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„Jedynka”
wybrała!
Kampania wrzała już od samego
początku
przekroczenia
przez nas murów szkoły, a pod koniec emocje sięgnęły wręcz zenitu!
W końcu jednak w czwartek 18 września odbyły się wyczekiwane wybory do Samorządu Uczniowskiego
naszej szkoły. O stanowisko następcy Michała Iskry, przewodniczącego,
ubiegało
się
troje
kandydatów, zwyciężyła jednak doświadczona drugoklasistka Oliwia Młynarczyk z II E, pokonując
młodszą koleżankę, Zuzannę Kałkę
z I A i swojego rówieśnika Michała Lewandowskiego. Oni będą mieli
jeszcze czas na swoje rządy, jednak już teraz nie poddali się, łeb
w łeb próbowali prześcignąć Oliwię zabawnymi plakatami, czy też,
jak twierdzi wielu, przepysznymi
jabłkami! Cała trójka, oprócz tra-

Chrupnij w szkole coś
dobrego, czyli czym
w sklepiku pachnie.
Zimno, ponuro, deszcz szumi
za oknami. Jedyne, o czym teraz
myślę to koc, dobra książka i kubek gorącej herbaty. Ale, niestety,
przez najbliższe parę godzin nie będzie mi to dane. Siedzę na drugiej
z rzędu matematyce i staram
się znaleźć błąd w długim ciągu
liczb, gdy rozlega się zbawienny
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dycyjnych obietnic, jak szczęśliwy numerek czy ciekawe imprezy
szkolne, prowadziła kampanie na
Facebooku, idąc z duchem czasu.
Frekwencja, jak zawsze, mogłaby
być wyższa, udział wzięło 337 osób,
ale 4 głosy okazały się nieważne.
Ostatecznie pani przewodnicząca
zdobyła 172, czyli 51 % głosów,
na drugim miejscu uplasowała się
Zuzanna z 97 głosami (28,78%),
a nasz ,,rodzynek” zdobył głosów
59 głosów (17,5%).
Szkoła potrzebuje też osoby otwartej i odważnej jako rzecznika praw
ucznia, dlatego nadzieję pokładamy
w Idze Markowskiej, obejmującej tę
trudną funkcję!
Czekamy na liczne zmiany i zaangażowanie naszych przedstawicieli
w życie szkolne! Sami ich wybraliśmy, więc teraz trzymajmy za nich
kciuki. Będą im potrzebne, bowiem
praca w samorządzie to niełatwy
kawałek chleba!
Ola Gąsiorowska
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cały czas chodziła mi po głowie i nie
I Lived
ukrywam, że moja radość była ogromThe One
na, gdy zobaczyłam na pierwszym spoLicealistki sposoby na jesienną chandrę
Cukierek albo psikus
tkaniu redakcji aż 20 chętnych do pisaCool-tura
nia, pełnych pomysłów, osób! Tak więc
Tydzień Zakazanych Książek
podpisuję się jeszcze raz pod moimi sło„Chcieli być wolni i wolność sobie
wami: wracamy ze zdwojoną siłą! Nie
zawdzięczać.”
Znane i nieznane: Cage The Elephant
miałabym serca polecać Wam konkretELLYTA Muzycznie
nych artykułów, przeczytajcie wszystko,
Przez świat w trampkach i na od początku do końca, poznajcie nową
obcasach
część naszego zespołu i zobaczcie, co
Warto pojechać, warto zobaczyć!
naskrobali „seniorzy”
Lekkim piórem
Kinga Wasilewska
Zatoka marzeń

Na wesoło
Pół żartem, pół serią

dźwięk dzwonka. Gorączkowo zastanawiam się, co mogłoby wyrwać
mnie z tego jesiennego „zamulenia”.
Po chwili wpadam na świetny pomysł i już minutę później jestem
w nowo otwartym szkolnym sklepiku, a tam moim oczom ukazuje się istny raj: ociekające lukrem drożdżówki
z kruszonką, twarogiem, budyniem
lub owocami, parujące pizzerki
z serem i świeże, chrupiące bułki
(a może raczej buły – niektóre są wielkości niemalże małego arbuza) ze
świeżymi warzywami i przeróżnymi
wędlinami, do tego szeroka gama rozmaitych jogurtów, batonów, ciastek
i napojów. Decyduję się na drożdżówkę
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Z życia szkoły
z malinami, gorzko przypominającymi o zakończonym już czasie wakacji.
Łącząc jej cudowny smak z aromatem
gorącej kawy, zastanawiam się, gdzie
leży źródło tych niebiańskich rozkoszy.
Daleko szukać nie trzeba. Po zadaniu
paru pytań przemiłej pani sprzedawczyni, dowiaduję się, że wszystkie
te smakołyki pochodzą z pobliskiej,
dobrze wszystkim jedynkowiczom
znanej, „Drożdżowej Pychotki”. Przez
kolejne dwie lekcje myślę wyłącznie
o tym, żeby się tam znaleźć i zobaczyć,
jak produkowane są te małe cuda, więc
gdy tylko dzwoni ostatni dzwonek,
wylatuję ze szkoły jak strzała i po pięciu minutach jestem już na miejscu,
a tam… Zresztą, zobaczcie sami.
I niech mi ktoś powie, że nie pociekła mu ślinka.
Julia Biesiada

