniać bez
końca książki, które warto
przeczytać, i które, oczywiście,
znajdują
się
w
naszej
bibliotece. Godne polecenia
z pewnością są takie pozycje jak: „Droga do szczęścia”Richard
Yates,
„Ostatni
wykład”- Randy Paush, „Sklepik z marzeniami”- Stephen
King oraz „Bliżej słońca”Richard Paul Evans – mówi
pani Ewa Lica-Boruta, bibliotekarka, opiekunka Szkolnego
Klubu Wolontariatu.
Dodatkowym atutem naszej
biblioteki jest to, że można
zgłaszać propozycje związane
z zakupem lektury, jaką jesteśmy zainteresowani – dodaje
pani Ewa Lica-Boruta.
Jak
widać
nie
taka
biblioteka straszna, jak nam
się wydaje. Warto do niej zaglądać, nie tylko po to, by
wypożyczyć lekturę, podręcznik czy skorzystać z komputera. Jestem pewna, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Poniżej przedstawiam Wam listę
książek,
które
znajdziecie
w bibliotece, przygotowaną
przez panią Ewę Licę- Borutę:

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

K. Nowak Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd - (redaktor tej książki – Łukasz
Wierzbicki był bohaterem
jednego ze spotkań, organizowanych przez bibliotekę),
P.
Strzeżysz
(również
gość biblioteki) - Campa
w sakwach, czyli rowerem
na Dach Świata,
M. Mielcarek (absolwent
I LO z 2009 roku, student
mechatroniki,
obecnie
mieszka w Walencji) - Algorytm snu,
W. Kuczok Senność,
Eric-Emmanuel Schmidt
Oskar i pani Róża,
J. Hugo-Bader Dzienniki
kołymskie,
Delphine de Vigan No i ja,
M. Gutowska-Adamczyk
Niebieskie nitki,
D. Lessing Piąte dziecko,
J. Jagiełło Kawa z kardamonem,
A. Christie Morderstwo
w Orient Expressie,
A. Pike Skrzydła Laurel.

Miłego czytania!
Aleksandra Jelińska

Ręka na pulsie

Weekendy
– niezapomniane
momenty !

Poniedziałek,
wtorek,
środa ... trudno jest przeżyć pięć dni w tygodniu
poświęcając całkowicie
czas nauce.
Wszyscy wyczekują tylko
weekendu. To w końcu czas
na odpoczynek i spędzenie
wolnego czasu z przyjaciółmi czy chociażby z rodziną.
Zapytaliśmy uczniów naszego
liceum, co robią w weekendy. Czy całkowicie zapominają

Imprezy, parapetówy, dobre stylówy

Nie ukrywajmy czas ,,liceum’’ kojarzy
się przede wszystkim
z imprezowaniem.
Większość
licealistów w weekendy
wybiera się do klubów lub na domówki,
by się rozerwać i choć
na chwilę zapomnieć
o szkole. Data imprezy musi być jednak
zaplanowana w dogodnym terminie, tak by
na drugi dzień móc spokojnie przygotować się do szkoły.
To
bardzo
fajny
sposób
na
spędzenie
weekendu.
Oczywiście,
wszystko musimy traktować
z umiarem. Za bardzo nie
szaleć i znać konsekwencje swoich czynów.
Nasi uczniowie na każdym poziomie pierwszej,
drugiej czy trzeciej klasy
klasy próbują razem się
integrować i chętnie spędzają ze sobą czas.

To co lubisz!

o szkole , czy może jednak nie?

Facebook - obowiązkowo!

Nie masz fejsa - nie istniejesz. To przez niego czas płynie
o wiele szybciej.
To on jest sposobem na
nudę. Tak naprawdę, jeżeli nie
mamy co robić w wolne wieczory, zawsze możemy wejść na
facebooka,
poczatować
ze
znajomymi, dowiedzieć się
o jakichś nowinkach ze świata
i ze szkoły.
Wielu uczniów naszego
liceum nie wyobraża sobie
w tej chwili życia bez facebooka
i stałego kontaktu z rówieśnikami.
Ciągle lajkowanie postów
znajomych, czytanie na tablicy,
co ciekawego u nich słychać,
wcale nie jest nudne.

Oczywiście, są też i tacy,
którzy
swój
wolny
czas
w weekend wykorzystują bardzo aktywnie, niekoniecznie
ciągle imprezując czy przesiadując przy komputerze. Wiele
osób z naszej szkoły realizuje
się w swoich pasjach - fotografii, jaździe konnej, różnego
rodzaju sportach - piłce nożnej piłka siatkowa czy ostatnio coraz bardziej popularnych
tańcach i sztukach walki. Część
młodzieży stara się rozwijać
swoje zainteresowania, czy po
prostu wykorzystać wolny czas
jak najbardziej konstruktywnie.

Chodźmy na zakupy

Bardzo popularną formą
spędzania
wolnego
czasu
przez młodzież z naszej szkoły,

cieszącą się chyba szczególną
popularnością wśród dziewczyn, są zakupy!
Bo która z nas nie będzie się cieszyć z kolejnej pary
cudownych butów czy super
spodni? Chodzenie godzinami
po sklepach i wybieranie ciuchów to coś sprawiającego nam
wielką przyjemność!
Kino! Uwielbiamy chodzić
do kina, uwielbiamy ten klimat
na sali kinowej, uwielbiamy zajadać się (i rzucać ) popcornem
i przy tym śledzić przygody filmowych bohaterów.

To co najważniejsze!

Przychodzi również pora na
spotkania ze znajomymi- taka
forma spędzania weekendu
przez uczniów naszej „jedynki”
jest chyba najbardziej popularna. Wszyscy uwielbiamy
spędzać czas z osobami, z którymi bardzo dobrze się czujemy,
i które sprawiają, że z naszej
twarzy nie schodzi uśmiech.
Z przyjaciółmi czas płynie
szybciej, to oni sprawiają, że
robimy czasem szalone, czasem
niekoniecznie dobre rzeczy. Ale
za to właśnie ich kochamy; )
Podsumowując – młodzież
z naszej szkoły wykorzystuje
weekendy na 100% ; )
Roksana Wiaterska
Martyna Mikołajczyk
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Co jeść,
żeby przeżyć?
Witam w kolejnym
roku szkolnym! Aura za
oknami zaczyna ostro
dawać się nam wszystkim we znaki, dlatego
też mogą pojawić się
u nas objawy przemęczenia, stresu i ogólnego

Ręka na pulsie
W menu napotykamy przeróżne różności:
kawy, czekolady, desery lodowe oraz specjalność lokalu: fondue
czekoladowe (czekolada
biała, mleczna lub gorzka w wersjach dla 2, 3
lub 4 osób). I na to właśnie pokusiłam się wraz
z moją przyjaciółką Dominiką,
która towarzyszyła mi w tej
jakże przyjemnej wyprawie.
Wybrałyśmy fondue nie tylko
z ciekawości, ale
również dlatego, że
posiadałyśmy na nie
kupon
zniżkowy.
Poprosiłyśmy
więc
bardzo uprzejmego
kelnera o fondue z
mlecznej czekolady
dla 2 osób. On jed-

Po pierwszym kęsie znalazłyśmy się w prawdziwym czekoladowym niebie! Żadna nędzna podróbka czekolady, kakao
czy innego sztucznego „E” tylko
przepyszna, dobra czekolada!
Zachwyt!
Za nasze fondue z kuponem zapłaciłyśmy około
30zł, także cena raz na
jakiś czas nie jest zbyt
wygórowana.
Wychodząc miałyśmy
wrażenie, że unosimy się
kilka centymetrów ponad
chodnikiem
(to
pewnie
przez endorfiny).

„zamulenia”. Co robić albo raczej, co
zjeść, żeby zagrać
na nosie paskudnej pogodzie, szybko
zachodzącemu słońcu
oraz baaardzo orzeźwiającym porankom?
Odpowiedź jest banalna:
czekoladę!
W tym celu najlepiej udać
się na ulicę Dworcową 22 do kawiarni „Beyruth Cafe”. Szczerze
mówiąc, nie słyszałam nigdy
o tym, że mamy tak niezwykłe miejsce w naszej kochanej
Bydgoszczy! Wchodzimy do
środka: wystrój minimalistyczny, nieprzytłaczający. Panuje
półmrok, bo światła są przygaszone, ale jednak wnętrze jest
bardzo przytulne i urządzone w
dobrym guście.
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Gorąco polecam wszystkim tę kawiarnię, nic dodać
nic ująć!
Marysia Świgoń

nak zmartwił nas mówiąc,
że niestety nasz kupon
obejmuje tylko fondue dla
4 osób. Popatrzyłyśmy na
siebie („no jak to? Że niby
MY nie zjemy??”) i poprosiłyśmy o wersję dla 4 osób.
Nasze oczekiwanie nie
trwało długo; po około 15 minutach kelner podał nam nasz
deser (stale podgrzewany małą
świeczką, aby nie zgęstniał)
oraz owoce, biszkopty i pianki
Marshmallows, które macza się
w roztopionej czekoladzie.

Godziny otwarcia kawiarni
– poniedziałek-sobota: 11:0021:00,
– niedziela: 12:00-20:00.

Skuwka, zasuwka...

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

Jak się okazuje błędy
językowe można popełniać
nie tylko podczas pisania wypracowań – ale też używając
terminów
matematycznych.
Gdzie
najprościej
możemy
spotkać się z tym błędem?
Możemy choćby w najbliższym sklepie na rogu. Mówimy
„Poproszę
piętnaście
deko
sera” a powinniśmy powiedzieć
„Poproszę
piętnaście
deka
sera”.
Dlaczego?
Dlatego,
że „deka” to skrót od słowa
„dekagramów”. Taka sama

sytuacja jest z „Poproszę dwa
i pół kila jabłek”. Poprawną
formą jest „Poproszę dwa i pół
kilo jabłek”. Zasada jest ta
sama – kilo – skrót od kilograma.
Inny błąd możemy popełnić
informując o kolejności – mówimy „pod rząd”, a powinniśmy
mówić „z rzędu”. W zapamiętaniu tej zasady pomoże nam
krótka rymowanka: >> Mów
„z rzędu”, a unikniesz błędu.
Mówiąc „pod rząd”, popełnisz
błąd.”.<<
Ostatni będą pierwszymi…
Coś, co jest ostatnie lub pierwsze, jest tylko jedno. Zatem wyrażenia „dwie ostatnie cyfry”
jak i „pięć pierwszych cyfr” są
niepoprawne. Podobna sytuacja jest z „cofać do tyłu” – dlaczego? Bo po prostu nie można
cofać do przodu!

Podając wynik ze sprawdzianu, też można popełnić
błąd! „Kasia - dostateczny, pięć
i pół punkta”, a powinno być
„punktu”. To samo dzieje się
z procentami. „Trzy i pół procenta z egzaminu” – a powinno
być „trzy i pół procent z egzaminu”, ponieważ „procent”
w liczbie mnogiej jest nieodmienny, poza używanym
tylko z liczbami całkowitymi celownikiem (procentom),
narzędnikiem
(procentami)
i miejscownikiem (procentach).
Tak zatem zapamiętajmy
zasady „deka” i „kilo”, by nie
najeść się wstydu w pobliskim
sklepie spożywczym, ale też
warto zapamiętać o punktach
i procentach, aby potem poprawnie podawać swoje wyniki
z matury.
Kamila Fabiszak

za wszelką cenę chciał uciec,
powraca do niego.
Musso, jak w każdej ze
swoich książek, nie tyle skupia się na wydarzeniach, co na
wartościach i przesłaniach, jakie mają one przekazywać. Atmosfera tajemniczości towarzyszy nam od samego początku i
trwa jeszcze po zakończeniu
czytania. Obserwując zmagania
bohatera z przeznaczeniem, zastanawiamy się, czym ono właściwie jest, na jakiej działa zasadzie i czy można je zmienić.
Zadajemy sobie pytanie, czy da
się uciec od przeszłości.
Już od pierwszej strony
forma narracji jaką wprowadził
autor sprawia, że od książki
nie można się wręcz oderwać.
Guillaume pisze niezwykle
prostym językiem, który przez
swoją prostotę ujmuje i oczarowuje czytelnika. Urozmaiceniem czytania są również cytaty, które autor umieszczał nad
każdym rozdziałem, stanowiące wprowadzenie do kolejnej
części historii. Jest to książka
bardzo wzruszająca, pełno w
niej emocji, a zakończenie jest

całkowicie
nieprzewidywalne. Musso potrafi z banalnych
spraw stworzyć coś, co zmusi
czytelnika do trudnej refleksji
nad jego własnym życiem.
Polecam każdemu, ponieważ książka porusza tematy
uniwersalne,
które dotyczą
każdego z nas.

Cool-tura

„Wrócę po Ciebie”
Guillaume Musso
Gdy ponad rok temu
przez przypadek natrafiłam na
książkę francuskiego pisarza
i przeczytałam opis na okładce,
pomyślałam, że nic ciekawego, oklepany motyw i kolejna
piękna do znudzenia historia
miłosna, zakończona happy-endem. Brak ciekawszego
zajęcia sprawił, że zaczęłam
czytać.
„Wrócę po Ciebie” to przewrotna powieść z morałem,
pełna baśniowej atmosfery
i magii, jednak tocząca się w realiach rzeczywistości. Głównego
bohater, Ethan, ma wszystko.
Jest słynnym psychoterapuetą,
który właśnie pojawił się na
okładce „The Times”. Wszyscy
go uwielbiają. Prowadzi bezproblemowe życie w bogatym świecie. W momencie, gdy myśli, że
osiągnął już wszystko, czego
pragnął, rozpoczyna się walka
przeznaczenia z karmą, której
finał najbardziej zaskoczy jego
samego. Przeszłość, od której
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Sportowi
szczęśliwcy
Kilka lat temu bydgoscy
włodarze wpadli na pomysł, aby
miasto reklamować hasłem:
„Bydgoszcz miastem sportu”.
Oczywiście są do tego podstawy. Organizacja w 2008 roku
– Mistrzostw Świata Juniorów
w Lekkoatletyce. Między państwowe spotkania towarzyskie
oraz eliminacyjne – rok 2010
Polska - Portugalia w ramach eliminacji do Mistrzostw
Europy w koszykówce. To tylko
niektóre licznych przecież sportowych imprez w grodzie nad
Brdą.
Codziennie tysiące młodych
sportowców
trenuje na obiektach piłkarskich,
lekkoatletycznych, parkietach
siatkarskich, koszykarskich.
Co jakiś czas słychać głosy
mówiące o tym, że jesteśmy
krajową potęgą we wioślarstwie, kajakarstwie.
Jak to jest naprawdę?
Przecież w wielu miastach
stoją nowocześniejsze hale
sportowo- widowiskowe. Przecież nasz- jeszcze dwa lata
temu - najnowocześniejszy
stadion w Polsce, teraz jest
wskazywany przez pseudo
ekspertów,
jako
obiekt
nienadający się do rozegrania
towarzyskiego meczu piłkarskiego. Nie ma lodowiska, toteż
ma hokeja. Brakuje basenu
z prawdziwego zdarzenia. Stadion żużlowy jest przestarzały
i niekomfortowy.
Pomimo tego wszystkiego lokalne władzę, jak mantrę głoszą:
„Bydgoszcz miastem sportu”.
Pozwoliłem
sobie
na
analizę
dwudziestu
jeden
rozgrywek
ligowych
sezonu 2012/13. A dokładniej
21 miast, które posiadają
największą
liczbę
klubów
w rozgrywkach poziomu naj-
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wyższego,
np.
piłkarska
Ekstraklasa, czy siatkarska
Orlen liga, jak również poziomu drugiego, np. pierwsza liga
hokeja mężczyzn, czy pierwsza
liga siatkówki kobiet.