Wywiad z przewodniczącą samorządu – Oliwią
Młynarczyk
Redakcja Ellyty:
Gratuluję wygrania wyborów!
Oliwia Młynarczyk:
Dziękuję bardzo!
RE: Co skłoniła Cię do wystartowania w wyborach?
OM: Cały zeszły rok działałam w Samorządzie, byłam jego członkiem.
Bardzo mi się to podobało chciałam
w tym roku moją pracę kontynuować i uczestniczyć w życiu szkoły.
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RE: Jak myślisz, co wpłynęło na
Twoją wygraną?
OM: Moim zdaniem decydujące mogło być to że w zeszłym roku byłam
dość widoczna w szkole. W związku
z tym dzisiaj jestem bardziej rozpoznawalna niż pierwszoklasiści, którzy byli moją konkurencją.
RE: Jakie są Twoje najważniejsze
cele na najbliższy rok?
OM: Na pewno najważniejsze dla
mnie jest stworzenie zintegrowanego samorządu. Planujemy też organizacje wielu imprez o zasięgu wojewódzkim. Zmodyﬁkowaliśmy też
obchody dnia Nauczyciela, co będzie można już wkrótce zobaczyć.

Z życia szkoły
RE: Czy dostałaś już jakieś propozycje zmian w szkole od uczniów?
OM: Wszyscy uczniowie mogą zgłaszać swoje propozycje. Bardzo aktywni są członkowie samorządu, na
każdym zebraniu powstają nowe
pomysły, które chcemy zrealizować
w najbliższym czasie.
RE: Jak układa Ci się współpraca z
samorządem? Jak często się spotykacie? O czym rozmawiacie na spotkaniach?
OM: Współpraca jest świetna! Doskonale się dogadujemy. Jest dużo
nowych osób, głównie pierwszoklasistów. Jesteśmy bardzo szczęśliwi,
że tak wiele osób się zaangażowało.
Wszyscy są bardzo otwarci. Spotykamy się raz w tygodniu i rozmawiamy głównie o bieżących sprawach.
RE: Kto jest opiekunem samorządu? Czy nauczycielom podobają się
Wasze pomysły zmian w szkole?
OM: Opiekunem samorządu jest
pani Marta Hartenberger w porozumieniu z dyrekcją. Jak na razie
wszystkie nasze pomysły im się podobają i pomagają nam w ich realizacji.
RE:
Dziękuję
za
i powodzenia!
OM: Do zobaczenia.

rozmowę

Rozmawiała: Marta Łosińska

Obóz integracyjny

Wszystko zaczęło się pierwszego wrześniowego poranka, czyli
tego najbardziej znienawidzonego
przez praktycznie każdego ucznia.
Nic nie wskazywało na to, że ten
obóz integracyjny przyniesie spodziewane efekty i zachwyci nowicjuszy. Przede wszystkim padał
wtedy okrutny deszcz. Misternie
wyprostowane włosy już dawno się
skręciły, a tony makijażu spływały
z niejednej niepocieszonej twarzy.
To był ten dzień, który spędza się
leżąc na łóżku, pijąc gorącą czekoladę i zaczytując się w ukochanej lekturze. Ale jednak chcąc czy nie – do
tej szkoły trzeba było pójść. A na ten
wyjazd w końcu pojechać. I tak też
zrobiłam. Spodziewałam się najgorszego. Przecież to nowi ludzie, nowa
szkoła, zupełnie nowi nauczyciele
i strach przed nieznanym - co mnie
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Z życia szkoły

na tym obozie spotka? Co my będziemy robić? Jak ta cała integracja będzie wyglądać? Nastawiałam
się bardzo pesymistycznie, a wyszło
zupełnie inaczej, niżeli to sobie wyobrażałam. Ale od początku.
Wszystkie pierwsze klasy liceum
i gimnazjum zebrały się na szkolnym boisku. Chwila, żeby przeliczyć
tegorocznych obozowiczów, a już
kilka minut po tym znaleźliśmy się
na parkingu przy ﬁlharmonii. Wielu
z nas pierwszy raz spotkało się ze
swoją klasą i potencjalnymi, nowymi znajomymi. Czekając na autobusy, nieśmiało i trochę w atmosferze
zastraszenia, zaczęły się pierwsze
rozmowy. Dwa pytania – jak masz
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na imię? Skąd jesteś? – zdecydowanie biły rekordy popularności w zapoznawaniu się. I to przez całe trzy
dni. Powtórzenie tego, że jestem
Marta i mieszkam w Nakle, po raz
enty, zaczęło być dość denerwujące. Dlatego wybawieniem okazało
się być spotkanie klasowe z wychowawcą, podczas którego przedstawialiśmy się (znowu) i mówiliśmy
sobie o jednym interesującym albo
właśnie głupim fakcie z naszego życia. Furorę robili Ci, którzy mieli

w zanadrzu tak zwanego „asa w rękawie” i mówili o sobie coś, co bawiło
nas do łez, ale i budziło jakąś dziwną chęć poznania całej historii. Po
krótkim przedstawieniu zaczęła się
zupełnie inna rozrywka. Tak zwany
wyższy level. Losowanie zwierzęcia
i poprzez wydawanie różnych odgłosów szukanie drugiej osoby,
która również wylosowała tę owcę
albo tego nieszczęsnego nietoperza,
(bo jak go naśladować? No jak?).
A to do najnormalniejszych zajęć raczej nie należało, ale przynajmniej
było zabawnie. O to chyba chodziło,