Sport

krajowego futbolu kobiecego. Zespół pod wodzą trenera
Remigiusza Kusia swoje mecze rozgrywa na stadionie przy
ulicy Słowiańskiej.

Jeżeli chodzi o ligę żużlowąsezon się jeszcze nie skończył,
więc przedstawiam drużyny
z trwających rozgrywek.
Drugiego stopnia batalii na
hokejowej tafli kobiet niestety
nie ma.
Punktacja.
Za
każdy
zespół w pierwszym poziomie
rozgrywkowym miasto otrzymuję dwa punkty. Jeżeli zdarza
się sytuacja, jak np. w Ekstraklasie koszykówki mężczyzn,
gdzie Gdynia ma dwa zespoły,
to analogicznie miasto otrzymuje 4 punkty.
Za zespół w drugim stopniu rozgrywkowym przyznaję
jeden punkt.
Zrezygnowałem z tytułowania każdej z lig sponsorem,
gdyż nie starczyłoby zapewne miejsca na najistotniejszą
treść.

Artego Bydgoszcz to drużyna, która może w tym sezonie
sprawić wiele niespodzianek.
Trzon drużyny, został znacznie
wzmocniony, co było widoczne
w pierwszym meczu sezonu.
Artego pokonało, na wyjeździe,
w derbach regionu toruńską
Energę.
Zespół
Tomasza
Herkta – znakomitego trenera,
który w 1999 roku doprowadził
kobiecą reprezentację do złota
mistrzostw Europy - spotkania
rozgrywa w hali Chemika przy
ulicy Glinki.

Bydgoszcz posiada aż pięć
drużyn w rozgrywkach sportowych stopnia pierwszego.
Co prawda na „ wiosnę

i lepsze czasy, gdy Zawisa wróci do Ekstraklasy” czekamy
już 19 (!) lat, to w Bydgoszczy
jest już piłka nożna na ekstraklasowym poziomie. Piłkarki
KKP MAX - Sprint Bydgoszcz,
klubu założonego w 2007 już
od dwóch lat należą do elity

Pałac Bydgoszcz to historia
polskiej siatkówki. Klub, który
nie spadł nigdy z pierwszego
poziomu rozgrywek. Klub, który wychował, takie zawodniczki, jak Dominika Leśniewicz,
czy
Ewa
Kowalkowska.
W ostatnich latach zespół
miewał problemy finansowe,
co przekładało się na wyniki
drużyny. W tym sezonie klub
wraca do historycznej nazwy
KS Pałac. Niech ta zmiana
będzie zapowiedzią lepszych
czasów dla żeńskiej siatkówki
w Bydgoszczy. Mecze rozgrywane są w hali „ Łuczniczka”.

Sport

Szczecin

11

4

3

1

1

Wrocław

11

4

3

1

1

Toruń

10

4

2

Kielce

9

4

1

1

Łódź

9

3

3

1

1

Poznań

9

1

7

1

1

Lubin

7

3

1

1

Gorzów
Wielkopolski

6

2

2

Jastrzębie

6

3

0

Lublin

6

1

4

6

1

4

Rzeszów

6

3

0

Sosnowiec

6

1

4

BielskoBiała

5

2

1

Częstochowa

5

2

1

1
1

2

1

1

1

1
1
1

2

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

2
1

1

ż.2.m

1

1

1

ż.1.m

3

1
1

2

h.2.m

4

1

h.1.k

11

1

h.1.m

Gdańsk

Radom

1

1

1
1

s.2.k

2

1

s.2.m

4
6

s.1.k

4
3

s.1.m

12
12

k.2.k

Gdynia
Warszawa

k.2.m

2

k.1.k

1
1

k.1.m

1
1

p.r.2.k

5
3

p.r.2.m

5
5

p.r.1.k

15
13

p.r.1.m

1

Kraków
Bydgoszcz

p.n.2.k

ilość drużyn
w rozgrywkach
2. stopnia

p.n.2.m

ilość drużyn
w rozgrywkach
1. stopnia

p.n.1.k

liczba
punktów

p.n.1.m

miasto

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Legenda :
p.n.1.m - piłka nożna Ekstraklasa mężczyzn
p.n.1.k - piłka nożna Ekstraklasa kobiet
p.n.2.m- piłka nożna 1 liga mężczyzn
p.n.2.k-piłka nożna 1 liga kobiet
p.r.1.m-piłka ręczna Ekstraklasa mężczyzn
p.r.1.k.-piłka ręczna Ekstraklasa kobiet
p.r.2.m-piłka ręczna 1 liga mężczyzn
p.r.2.k- piłka ręczna 1 liga kobiet
k.1.m-koszykówka Ekstraklasa mężczyzn
k.1.k-koszykówka Ekstraklasa kobiet
k.2.m-koszykówka 1 liga mężczyzn
k.2.k-koszykówka 1 liga kobiet
s.1.m-siatkówka Ekstraklasa mężczyzn
s.1.k- siatkówka Ekstraklasa kobiet
s.2.m- siatkówka 1 liga mężczyzn
s.2.k-siatkówka 1 liga kobiet
h.1.m-hokej Ekstraklasa mężyzczn
h.1.k- hokej Ekstraklasa kobiet
h.2.m- hokej 1 liga mężczyzn
ż.1.m-żużel Ekstraliga
ż.2.m - żużel 1 liga
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Sport
ulicy Sportowej w Bydgoszczy.
Obecnie klub ma dług sięgający 1,7 miliona złotych. Może
wybór nowego prezesa klubu
coś zmieni.
W rozgrywkach stopnia
drugiego Bydgoszcz reprezentują trzy drużyn.
Bydgoski Klub Sportowy Chemik, podobnie z resztą, jak Pałac, co roku stanowi
siłę reprezentacji województwa
w siatkówce na ogólnopolskiej
olimpiadzie młodzieży. Pierwszy
zespół
z
tytularnym
sponsorem Delecta, od 2007
roku występuje w najwyższej
klasie
rozgrywkowej.
W obecnym sezonie, za sprawą
transferów „wielkiej czwórki”, drużynie będzie trudno
wywalczyć medal. W Delekcie,
bowiem założono, że najważniejsze fundusze należy
przeznaczyć
na
szkolenie.
Spora grupa młodzieży w składzie zespołu, z pewnością
zaprocentuje w następnych
latach. Mecze odbywają się
również w „Łucznicce”.

Bydgoscy żużlowcy jeszcze
nie tak dawno przyzwyczajali
kibiców do walki o medale.
Niestety, trudna sytuacja finansowa klubu, jak również
kłopoty z budową nowego
stadionu brutalnie sprowadziły
na ziemię działaczy, liczących
na dobry wynik, mimo corocznych zadłużeń. Efektem takich
działań był dwukrotny spadek
żużlowców do 1 ligi. Trudno
być optymistą, patrząc na to,
co w ostatnich latach działo się w siedzibie klubu przy
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Zawisza Bydgoszcz przystępuje w tym roku do
rozgrywek 1 ligi piłkarskiej,
jako główny faworyt do awansu.
Na papierze skład wydaje się
najsilniejszy spośród pierwszoligowych ekip. Ale? No właśnie
rozgrywki 1 ligi słyną z tego,
że są nieprzewidywalne. Dziesięć drużyn bije się o awans,
a dziesięć walczy o utrzymanie.
Dlatego każdy mecz jest ważny. Dlatego nie wolno nikogo
lekceważyć. Wszystko po to, by
od sierpnia następnego roku
móc toczyć boje z Legią, Wisłą, czy Lechem. Zawisza swoje
mecze rozgrywa na stadionie
im. Zdzisława Krzyszkowiaka,
przy ulicy Gdańskiej.