Z życia szkoły

prawda? Kolejny dzień, kiedy pogoda jeszcze bardziej nas dołowała,
okazał się być hołdem w stronę sportu. Jeżeli nie tańczyliśmy właśnie
kankana, to z pewnością graliśmy
w siatkówkę, biegaliśmy łapiąc piłkę, siebie nawzajem albo potykając
się i upadając na ziemię. Bez upadków nie mogło się przecież obejść.
Tylko trochę szkoda tych białych
spodni. Spacerów nad pobliski zalew nie było końca. Wszyscy byliśmy równie zachwyceni i nie dowierzaliśmy, że takie piękne miejsce
znajduje się tak blisko naszych
domów, naszej nowej szkoły. Spotkanie z pedagogiem dało nam wiele
do myślenia, ale i wydobyło z nas
te pokłady dobrej energii i ogromnej

kreatywności, które ciągle w sobie
nosiliśmy. Wieczorne ognisko było
idealnym zwieńczeniem naszego
wyjazdu, na którym integracji nie
można było znaleźć końca. Od rana
do nocy. A właściwie to była ona
przez całą dobę, bez przerwy, wbrew
temu, co wychowawcy mówili – rozmowy brzmiały najlepiej o czwartej
nad ranem. Bez wątpienia.
Aż w końcu wróciliśmy. Cali,
zdrowi, a co najważniejsze szczęśliwi. Przed wyjazdem pojawiło się
mnóstwo obaw, jak się okazało zu-

pełnie niepotrzebnie. Wiadomo, że
aby dobrze się poznać, nie wystarczą tylko trzy dni. Ba! Nawet całe
życie może nie starczyć, ale warto
próbować, bo może się okazać, że ta
osoba, która na początku wydawała
się być niesamowicie różna od nas
samych, jest właśnie naszą pokrewną duszą i o wiele sympatyczniejszym człowiekiem niż myśleliśmy.
Nie warto bazować na pierwszym
wrażeniu i myśleć stereotypowo.
Nikt nie jest albo czarny albo biały.
Absolutnie nikt.
Marta Kamińska

7

Z życia szkoły

Wywiad z rzecznikiem
prasowym
Nicole Dylewicz

RE: Wiesz już, kiedy będziesz miała
pierwszy wywiad?
ND: Na razie nic mi o tym nie widomo.

Redakcja Ellyty: Na początku
chciałabym Ci pogratulować.
Nicole Dylewicz: Dziękuje bardzo.

RE: Czy musisz konsultować z kimś
swoje wypowiedzi?
ND: Tak, wypowiedzi konsultować
będę z samorządem, panią Marta
Hertenberger, która jest opiekunem
i dyrekcją.

RE: Czego będą dotyczyć udzielane
przez Ciebie wywiady?
ND: Wywiady będą dotyczyły bieżących spraw szkoły oraz projektów
samorządu na najbliższą przyszłość
i projekty, w których będzie brała
udział nasza szkoła.
RE: Jak myślisz, co wpłynęło na
decyzje innych członków samorządu, że wybrali właśnie Ciebie?
ND: Podczas wyjazdu integracyjnego do Torunia byłam bardzo aktywna. Dobrze się wypowiadałam, moja
prezentacja była ciekawa. Myślę, że
właśnie dlatego zostałam wybrana
spośród wszystkich kandydatów.

Ellyta znowu
na podium !
Nasza gazetka co roku bierze
udział w Regionalnym Konkursie
Gazetek Szkolnych, organizowanym
przez KPCEN. W tym roku również
nie zawiedliśmy naszych czytelników
i zajęliśmy III miejsce. Konkurencja
była bardzo duża, ponieważ w naszej kategorii brały udział wszystkie
szkoły ponad gimnazjalne
z Bydgoszczy. Dnia 17 listopada odbyła się gala wręczenia nagród.

8

RE: Jakie cechy mogą pomóc Ci
w nowej roli?
ND: Hmm. Z całą pewnością to, że
jestem kreatywna, otwarta. Publiczne wypowiadanie się nie sprawia mi
trudności.
RE:
Dziękuję
i powodzenia.
ND: Dziękuję.

za

rozmowę

Marta Łosińska

Z życia szkoły
Na Sali znajdowała się wystawa
wszystkich gazetek, zarówno najstarszych uczniów jak i tych najmłodszych ze szkół podstawowych.
Muszę przyznać, że była imponująca. Konkurencja była bardzo duża!
Niektóre gazetki były wykonane naprawdę na wysokim poziomie, zatem tym bardziej cieszy nas fakt, że
zajęliśmy tak wysokie miejsce.
Samo wręczenie nagród było
poprzedzone interesującym wykładem, które dotyczyło kultury osobistej, a także kultury słowa, z którego jak sądzę każdy słuchacz coś
wyniósł, ponieważ dotyczył on wartości jakże istotnych naszym życiu,
a o których, jak wiemy ,wielu ludzi
czasem zapomina i ich nie docenia.
Ale przejdźmy do najprzyjemniejszych rzeczy, czyli do nagrody
Oprócz dyplomu, który z pewnością będzie widniał na honorowym
miejscu w naszej szkole i wzbudzał
poczucie ogromnej dumy, zarówno czytelników gazety, jak i nas szkolnych dziennikarzy, otrzymaliśmy również grant oświatowy, czyli
kwotę pieniężną, którą możemy
przeznaczyć na dowolne cele. Zatem
nagroda ta umożliwi ufundowanie
wyjazdu integracyjnego połączonego z warsztatami fotograﬁcznymi
dla wszystkich piszących do naszej
gazetki! Dlatego jeśli wahasz się czy
spróbować swoich sił w gazetce,
myślę że jest to dostateczna zachęta, a także potwierdzenie na to, że
warto należeć do naszej Ellytarnej
rodziny.
Oliwia Gatz
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Z życia szkoły

Predszkolacy
czy profesjonaliści?