Zespół Astorii Bydgoszcz
przystępuję do rozgrywek 1 ligi
koszykówki jako beniaminek.
Głównym celem zespołu na ten

sezon jest utrzymanie. Oby się
udało, w końcu nie tak dawno to Astoria była nielicznym
bydgoskim klubem grającym
w pierwszej klasie rozgrywkowej. Asta rozgrywa swoje mecze
w hali przy ulicy Waryńskiego
na Błoniu.
Baton Basket 25 Bydgoszcz to zespół złożony niemal
z samych juniorek. Dzięki
występom w 1 lidze dziewczęta mają możliwość zdobycia
cennego doświadczenia. Swoje mecze rozgrywają w hali
Chemika.
Jak
widać
Bydgoszcz
rzeczywiście może poszczycić się mianem miasta sportu.
Szczególnie cieszy fakt, iż co
raz więcej bydgoskich drużyn
stawia na młodzież. W końcu
chciałoby się rzecz.
Nie mam co do roboty
weekend? Hale i stadiony czekają otwarte. Bydgoskie drużyny czekają na wsparcie.
Można czasem pomarudzić, że
nie ma lodowiska, że nie ma
gdzie popływać. Pamiętajmy
jednak, że kiedyś, też marudzono, że słaby stadion, że hali
z prawdziwego zdarzenia brak.
Marudźmy dalej? Narzekajmy,
to może coś powstanie? A co
mają powiedzieć mieszkańcy
Olsztyna, Opola, czy Koszalina. Czy oni tak, jak my mogą
pójść w sobotę o 16 na Artego,
by potem biec do „Łuczniczki” na Chemika; a następnego
dnia zobaczyć koszykarzy, by
zdążyć na drugą połowę Zawiszy? Nie. Oni nie mają takiego
wyboru.
Szanujmy więc ten wybór. Kibicujmy naszym sportowcom! Nie
narzekajmy. Jesteśmy sportowymi szczęśliwcami.
Wojtek Kaczmarek

Lekkim piórem

Zatoka marzeń

Rozdział 1

Była jeszcze noc, kiedy Janka
obudziły trzaski w korytarzu.
Cisza nocy spotęgowała upadek noża.
– Cicho – powiedziała mama –
niech jeszcze pośpią.
– Dobrze, dobrze – zaburczał
niski głos ojca – nie chciałem.
A właściwie, to i tak zaraz będą
wstawać. Dośpią w samochodzie.
Zapadła cisza. Przez zamknięte
drzwi słyszał szelest papieru,
krojenie chleba, ostukiwanie
jajek.
– Szykują kanapki. – pomyślał
Janek i odwrócił się na drugi bok – Szkoda, że nie mam
ochoty na wyjazd. Och szkoda
…
***
Dzień wcześniej Janek
startował w zawodach. Trener
mówił, że ma duże szanse na
medal i miał rację. Choć trzecie miejsce, to nie pierwsze,
ale zawsze medal. Przeprawa
była ciężka. W pierwszej rundzie wygrał o długość palców
z Czechem, który ścigał go
przez cały dystans.
- Janek, dłuższe ruchy rękoma, mocniejsze pociągnięcia
i będzie dobrze.
W półfinale już było łatwiej.
Dobrze rozgrzany, wystartował
równo z wystrzałem i wyprzedził następnego o pół długości
ciała. Tuż przed finałem
przyszła do niego Marta, wyglądała jakoś inaczej. Janek przez
dwa tygodnie był na zgrupowaniu i nie mieli jeszcze okazji się spotkać. Szła wzdłuż
basenu zwracając na siebie
uwagę
wszystkich
chłopaków. Miała krótką spódniczkę
i jeszcze krótszą bluzeczkę,
odsłaniającą brzuch.
- Hej mała, chcesz mój numer?
– krzyknął ktoś z trybun.
- Za krótki jesteś. – zaśmiała
się i poszła dalej.
Podeszła do ławek, przy których rozgrzewali się zawodnicy. Przeszła obok kilku chłopaków, którzy na moment

przerwali rozgrzewkę. Stanęła
za Jankiem.
- Cześć! – podparła się pod
boki.
- Cześć. – Janek odwrócił się
rozgrzewając ramiona i zaniemówił – Wyglądasz …
- Jak? Ładnie. - zmieniła fryzurę, dotąd proste kruczoczarne
włosy kręciły się w blond spiralkach. Bardzo mocy makijaż
i wszystko jakby za krótkie. –
Agnieszka stwierdziła, że muszę coś zmienić. I co jak wyglądam? – zakręciła się.
- Dziwnie. – powiedział chłopak, miał „alergię” na tą
Agnieszkę. – Jak …, a zresztą
nie ważne.
- Jak co? Aniołek. Tak mówią
koledzy Agnieszki.
- Raczej taki z pogiętą aureolką. – pomyślał Janek – Nie myślałem raczej o kimś innym...–
powiedział i odwrócił się po
ręcznik.
Przed wyjazdem pokłócili się
o jej nową koleżankę i jej znajomych, którzy wiecznie imprezowali. Nie przepadł za imprezami w rymie techno i nie miał
zamiaru chodzić z tą ekipą.
Myślał, że jej przejdzie i jak
wróci da spokój z tą znajomością. Mylił się.
–
Wiesz,
rozmawiałam
z Agnieszką – zaczęła –
i doszłam do wniosku, że to nie
dla mnie. Ty chcesz studiować,
trenować i pewnie nie będziesz
miał dla mnie czasu. A ja chcę
jeszcze poszaleć, zakosztować
życia. Przepraszam, że w takiej
chwili, ale nie mogłam dłużej
czekać. Ty przecież i tak wyjeżdżasz na dwa tygodnie. A ja
z Agnieszką i jej kolegami chcę
wyskoczyć nad morze. Jak będziesz chciał, to po powrocie
możemy się spotkać i jeszcze
to obgadać, ale ja już podjęłam
decyzję i nie chcę już dłużej
tego ciągnąć.
– Znamy się dwa lata, a ona
nawet się nie zająknęła. –
pomyślał – Więc o to jej chodziło, gdy przedwczoraj mówiła, że
musimy pogadać.
Popatrzył na Martę i dodał głośno:
– A więc zakosztować życia, to
ci koledzy, poszaleć, to wyjazd

nad morze i obgadać, to znaczy
jak ci się nie spodoba, to może
będziesz chciała do mnie wrócić. Sorrki. – rzucił przez zęby
– Ale nie jestem idiotą. Wiem,
o co ci chodzi i jeśli taka jest
twoja decyzja, to dobrze, ale
po powrocie nie będziemy mieli
o czym rozmawiać. – Sam bardzo się zdziwił, że coś takiego
powiedział. Przecież kiedyś
bardzo mu na niej zależało.
Przecież chciał z nią być, choć
może przemawiała przez niego
intuicja. – Pewien mądry człowiek powiedział, że nie wchodzi
się dwa razy do tej samej rzeki. Droga wolna. I … podziękuj
ode mnie Agnieszce.
– Za co? – zapytała zdziwiona.
– Za to, że tym, do czego cię
namówiła, pokazała mi, czego
można się po tobie spodziewać.
I ... – zamilkł na chwilę – i że
nie zdążyłem zrobić czegoś,
czego może bym w przyszłości
mógł żałować.
– Ale ja … – zaczęła Marta, ale
Janek odwrócił się i poszedł
w stronę trenera.
W głowie Janka szalała złość
na przemian z pustką. Nie potrafił się skupić. Nie potrafił
myśleć. Był wściekły. Stanął
na słupku startowym. Żeby nie
myśleć o rozmowie powtarzał
to, co mówił mu trener. Ręce,
dłuższe ruchy, mocniejsze pociągnięcia. Wystartował z opóźnieniem. Zanim zorientował
się, że padł wystrzał reszta była
już w wodzie. Pierwszą długość
gonił jak szalony. Brakowało
mu tchu. Przed oczami robiło się ciemno. Nawrót i kolejna długość. Kątem oka widział
jak mija kolejnych zawodników. Dobił do mety ostatnim
chaotycznym rzutem. Wynurzył się i spojrzał na tablicę.
Dwa pierwsze miejsca pokazały się na tablicy. Przy trzecim
pokazał się napis „FOTO”.
Wszyscy czekali z niecierpliwością. Nagle pojawiło się
nazwisko Janka. Nie wierzył własnym oczom. Wyszedł
z wody i podszedł do trenera,
który szalał z radości. Podbiegli
jego znajomi i koledzy z klubu.
W tym roku zawody odbywały się w jego mieście. Pomi-
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mo tego, że był to jego pierwszy medal Mistrzostw Europy
w karierze, nie potrafił się
z niego cieszyć. Odebrał gratulacje z rąk prezesa, spakował
się i poszedł do domu.
W domu panował harmider. Wszyscy biegali po
mieszkaniu. Pakowali walizki.
Szykowali sprzęt do nurkowania.
Janek prześliznął się do
pokoju. Zamknął drzwi. Włączył cicho muzykę. Usiadł na
kanapie i zaczął rozmyślać.
W pewnym momencie do pokoju wpadła jak piorun jego
młodsza siostra Zosia.
- Janek! Moje okulary do nurkowania! Gdzie są moje okulary do nurkowania! – krzyczała
jak oparzona.
Zosia była oczkiem w głowie
Janka. Mała pannica. Gdy się
urodziła, Janek miał sześć lat.
Był tak szczęśliwy, że jeszcze
tego samego wieczora cały blok
wiedział o narodzinach Zosi.
Mimo dużej różnicy wieku Zosia zawsze wiedziała, że coś
jest nie tak.
– Moje o…ku…la…ry … no Janek! – stanęła jak wryta – Co
się stało? Przegrałeś? Co ty, to
nie ostatnie zawody. Jeszcze
nie raz wygrasz.
– Nie, to nie to. – odpowiedział
Janek spokojnie i pokazał jej
medal – Byłem trzeci.
– To co? Znowu ta głupia Marta
ci coś nagadała? Znowu ci marudziła, żebyś nie jechał?
– Nie mów tak o niej! – Janek
się poderwał, ale szybko zrezygnował z kłótni z siostrą – A …
zresztą możesz o niej mówić jak
chcesz. Masz rację, jest głupia.
A ty jesteś za mądra, jak na
trzynaście lat.
– Tak myślałam. Moja koleżanka. Ta ruda Dorota. Wiesz,
która? Mówiła mi, że ta twoja
ma jakiegoś dupka na oku.
– Zośka! Kto cię uczy takich
słów?
– Przepraszam. Ale ona tak powiedziała. Ja tylko cytuję. No
i ta Dorota mówiła, że ona się
boi, że jak się dowiesz to mu
coś zrobisz.
– Tak – parsknął z ironią Janek
– i mogę pożegnać się ze starta-
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mi w zawodach. Jeszcze mnie
nie porąbało.
– A więc to prawda. Zerwała
z tobą. – zapiszczała radośnie
Zosia.
– Wredna małpa!! – krzyknął
z krzywym uśmiechem Janek
i zaczął łaskotać siostrę – Zaraz
cię załaskoczę na śmierć!!
– A!! Mamo!! Ratunku!! – zaczęła krzyczeć i uciekać, ale Janek
szybkim ruchem złapał ją za
boki – Puszczaj, bo się ugryzę!!
– Mnie gryźć! Twojego kochanego braciszka! Ty wredna pijawko, ty piranio, ty …
– Glisto, zapomniałeś o gliście –
zachichotała Zosia.
Upadli razem na tapczan, śmiejąc się do rozpuku.
– Ech, siostra, ty jedna zawsze
wiesz, jak poprawić mi humor.
– Po to przecież jestem. Sam
mówiłeś, że na problemy najlepszy jest śmiech.
– Ty jesteś za mądra jak na
swój wiek. Zaczynam się ciebie
bać. – zaśmiał się Janek.
– To gdzie są moje okulary?
– Tam gdzie twój czepek, wariatko. Na twojej głowie. – oboje
zaczęli się śmiać tak głośno, że
aż tata zajrzał zobaczyć co się
dzieje.
– Pokręciło ich znowu – pomyślał widząc swoje dzieci kulające się ze śmiechu po pokoju.
***
Był niewysoki jak na pływaka,
miał zaledwie metr osiemdziesiąt wzrostu, ale dwu metrowy
zasięg rąk sprawiał, że Janek
był świetnym pływakiem. Zrobił
kursy ratownicze i uczył dzieci
pływania na basenie. Wszyscy
znajomi mówili, że powinien
zostać trenerem pływania, ale
Janek chciał zostać konstruktorem samolotów. Zdał maturę
i dostał się na Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Zbudował już kilka modeli latających
i marzył, by zaprojektować
i zbudować samolot.
***
– Janek! Wstawaj! Czas się
zbierać! – mama wchodząc do
pokoju zapaliła światło.
Janek nakrył głowę kołdrą.
– Nie po oczach mamo. Już
wstaję, tylko zgaś światło. Wystarczy mi to z korytarza.
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Mam uśmiechnęła się i zgasiła
światło. Janek wcale nie miał
ochoty wstawać. Ciągle jeszcze
chodziły mu po głowie dwa słowa „poszaleć” i „zakosztować”.
Zwlókł się tapczanu, ubrał się
i posprzątał pokój. Wszedł do
kuchni. Zosia kończyła pochłaniać ostatnia kanapkę.
– Cześć wielkoludzie. – przywitała brata – Nie zapomniałeś
czegoś?
– O jasny gwint. – Janek wypadł z kuchni i po chwili wrócił ze swoim starym aparatem
– Masz siostra. Obiecałem. Słowa dotrzymuję.
– A co to? – zdziwił się ojciec.
– Założyliśmy się! Ja nie wierzyłem, że zdobędę coś na tych
zawodach, a Zosia tak, i przegrałem.
– A co by było gdybyś przegrała? – zapytał Zosię.
– Yyy… Robiłabym mu śniadania przez miesiąc i masowała
plecy po każdym treningu przez
pół roku.
– Oj dzieciaki, dzieciaki! Dobrze, zbierajmy się, trzeba zapakować samochód i ruszać
póki jeszcze nie jest gorąco. Janek, jedziesz jako pierwszy?
– Ja? Przecież, ja mam prawko
dopiero trzy tygodnie.
– No i czas żebyś poćwiczył.
– Super, tato. Tylko musisz
pokazać mi, gdzie jest pedał
gazu. – zaśmiał się i zabrał się
za śniadanie.
Droga
była
szczegółowo zaplanowana. Ojciec, jak
zwykle, przygotował wszystko
z najdrobniejszymi szczegółami. Nim dojadą na miejsce
mają zwiedzić kilka zamków
i miast. Noclegi, posiłki, wszystko wyliczone i zaplanowane.
Janek wsiadając do samochodu myślał jeszcze o wczorajszej
rozmowie. Nie mógł się przyzwyczaić do nowej sytuacji. Ale
postanowił, że nie będzie o tym
myślał. Przecież świat się nie
kończy … jeszcze.