Stanisław Cuske i Rafał Waraczewski to uczniowie naszej szkoły,
posiadający niezwykłą pasję - reżyserię. To im zawdzięczamy m.in.
szkolnego Lip Duba, który cieszy się
dużą popularnością w Internecie.
Jak to się stało, że zaczęliście interesować się reżyserią?
Zaczęliśmy się interesować reżyserią podczas zabaw z nagrywaniem
krótkich ﬁlmików telefonem komórkowym. Oglądaliśmy wiele ﬁlmów
gatunkowych, które nas zachęciły
do tworzenia podobnych produkcji. Jedną z takich ekranizacji był
„Bond”, którego często w szkole
podstawowej próbowaliśmy naśladować.
Jak rozpoczynaliście swoją przygodę z kręceniem ﬁlmów?
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W czwartej klasie podstawówki
wzięliśmy do ręki telefon komórkowy i nakręciliśmy nim nasz pierwszy ﬁlm. Jednakże wiązał się z tym
pewien problem, a mianowicie podczas kręcenia komórką można było
niechcący zamiast „pauzy” przycisnąć „stop” i wtedy cały materiał
trzeba było nagrywać od nowa. W
ten sposób cały ﬁlm montowaliśmy w komórce. Później pożyczaliśmy aparat cyfrowy i kręciliśmy
kolejne produkcje. Pierwszy raz kamery użyliśmy w gimnazjum przy
produkcji horroru pt „Kandydaci
Śmierci”, czyli serii ﬁlmów, którą
stworzyliśmy.
Skąd czerpiecie inspiracje?
Czerpiemy inspiracje z kina gatunkowego. Najczęściej są to reżyserzy,
tacy jak: Quentin Tarantino, David
Lynch, Martin Scorsese i Roman
Polański.
Jak godzicie swoją pasje ze szkolnymi obowiązkami?
Zawsze jakoś znajdowaliśmy czas
na kręcenie swoich ﬁlmów po szkole, lecz teraz w klasie maturalnej
jest tego czasu mniej, choć nadal
ﬁlmy powstają.
Co określiłbyś jako swój największy
sukces?
Dla nas największym sukcesem jest
to, że co roku udaje nam się wyjeżdżać na dwutygodniowe wakacje,

Ręka na pulsie

Z życia szkoły
po to aby nakręcić kolejne części
„Kandydatów Śmierci”. Do tej pory
powstało już 6 części i będziemy się
starali, by powstawały kolejne. Dużym sukcesem jest również to, że
oboje dostaliśmy się do Przedszkola
Filmowego Andrzeja Wajdy, czyli na
najbardziej znane warsztaty ﬁlmowe odbywające się w Warszawie.
Czy wiążecie z
przyszłość?

Co jeść, żeby przeżyć?
„Niebo w Gębie”

ﬁlmem plany na

Stanisław chciałby dostać się do
Łódzkiej Szkoły Filmowej na wydział
operatorski, a Rafał na reżyserię ﬁlmową na tej samej uczelni.
Co planujecie nakręcić w najbliższym czasie?
Jesteśmy w trakcie kręcenia kolejnej produkcji o nazwie Ekstaza.
Jest to ﬁlm o chłopaku, który utracił swoich najbliższych i zatraca się
w swojej rzeczywistości , a także
jesteśmy teraz w trakcie kręcenia
ﬁlmu dokumentalnego w ramach
Przedszkola Wajdy.

Oliwia Gatz

Godzina 7:40. Jak co rano, wyskakuję z samochodu taty tuż za
rondem Jagiellonów i kieruję się
w stronę szkoły. Po raz setny mijając duży, kuszący szyld slowfoodowej restauracji „Niebo w Gębie” na
ulicy Konarskiego, obiecuję sobie,
że znajdę chwilę, by tu wpaść i zrobić rekonesans. Dzisiaj w końcu mi
się to udaje. E-dziennik informuje
mnie o odwołanym basenie, więc
postanawiam wykorzystać sytuację.
Już przy drzwiach czuję jeden z tych
zapachów, które powodują u mnie
burczenie w brzuchu. Dalej jest tylko lepiej. Wystrój może nie jest zbyt
wyszukany, ale na pewno bardzo
przytulny i nietuzinkowy. Oprócz
krzeseł, przy stolikach stoją drewniane ławy wyłożone poduszkami,
a uroku dodają świecące na pomarańczowo lampki. Siadam w roku
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Ręka na pulsie