Rozdział 2

Jechali już dość długo.
Janek po pierwszym odcinku
usnął zmęczony na siedzeniu
pasażera. Zosia ze swoistym
wdziękiem rozprawiała o tym,
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czego dowiedziała się na
podwórku o jedzeniu w innych
krajach i jak to jej koleżanki
pochorowały się od dziwnych
potraw.
Mama
uspakajała
ją, że hotel, do którego jadą,
prowadzi Polak, i że zatrudnia polskich kucharzy. Zosia
jednak kontynuowała swoje
opowieści z najdrobniejszymi
szczegółami. Nie umknęła jej
lewatywa czy wymioty.
Po kolejnej godzinie jazdy zatrzymali się na stacji.
– Trzeba zatankować, rozprostować kości i coś zjeść. –
oznajmił ojciec.
Janek wyskoczył z samochodu.
Przeciągnął się leniwie.
– Ale miałem sen … Śniło mi
się, że oglądam Ferrari. A z niego wysiadła … I się obudziłem.
Wszyscy zaczęli się śmiać.
Janek ze zdziwieniem spojrzał
w kierunku dystrybutorów.
Przy jednym z nich stało …
czerwone … błyszczące … Ferrari. Złapał aparat.
– Zośka! Lecimy! – krzyknął
i nie zwracając uwagi na siostrę
pobiegł oglądać samochód.
– Dzień dobry! – przywitał
kierowcę – Ale bryka! Mogę popatrzeć? – zapytał kierowcę.
– Dzień dobry! Proszę bardzo.
Tylko nie zarysuj lakieru.
– Się rozumie. Z takim samochodem, to jak z kobietą, delikatnie trzeba.
– A co ty możesz wiedzieć o kobietach?? – zaśmiał się kierowca.
– Jeszcze niewiele, ale szybko
się uczę. – Janek słynął wśród
kolegów z dobrego refleksu –
Mogę zrobić sobie przy nim
zdjęcie?
– Jak chcesz to możesz sobie
zrobić nawet siedząc za kółkiem.
– O rany! Kumple padną
z zazdrości. – Janek mało nie
zemdlał z wrażenia.
– A ja, dzień dobry, też mogę? –
zapytała nieśmiało Zosia, która
właśnie nadbiegła.
– To moja młodsza siostra.
– oznajmił z dumą Janek –
Ma świra na punkcie czerwonych samochodów. Nieważna
marka, byle był czerwony. Może
być trabant, ale jak czerwony

to jest super. – zaśmiał się
– To ci sroka – zaśmiał się mężczyzna i otworzył samochód. –
Tylko pospieszcie się, bo trochę
mi się spieszy.
Sesja zdjęciowa trwała prawie
dziesięć minut. Zosia niczym
modelka pozowała do zdjęć.
Janek udawał, że właśnie podjechał na stację benzynową i
tankuje. Ubawili się przy tym
i naśmieli.
– Dziękujemy i przepraszamy,
że tak długo! – Janek z wdzięcznością krzyczał za odjeżdżającym samochodem – Szerokiej
drogi!
Zosia pognała do rodziców
chwalić się zdjęciami, gdy Janek zobaczył wjeżdżający wóz
kempingowy, który zaparkował
tuż obok.
– Ciekawe, kto to – pomyślał –
rejestracja z naszej miejscowości. Może ich znamy.
Niestety, nie. Wysiadł z niego
jakiś starszy pan z laseczką.
Towarzyszyła mu starsza, elegancka pani. Poszli do sklepiku obok stacji.
Janek szedł do samochodu powłóczystym krokiem i oglądał
zdjęcia.
– Ta nowa lustrzanka robi
niezłe fotki – pomyślał – mała
niech się cieszy kompaktem, ja
mam nową zabawkę.
Nagle usłyszał wołanie starszej
pani:
– Małgosiu, jakie chcesz lody?!
Choć zobacz, proszę!
Z kempingu wysiadła dziewczyna. Miała jakieś 17 lat. Blond
włosy związane w kucyk. Dopasowana podkoszulka i obcisłe,
krótkie spodenki podkreślały
jej kształty. Wysoka, szczupła, delikatna, śliczna. W ręku
trzymała jakąś książkę. Janek
szedł wgapiony w zjawisko, jakiego doświadczył. Nie zwracał
uwagi na trąbiących motocyklistów, wjeżdżających na stację.
W pewnym momencie:
– Janek! Uważaj jak chodzisz!
– Przepraszam tato!
– Zobacz jak ja wyglądam! Przez
ciebie oblałem się kawą.
Zosia chichotała na tylnym
siedzeniu. Chyba ona jedna
zorientowała się, co jest grane.
Mijały
kolejne
kilometry.