maleńkiej sali i przeglądam menu.
Knajpka ma w swojej ofercie kawę,
herbatę oraz napoje z lodówki, głód
natomiast zaspokoić możemy kremową zupą (codziennie inną, gotowaną na miejscu i wyjątkowo korzystną cenowo), sałatką, a przede
wszystkim kanapką, śniadaniową
bądź obiadową. Ja decyduję się na
tę o zagadkowej nazwie „Marchewkowe Pole”, a moja antywarzywna
towarzyszka zadowala się herbatą.
Składamy zamówienie i obserwujemy, jak jedna z uśmiechniętych pań
usiłuje zmieścić wszystkie rozmaitości, których sobie zażyczyłam, do
dużej bagietki (tuż za ladą znajduje
się otwarta kuchnia, dzięki czemu
możemy upewnić się o naturalności serwowanego jedzenia). Chwilę później podana na drewnianej
desce kanapka jest już na stoliku
i zaczynam degustację. Już w momencie, gdy biorę ją do rąk, jestem
pewna, że smakuje jeszcze lepiej,
niż wygląda. I nie mylę się. Ciepłe
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chrupiące pieczywo, soczyste pomidory, świeża
rukola, aromatyczna cebulka i intrygujący kotlet
z marchewki, wszystko
polane domowej roboty
sosem pomidorowym –
palce lizać! Błogie uczucie pełnego brzucha po
ciężkim dniu, okraszone
dodatkowo
przyjemnością słuchania kojącej
i nieinwazyjnej muzyki,
to wszystko, czego mi
było trzeba. Podsumowując – mimo mojego sceptycznego
nastawienia - „E, tam, to pewnie
kolejna droga, niczym niewyróżniająca się knajpka” - nie jestem
w stanie powiedzieć złego słowa
o tym lokalu. Ba, trudno mi nawet znaleźć wystarczająco pozytywne wyrażenia! Niewygórowane
ceny, przemiła obsługa, relaksacyjny nastrój, daleki od miejskiego zgiełku i pośpiechu (mimo, że
to właściwie samo centrum Bydgoszczy!), a smak… Chyba najlepiej opisze go po prostu nazwa tego
miejsca: Niebo w Gębie! Z pewnością stanę się tu stałym bywalcem,
a i Wam gorąco polecam wpaść na
małe co nieco!
Bydgoszcz / Jagiellońska 9 /
wejście od ulicy Konarskiego
Pon. – Pt.: 10:00 – 18:00
Sob.: 11:30 – 18:00
Julia Biesiada
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I Lived
Wydaje mi się, że każdy w życiu wytycza sobie jakieś cele. Coś,
do czego dąży. Zazwyczaj jest tak,
że my, młodzi ludzie nie wiemy, co
chcemy robić w przyszłości, a już
wymaga się od nas tej wiedzy w tak
młodym wieku. Marzenia o byciu
księżniczką czy astronautą odchodzą na bok po konfrontacji z zimną
rzeczywistością, która jak zapewne większość już zauważyła, nas
nie rozpieszcza. Po osiemnastu latach życia doszłam do wniosku, że
nie musisz wiedzieć czego chcesz.
Ważne żebyś wiedział, czym się
w życiu kierować. I nie, nie chodzi
mi o Dziesięć Przykazań Bożych.
Temat religii i poglądów politycznych jest tak „śliski”, że go sobie
podaruję. Mówiąc o myśli przewodniej, miałam na myśli motto. Każdy
z nas doświadczył czego innego,
więc zapatrywania mamy różne.
Jest jedna rzecz, która jednak
wydaje mi się wspólna dla nas
wszystkich. Każdy chce przeżyć
swoje życie w 100%. Tutaj do głowy
przychodzi mi gimbusiarski slogan
YOLO, ale jakby nie patrzeć, ma on
w sobie dużo racji. Ludzie się z niego nabiją, ale rzadko kto zastanawia
się tak naprawdę dlaczego. Sama
idea jest świetna. Co prawda oznacza on „oczywistą oczywistość”, ale
jednak mało kto na co dzień o tym
pamięta, że nie robi się coraz młod-

szy. Pokolenie YOLO jest tragiczne
i to oni wypaczali jego sens. Dlatego ludzie się tak z tego śmieją. Idąc
tym tropem, można powiedzieć, że
warto by kierować się na co dzień
myślą: lepiej żałować, że się coś
zrobiło niż żałować, że się tego nie
zrobiło. To jest coś, czym w życiu
staram się kierować ja.
Człowiek potyka się praktycznie codziennie. Myli się, stara się
jak głupi, żeby innych zadowolić.
Warto czasami jednak pomyśleć
o sobie. Nikt za Ciebie Twojego życia nie przeżyje. Nikt nie będzie za
Ciebie walczył o to, w co wierzysz.
Musisz to zrobić sam. Oczywiście,
są rodzice i przyjaciele (którzy zazwyczaj okazują się fałszywi), którzy
będą Cię dopingować i deklarować
wsparcie, ale ile z tego wychodzi
w praniu, to już zupełnie inna

13

Ręka na pulsie
sprawa. Błahy przykład. Marzysz
o tatuażu. Zaraz odezwą się ludzie
z pytaniem: jak Ty będziesz
wyglądał na starość? Ty zaczynasz
się zastanawiać i zapewne zmienisz zdanie. Otóż nie! Będziesz
wyglądać jak ktoś, kto miał odwagę, żeby go zrobić. Tak będziesz
wyglądał, nie inaczej. Za każdym razem patrząc na niego będziesz wiedział, że zrobiłeś coś,
o czym marzyłeś. Nie wszystkie
zachcianki da się spełnić, ale zazwyczaj życie rzuca tyle kłód pod
nogi, że trzeba sobie je jakoś umilić.
Potem na starość będziesz wiedział,
że przeżyłeś swoje dni w szczęściu.
Myliłeś się, fakt, ale nie masz sobie
nic do zarzucenia. Bo zrobiłeś to, co
chciałeś. Nikt Ci nic nie dyktował.
To ty decydowałeś, bo to Ty jesteś
panem swojego życia. Pozwolę sobie
teraz przytoczyć fragment piosenki
One Republic „I lived”. „Robiłem,

THE ONE
Jeszcze
jakiś
czas
temu
wręcz ,,rzuciłabym się’’ do napisania tego artykułu pełnego pozytywów i wychwalającego klub,
który uznaję za jeden z najlepszych w Bydgoszczy. Jako że lubiłam w nim imprezować, wraz
z przyjaciółką zdecydowałam się na
zorganizowanie w nim naszej osiemnastkowej imprezy. I niestety już
w tym momencie zaczyna się lawina
problemów. Oczywiście, nie obyło
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zrobiłem to wszystko. Zrobiłem,
zrobiłem to wszystko. Wykorzystałem każdą sekundę, którą otrzymałem od świata. Widziałem tyle
miejsc, zrobiłem tyle rzeczy, tak,
każdą złamaną kością, przyrzekam,
że żyłem”. Wiem, że ludzie zastanawiają się nad sensem istnienia i tak
dalej, ale czy ktoś myślał o tym, jak
będzie wyglądało jego życie? Wyobraź sobie siebie za 60 lat. Jesteś
już praktycznie na progu śmierci.
Chcesz leżeć na tym łóżku i myśleć, że byłeś tchórzem? Ja chce
powiedzieć, że zrobiłam wszystko,
przeżyłam co chciałam i że jeżeli miałabym szansę to powtórzyć,
nie zawahałabym się ani minuty.
I zrobiłabym to wszystko jeszcze
raz. Więc zastanów się, czy chcesz
żałować, że powegetowałeś całe
życie, czy może wolisz je przeżyć?
Wydaje mi się, że to drugie.

Alina Ciesla
się bez zatelefonowania i umówienia się na spotkanie, w zupełnie
w innym miejscu niż klub „The One”.
Znałyśmy jedynie imię osoby, która
ma z nami rozmawiać, więc czekałyśmy i zgadywałyśmy, czy któryś
z przechodzących obok mężczyzn
wygląda na właściciela klubu. Po
dłuższym czasie spotkanie odbyło
się i przebiegło bez najmniejszych
problemów - termin imprezy został
zarezerwowany i zapisany przez
naszego rozmówcę w telefonie. Jako
że cena i wszystko w nią wliczone
bardzo nam odpowiadało, umówiły-
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śmy się na kolejne spotkanie, tym
razem w klubie, w celu zapłacenia zaliczki. Po około 2 miesiącach
udałyśmy się na miejsce i czekałyśmy na mężczyznę, który ostatnio
z nami rozmawiał. Nie mógł, niestety, przyjechać na wcześniej umówione spotkanie, prosił o przełożenie go
na następny dzień, mimo tego, że
od 30 minut stałyśmy pod klubem
z naszymi rodzicami. Rozmówca
poinformował nas o fakcie, iż za
chwilę przyjedzie do nas jego tata,
który też zajmuje się organizacją
imprez, ostatecznie spotkałyśmy się
z jego mamą. Kobieta oprowadziła
nas po klubie (szczerze przyznam,
że nie sądziłam, iż można zrobić to
aż tak zniechęcająco) i zaprowadziła do miejsca, w którym miałyśmy wpłacić zaliczkę. Cena jednak
uległa zmianie, gdyż rozmówczyni
powiedziała, że suma, która została nam przedstawiona nie jest tą,
którą oferuje klub, argumentując
to słowami „jest to tylko mój syn,
widocznie dał wam jakąś zniżkę,
ale to ja tu jestem właścicielem’’.
Następnie dowiedziałyśmy się, iż
data naszej imprezy nie została
wpisana w ,,główny’’ kalendarz,
więc tak naprawdę dopiero teraz
możemy zarezerwować termin. Na