Janek
siedział
milczący,
wpatrzony w okno. Marzył
o dziewczynie, którą spotkał,
a raczej widział na stacji. Chciał
ją zobaczyć jeszcze raz. Była
z jego miejscowości. Więc może
kiedyś ją spotka. Żałował tylko,
że nie zrobił jej zdjęcia, że nie
podszedł i nie zagadał.
- Janek, weź mapę i sprawdź
czy dobrze jedziemy – powiedział lekko zdenerwowany ojciec – chyba przejechałem to
cholerne skrzyżowanie. – dodał
wpatrując się w drogowskazy.
Po drodze zamierzali zatrzymać
się w zamku Czocha. Ojciec
Janka fascynował się historią
i nie mógł przepuścić okazji,
żeby nie zajechać w kilka miejsc
na trasie. Szczególnie tych
związanych z różnymi tajemnicami. Opowiadał im, jak to
zamek wybudowano na rozkaz
króla
czeskiego
Wacława
w 1241 roku. Znał całą jego
historię. Wiedział kto i kiedy
przejmował zamek we władanie.
- Wiecie – opowiadał z zapałem
- niedaleko Czochy znajdowały
się tajne fabryki, które miały
dostarczyć Hitlerowi jego upragnioną Wunderwaffe. W Leśnej
(ówczesnej Marklissie) były zakłady, w których robili rakiety
V-1. Wernher von Braun, słynny „rakietowy baron” - twórca
rakiet V-1 i V-2, bywał częstym gościem na Czosze. No
i do myślenia daje rzekoma
wizyta amerykańskich czołgów
niedaleko Świeradowa w 1945
roku, skąd do Czochy, lub
tajnych zakładów w Leśnej jest
żabi skok… Czego tu szukali…
Może skarbów… - rozglądał się,
sprawdzając czy nie przegapił
zjazdu - Mówią, że i pod samą
Czochą były prowadzone tajne
badania naukowe – Niemcy podejrzanie silnie ufortyfikowali
zamek. Pod samym zamkiem
i w jego okolicy wciąż czekają
na spenetrowanie pozostałe po
Niemcach sztolnie, które mogą
kryć jeszcze niejedną tajemnicę.
- A co ze skarbem? – zapytała
Zosia – Bo przecież w zamkach
musi być skarb i księżniczka.
- Tak, jak dojedziemy, to bę-
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dzie tam mój skarb – wskazał
na śpiącą mamę – i mała księżniczka.
- Niby ja?! – zachichotała
Zosia.
- Chyba czarownica – zażartował Janek i w tym momencie
zarobił od Zosi w głowę silne
uderzenie.
- W czasie panowania na
Czosze,
Ernest
Gütschow
zgromadził wielką kolekcję
zamkowych skarbów – ciągnął
ojciec z zapałem, Zosia zapatrzona w tatę otworzyła usta.
Uwielbiała jak ojciec opowiadał
i nawet jak czasem zmyślał –
wśród których była część
słynnego
carskiego
skarbu, miał tu nawet popiersia
wszystkich władców Rosji począwszy od Ruryka. Gütschow
często gościł na zamku uciekających na Zachód, rosyjskich
emigrantów, którzy szukali bezpiecznego miejsca dla
swoich kosztowności. Część
zbiorów kupił na aukcjach,
gdzie rosyjski proletariat lekką ręką pozbywał się carskich
skarbów. Kiedy okolicę „na
dobre wyzwoliła ogniem i mieczem Armia Czerwona, dopiero
kształtująca się na tych terenach władza ludowa zaczęła się
zastanawiać jak dobrać się do
zamkowych skarbów”. – ironizował ojciec – Ernest Gütschow
opuszczając zamek zwrócił się
do służby ze słowami: „Pamiętajcie, ktokolwiek tu przyjdzie,
Rosjanie czy Polacy, wydajcie
im z zamku to co będą chcieli. Gdyby nawet wywieźli stąd
wszystko, tu i tak zostanie
dużo więcej”. Te słowa wciąż
rozpalają wyobraźnię poszukiwaczy skarbów. Kto wie, czy
przechadzając się wśród zamkowych ścian nie stąpamy po
bunkrach kryjących tajemnice nazistowskich naukowców,
lub nie przechodzimy obok
ukrytej komnaty pełnej kosztowności. Prawdę o zamku zna
chyba tylko sama Biała Dama,
która zazdrośnie strzeże tajemnic Czochy.
- Tata zawsze umiał opowiadać
– pomyślał Janek
- Jest! - pisnęła mała – Tam!
Ten znak! A ta Biała Dama …
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to tylko w nocy straszy? – Zosia
zrobiła przerażoną minę.
- Dla ciebie wyjdzie w samo południe! - zaśmiał się Janek.
Wjechali na parking. Janek
zobaczył znajomy samochód
kempingowy.
- Dejavu?? – pomyślał.
Zosia wybiegła z samochodu
i pobiegła w stronę bramy wjazdowej.
- No chodźcie! Szybciej!
- Poczekaj, niech stary ojciec
rozprostuje kości. – ojciec podparł się o samochód i zaczął
podskakiwać – Ścierpłem cały.
Droga do zamku wiodła wzdłuż
stajni, na których widniały
świeżo odrestaurowane płaskorzeźby przedstawiające konie
w biegu. Doszli do kierunkowskazu.
- Najpierw idziemy obejrzeć lochy – ojciec wskazał kierunek.
- Dobrze, Henryku. Prowadź.
- Ależ proszę cię, Anno. Ty przodem. – żartowali sobie rodzice.
- A dzieci? – zaszczebiotała Zosia.
- Dzieci jak zwykle przodem,
kochanie.
Przeszli wzdłuż kamiennych
ścian. Wąskim przejściem,
wśród wielkich kamieni przeszli do niskiego wejścia, nad
którym widniał napis „LOCHY”.
Weszli do środka. Niskie, ciemne i zimne pomieszczenie wiało
grozą. Janek podszedł do wejścia z zamkniętą kratą. Zajrzał
do środka.
- Zośka, zobacz, wujek Alfred.
Dziewczynka podbiegła do krat
i rozejrzała się. W środku, przykuty do ściany, leżał szkielet.
- To nie wujcio! – zachichotała
dziewczyna – Wujcio ma dłuższy nos i więcej włosów.
Tuż obok krat było przejście do
sali tortur. Dwa małe okienka
wpuszczały wąskie słupy światła, które padały na metalowe
łoże.
- Janek. Co to? Taki duży
grill?
- Nie! Średniowieczne solarium.
– zaśmiał się chłopak
- Tak?!? – Zosia ze zdziwieniem
zaczęła się przyglądać – A ja to
działało?
- Kładli tu człowieka, a pod nim
rozpalali ognisko. Jak się zaru-

Lekkim piórem

mienił, to go obracali na drugą stronę. – Janek z kamienną
twarzą tłumaczył jak działało
średniowieczne solarium.
- Ty znowu ze mnie żartujesz.
Tato, co to jest?
Ojciec spojrzał na Janka
i z uśmiechem zaczął:
- No, właściwie to Janek ci
wszystko wytłumaczył. Tylko
zapomniał dodać, że nikt na to
łóżeczko nie kładł się z własnej
woli. Tak kiedyś torturowano
ludzi, żeby zdobyć od nich zeznania.
W kącie stał dziwny przedmiot. Na drewnianym trójnogu
zamontowana była piramida. Dziewczynka podeszła do
dziwnego urządzenia i zaczęła
ruszać ostrosłupem.
- Zobaczcie, zapomnieli przykręcić.
- Nie zapomnieli – zaśmiał się
ojciec. – To też służyło do tortur.
- Tak? A jak to działało?
- Zapytaj naszego eksperta. –
wskazał głową na Janka, który
przyglądał się toporom zawieszonym na ścianie.
- Janek, Janek, jak to działa?
Chłopak spojrzał i zaczął opowiadać
- To kołyska Judasza. Wieszano
torturowanego nad piramidką,
tak, aby po opuszczeniu usiadł
na nią … yyy … no wiesz zakończeniem układu pokarmowego.
- To znaczy tyłkiem? Tak? – zaszczebiotała Zosia.
- Tak. – uśmiechał się Janek –
No i potem powoli opuszczano
gościa. No i wiesz, jak go coraz
bardziej opuszczali, to ten czubek wbijał się coraz głębiej.
- Już wystarczy! Już wiem! Zośka zacisnęła pośladki.
Janek rozejrzał się po sali
i zauważył, że kilka osób zrobiło to samo, co jego siostra.
Zachęcony reakcją zebranych
nie zamierzał przerwać.
- Ale … to nie wszystko.
Mogli jeszcze zawiesić go wysoko pod sufitem i spuszczać
z dużej wysokości na plecy albo
na brzuch. A słyszałem też, że
wieszano głową w dół i uderzano tak długo, aż pękła czaszka
i mózg rozlał się po komnacie.
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- Janek proszę przestań. –
dziewczynka spojrzała na brata
z taka miną, że chłopak zrozumiał, że lekko przesadził.
- Od kiedy jesteś taka delikatna?
- Ja nie. – Zosia wskazał głową
na kobietę stojącą pod ścianą –
Ale ta pani za chwilę zrobi się
zielona.
Rzeczywiście starsza kobieta, która przed chwilą weszła
do komnaty, stała podparta
o ścianę i wachlowała się folderem hotelu. Janek podrapał się
w głowę i zrobił głupią minę.
Wrócili
do
głównego
wejścia i przez dziedziniec
podążyli do mostu. Gdy przechodzili obok armat, Janek
złapał siostrę pod boki i posadził na jednej z nich.
- Trzymaj się! Zrobimy zdjęcie!
Chwycił za aparat i szybko zrobił kilka zdjęć. Doszli do drzwi.
Ciężkie, okute metalem wrota
miały bronić wejścia do środka. Weszli do środka. Rodzice
kupili bilety. Janek podszedł
do kasjerki i zapytał:
- Czy można robić zdjęcia?
- Tak, oczywiście. – z uśmiechem potwierdziła - Tylko
proszę pamiętać, że w salach,
w których znajdują się obrazy
nie robi się zdjęć z lampą.
- To oczywiste. – powiedział
chłopak – Światło lampy źle
wpływa na płótna i zmienia
barwę farb.
- Nie wszyscy o tym wiedzą.
Dlatego
muszę
przypominać. Widzę, że pan się zna na
fotografii, więc nie muszę nic
więcej tłumaczyć.
Janek dumnie się wyprężył
i pomaszerował wzdłuż korytarza. Mijali kolejne komnaty,
sale balowe, pokoje służby
i gościnne. Oglądali piwnice
i skarbiec, aż doszli do
sypialni. Niesamowity widok.
Wielkie łoże z drzwiczkami
u stóp, pięknie zdobione rzeźbami. Pod oknem dwa krzesła
ze
skórzanymi
oparciami.
Zosia podbiegła i usiadła na
jednym z nich. Janek przyglądał się zdobieniom, gdy kątem