koniec usłyszałyśmy, że na zaliczkę jest zbyt wcześnie i mamy wrócić za miesiąc. Byłyśmy bardzo nastawione na imprezę w „The One”,
więc mimo wszystko nic nie było
w stanie nas zniechęcić. Odczekałyśmy miesiąc i napisałyśmy
wiadomość do właścicielki w sprawie uregulowania zapłaty. Jednak
nie spodziewałyśmy sie zwrotnego
sms-a z informacją, iż w terminie
naszej imprezy odbywa się inna
zabawa na cały klub i możemy
zdecydować się na inny dzień. Przyznam, że był to moment, w którym
rozważałyśmy rezygnację z organizowania czegokolwiek w tym miejscu, jednak nie miałyśmy zbyt wiele
czasu na tego typu kroki, ponieważ wszystko miało sie odbyć
w przeciągu miesiąca. Po długiej
rozmowie udało nam się zmienić
termin z soboty na piątek, więc nie
czułyśmy się aż tak poszkodowane. Co więcej, kolejnym sukcesem
było uiszczenie zaliczki, co prawda
tym razem u zupełnie innej osoby
(z którą do tej pory nie miałyśmy
przyjemności rozmawiać). Zostałyśmy zapewnione o tym, że nic od tej
chwili nie będzie ulegać zmianom
i możemy planować naszą zabawę,
znając juz dokładny czas i miejsce.
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Tak też zrobiłyśmy, zaprosiłyśmy
gości, planowałyśmy strój, makijaż,
przygotowałyśmy listę z naszymi
ulubionymi utworami, zarezerwowałyśmy fotografa. Co więcej, na
kilka dni przed zabawą zrobiłyśmy
potrzebne zakupy przekąsek na
naszą imprezę. Tego samego dnia
stwierdziłyśmy, iż nadszedł czas
na zatelefonowanie do właścicielki
i potwierdzenie wszystkiego - ot tak
proﬁlaktycznie. Po prostu po tym co
przeszłyśmy zachowywałyśmy tzw.
„szczególną ostrożność”. Wykonywałyśmy połączenia kilkakrotnie
w ciągu dnia, jednak bez odpowiedzi, po 24h zdecydowałyśmy się na
to samo, jednak wciąż bez rezultatu. Właścicielka nie odzywała sie do
nas, nie miałyśmy przyjemności już
więcej z nią rozmawiać. W akcie
desperacji zadzwoniłyśmy do mężczyzny, który, jak wcześniej słyszałyśmy, „nie ma tu nic do gadania”.
Po krótkiej rozmowie i wypowiedzianych przez niego słowach „nie jestem
w temacie” otrzymałyśmy numer
do KOLEJNEGO właściciela klubu „The One”. On w całym teatrze
odgrywał rolę osoby informującej
nas o tym, iż nasza impreza, mimo
wcześniejszych
zapewnień,
nie
będzie zamknięta, więc bawić się
z nami będą wszyscy, którzy tego
dnia udadzą się do klubu. W dodatku nie będziemy mieć własnego dj’a, który wliczał się w cenę.
Czułyśmy, że wszystko co sobie
zaplanowałyśmy legło w gruzach.
Imprezę uratowała jednak moja
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mama, która postawiła na nogi
właścicieli klubu. W mgnieniu
oka znalazła się oddzielna sala, co
więcej - dj też miał się pojawić na
miejscu. Domyślcie się, w jakim stresie szłyśmy na własną osiemnastkę.Nie obyło sie bez żartów, czy ona
w ogóle się odbędzie i czy na miejscu nie okaże się, że klub nie istnieje. Jednak od teraz czas nadać mojemu artykułowi inny sens. Zabawa
okazała się najlepsza, jaką mogłam
sobie wymarzyć. Wszystko odbyło
się według ostatecznego planu. Goście zadowoleni z muzyki, wystroju,
po północy bawiliśmy się na większej sali. Takie właśnie oczekiwania
miałam w stosunku do tego klubu,
ponieważ zawsze oceniałam to miejsce na plus. Parkiet większej strefy jest naprawdę duży, a z kolei
ten na mniejszej (gdzie odbywały
się nasze urodziny) wystarczający
dla ilości gości dwóch solenizantów. W naszym przypadku było
to około 100 osób. Bar nie pozostawiał wiele do życzenia, obsługa
wszystkim odpowiednio sie zajęła. Lokalizacja klubu jest świetna,
gdyż znajduje sie on przy ulicy
Gdańskiej, nad samym Empikiem
i Rossmanem.
Podsumowując,
zachęcam
do udziału w imprezach w klubie „The One”, jednak proponuje zastanowić się dwa razy przed
organizowaniem w nim własnej
zabawy, chyba, że chcecie wziąć
udział w dość nietypowej komedii.
Alina Ciesla
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Licealistki sposoby
na jesienną chandrę
Dotyka każdego. Bez względu na wiek, płeć czy zainteresowania. Może i wrzesień był dla
nas łagodny i mogliśmy poczuć
ostatnie powiewy lata, jednak teraz
nadszedł czas pożegnań. Czas pożegnań z ciepłem, które osobiście
uwielbiam, wszystkie zmarzlaki łączą się ze mną w bólu, a co za tym
idzie z dobrym humorem, lekkimi
ubraniami czy pysznymi lodami.
Wiecie o czym mówię? O tych ponurych i deszczowych wieczorach,
a także porankach, kiedy nie możemy zwlec się z ciepłego łóżka, innymi słowy: o jesiennej chandrze.
Czy naprawdę warto przeczekać
ją pod kocem? Zdecydowanie nie!
Równie dobrze możemy nie wychodzić z domu aż do czerwca. Dlatego ja mam kilka, może i banalnych,
sposobów na poprawienie sobie nastroju podczas tej szarej pory roku.
Pierwszy krok, to dobre towarzystwo. Z autopsji wiem, że samotność to najgorsze, co może być, dlatego nie bój się odezwać, zagadać,
bo może osoba, która stoi cicho pod
ścianą i nigdy z nią nie rozmawiałeś, zaskoczy Cię , a nawet jeśli nie,
nawet krótka, nic nieznacząca rozmowa wnosi wiele do naszego dnia.
Moim drugim sposobem jest
sport. Brzmi dziwnie, dziewczyna i sport? A właśnie nie! Mądrze
stwierdzę, że podwyższa on poziom

endorﬁn. Zbyt
medycznie?
Po
prostu
nas uszczęśliwia. Co prawda,
pogoda
już nam nie
sprzyja, ale przecież mamy liczne
możliwości, basen, kluby ﬁtness
czy chociażby własny dom. Zyska
nie tylko nasze samopoczucie, ale
również zdrowie!
Najlepsze zostawiłam prawie
na koniec! Grzeszna kostka (ewentualnie siedem), czekolady, czy czegokolwiek słodkiego, nigdy jej nie
odmówię, to mój pewniak! Jeszcze większą radość jednak sprawia
mi samodzielne przygotowywanie
deserów w jesienne popołudnie,
w końcu nic nie przebije satysfakcji,
gdy rodzina przyjaciele (i oczywiście
ja), zajadają się moim dziełem. Proste, a jakże skuteczne.
Każdy ma swoje osobiste poprawiacze humoru, ale kiedy te
aktywne formy spędzania czasu
już nie pomagają, ewentualnie kanapowe leniuchowanie z ulubioną
książką i kubkiem gorącej herbaty
jest dopuszczalne. Wybierz, to co
lubisz najbardziej, musisz mi tylko obiecać, że nawet w najgorszych
chwilach, gdy stracisz ochotę na cokolwiek, postarasz się do przezwyciężyć, uśmiechniesz się i pójdziesz
naprzód! Nie chcemy przecież, by
chandra nas pokonała, nawet ta
najgorsza, jesienna!
Ola Gąsiorowska
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Cukierek
albo psikus