oka z zauważył, że na drugim
krześle usiadła … ona, dziewczyna ze stacji.
- Takiej okazji nie mogę przegapić – pomyślał chłopak.
Przykucnął
niedaleko.
Ustawił aparat. I już miał
zrobić zdjęcie, kiedy gruby
jegomość z wielkim kapeluszem
w ręce stanął pomiędzy nimi.
- Co za pech! – pomyślał. – Przepraszam – powiedział – chciałbym zrobić zdjęcie. Może się
pan przesunąć?
Mężczyzna z kapeluszem popatrzył na Janka, jakby nie
zrozumiał. Chłopak pokazał
palcem na aparat.
- Aaa! Mi scusa! – powiedział
Włoch i przesunął się w bok.
Przymierzył jeszcze raz. Obie
dziewczyny właśnie spojrzały
w jego stronę. Nacisnął spust
migawki.
- Księżna Małgorzata i królewna Zosia. – zaśmiał się głośno.
- Skąd znasz moje imię – zdziwiła się dziewczyna.
- Tankowaliśmy na tej samej
stacji i … twoja mama …
- Babcia – poprawiła dziewczyna
- … Twoja babcia tak głośno
Cię wołała, że nie sposób było
nie usłyszeć.
- Kochana babunia. No tak, zapomina włączyć aparat słuchowy i wtedy krzyczy.
- Jedziesz z dziadkami na
wakacje? – ciągnął rozmowę
Janek. Nie mógł przegapić
okazji porozmawiania z taką
dziewczyną. Oczu nie mógł od
niej oderwać.
- Nie, to znaczy tak. I tak i nie.
Dziadkowie wiozą mnie do ojca,
który pracuje w hotelu, a potem
będą zwiedzać kilka wysp.
- Jakich wysp? – zdziwił się
chłopak.
- Greckich. Dziadunio był
historykiem i teraz odwiedza
miejsca, o których uczył.
- Fajnie mieć takiego dziadka.
Pewnie dużo ci opowiada? Mój
jeden zmarł, gdy miałem pięć
lat, a drugi to umysł ścisły, tylko fizyka i gwiazdy.
- Dziadek zna dużo ciekawych

historii, ale gwiazdy też chyba
są ciekawe.
- Gdy masz wielki teleskop
i możesz robić zdjęcia, to tak.
Ale takim maleństwem - wskazał na obiektyw – to mogę robić
zdjęcia bardziej przyziemnym
gwiazdom.
- Tak? Jakim? – dziewczyna nie
zrozumiała, co Janek miał na
myśli.
- Na przykład … yyy … tobie –
chłopak lekko się zarumienił –
Mam nadzieję, że zrozumie, że
to komplement. – pomyślał.
Spojrzała na niego lekko zdziwiona. Troszkę zaskoczona.
Uśmiechnęła się. Odwróciła
i lekko ruszyła w stronę drzwi.
- Ale żeś palnął – pomyślał
chłopak – teraz pomyśli, że ze
mnie … - nie dokończył myśli.
Dziewczyna nagle odwróciła
się. Podbiegła do niego i pocałowała w policzek.
- Dziękuję. – szepnęła i wybiegła z komnaty.
Jeszcze przez chwilę stał oszołomiony tym całym zdarzeniem.
Trzymał mocno aparat i patrzył
przed siebie. Ta cała sytuacja,
to spotkanie, to chyba nie było
naprawdę. Och, jakby można
było zatrzymać tę chwilę, cofać
i powtarzać jak na filmie.
- Janek! – nagły kopniak w
kostkę obudził go z zamyślenia. – Idziemy dalej! – siostra
ciągnęła za pasek od aparatu.
– Nie spać! Zwiedzać! – dyrygowała Zosia. – Jeszcze dwie
sale, a potem obiad i musimy
jechać dalej. Tata już jest zły,
bo mamy godzinę opóźnienia.
Chłopak posłusznie ruszył za
siostrą. Choć przez całą drogę
chodziło mu po głowie tylko te
pięć pięknych sekund.
Tak jak powiedziała Zosia, był
obiad w przydrożnej restauracji i szybki wyjazd. Do Szklarskiej Poręby zajechali tuż przed
zmrokiem. Po kolacji położyli
się spać. Mieli wyjechać rano.
Kolejny cel – Praga.

Piotr Dobosiewicz

1. Neil Armstrong ląduje na Księżycu. Wysiada
z
lądownika
i mówi:
- To jest mały krok dla
człowieka, ale duży dla...
Zaraz, co to?
Patrzy, a parę metrów dalej
pali się ognisko, przy którym siedzi trzech facetów.
Rozmawiają i pieką kiełbaski. Okazuje się, że są to

Ukrainiec, Egipcjanin i Polak.
- A wy co tu robicie? - pyta zbity z tropu Armstrong.
- No, ja akurat doiłem krowę i jak pieprznęło w Czarnobylu, to aż tu doleciałem - mówi Ukrainiec.
- A ja - mówi Egipcjanin - chodziłem po piramidach i tak
jakoś mnie przerzuciło.
- No a ty? - pyta Polaka.
- Nie wiem. Z wesela wracam.
2. Idą Polak, Rosjanin i Niemiec przez las i nagle zatrzymał ich diabeł:
- Jeśli powiecie coś i przez 20 minut będzie słychać echo,
to was puszcze.
Pierwszy był Niemiec:
- Heil Hitler! - Głos rozchodził się przez 5 minut.
Następny był Rosjanin:
- Zdrastwujcie! - Głos rozchodził się 10 minut.
Ostatni był Polak:
- Wódkę dają! “Gdzie!?” rozchodziło się 2 godziny.

- Jak ja jadę rano do roboty i budują nową fabrykę samochodów, to jak jadę dnia następnego - to już z taśmy zjeżdżają nowe auta.
Rosjanin mówi:
- To jeszcze nic. Jak ja idę rano do pracy i budują nowy
wieżowiec, to jak wracam z powrotem - to na balkonie
tego wieżowca już pieluszki się suszą.
Na to Polak:
- A u nas, jak trzech architektów siada do projektu gorzelni, to już za 3 godziny wszyscy są narąbani.
4. Amerykańscy turyści wybrali się na spacer do rosyjskiego lasu. Pech chciał, że spotkali niedźwiedzia. Wrzask, panika, rzucają się do ucieczki. Niedźwiedź za nimi.
Nieopodal, na polance biesiaduje grupa Rosjan. Kocyk,
wódeczka, zakąska, flaszeczki chłodzą się w strumyku.
Pełna kultura, nie wadzą nikomu.
Nagle na polanę wpada wrzeszcząca zgraja i przebiega
przez środek pikniku. Kocyk zdeptany, wódka rozlana granda! Rosjanie gonią więc intruzów i spuszczają wszystkim wpiernicz.
Już trochę uspokojeni wracają na miejsce imprezy. Jeden
zauważa mimochodem:
- Ten w futrze to nawet nieźle się naparzał...

Kto to jest ?

3. Niemiec, Polak i Rosjanin kłócą się, gdzie najszybciej
powstają inwestycje. Niemiec mówi:
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