tę okazję. Starsi natomiast siedzą
w domach z miską pełną słodyczy
i modlą się, aby nie obrzucono papierem toaletowym ich posiadłości.
Do Polski święto dotarło w latach 90. i staje się coraz bardziej
znane. Niektórzy obchodzą, inni nie.
Wielu Polaków jest nastawionych
sceptycznie, jednak w internecie
dużo osób chwali się własnoręcznie
wydrążoną dynią i deklaruje udział
w klubowych imprezach tematycznych. Zapytałam moich znajomych
o ich opinie na temat Halloween.

Halloween, przypadający na
wieczór 31 października to święto
najhuczniej obchodzone w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i
Wielkiej Brytanii. Zaraz po Bożym
Narodzeniu jest tam najpopularniejszą uroczystością.
Dokładna geneza Halloween nie
jest znana, jednak przyjęto, że wywodzi się ono ze staroceltyckich tradycji. Dawniej wierzono, że tego dnia
zaciera się granica między światem
żywych i umarłych. Dziś to święto
uważane jest przede wszystkim za
dobrą zabawę. Dzieci przebierają
się za duchy, potwory i odwiedzają sąsiadów wygłaszając słynne
zdanie: „Cukierek albo Psikus”.
Młodzież również ubiera kostium
i najczęściej bierze udział w hucznych imprezach, często organizowanych na tzw. strasznych farmach - dużych przestrzeniach
zaadoptowanych odpowiednio na
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„Według mnie to pogańskie
święto, co jest trochę sprzeczne dla
osób wyznania rzymskokatolickiego. Poza tym jest bardzo skomercjalizowane.” - uważa Celina, która
Halloween obchodziła jako dziecko.
Razem z przyjaciółmi chodziła przebrana za stwora od domu do domu
zbierając słodycze i przygotowywała
dynię, a następnie wystawiała ją na
próg. Teraz jednak zaprzestała celebrowania.
Agata również uważa, że jest to
święto nie zgodne z jej religią. „Ale
nie będę psuła innym zabawy, więc
akceptuję Halloween.” - mówi.
Takie samo zdanie ma Ania:
„Nie obchodzę Halloween. Nigdy się
tym za bardzo nie interesowałam
i nie wnikałam w szczegóły, ale toleruję, że inni się tego dnia bawią.”

Ręka na pulsie
z tej okazji w sklepach - dekoracje,
przebrania itp. Dla mnie powód do
imprezowania i tyle.”
Podobnie twierdzi Kasia: „Nie
uważam tego za zabobony, traktuję
to jak dobrą zabawę.”
Amelia jest raczej pozytywnie nastawiona do Halloween. „Nie
uważam tego za święto, ale tradycja
przyjęta ze Stanów bardzo gładko
zaadoptowała się u nas. To dobra
okazja do imprezowania, ale osobiście nie widzę w tym nic więcej
oprócz komercyjnego hałasu.

Ewa natomiast twierdzi, że to
wyłącznie amerykańskie święto:
„Myślę że Polacy powinni wykazać
się oryginalnością i świętować nasze uroczystości np. Andrzejki, Katarzynki...”

Co najlepsze, tu gdzie mieszkam z roku na rok coraz więcej
dzieciaków pojawia się w drzwiach.
Dziś odwiedziły nas 4 grupki. Zawsze naśladujemy to co w stanach,
niestety czasem bezmyślnie, ale nie
sądzę, żeby Halloween miało zagro-

„Dla mnie to jest normalny
dzień jak każdy. To amerykańskie
święto, ale widać, że co roku co raz
bardziej popularne jest w Polsce.
Ja nie jestem do niego przekonana.
Jeśli pójdę w tym roku na imprezę, to po to, aby się zabawić, a nie
obchodzić Halloween. Nie mam zamiaru się za nic przebierać.” - mówi
Julia.

zić innym polskim tradycjom.”

Halloween jako okazję do zabawy traktuje również Ela. „Uważam że to kolejne komercyjne święto wymyślone po to by kupować te
wszystkie śmieci które sprzedają

Gosia również poytywnie rozpatrzyła ten temat: „Myślę, że połowa osób, która świętuje w Polsce
Halloween nie świętuję go naprawdę. To zabawa, to przebieranie się
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Cool-tura

Tydzień
Zakazanych
Książek

i używka dla Lidla i Tesco. To, że
ktoś oglądał Zmierz nie znaczy, że
wierzy w wampiry. To, że ktoś słucha Mansona nie znaczy, że wierzy
w diabła. Trochę dystansu.”
Ja sama podzielam zdanie
drugiej grupy. Nie utożsamiam się
z pogańskim znaczeniem tego święta, ale lubię dekorować dom nietoperzami i oglądać horrory przy
świetle mojego dyniowego lampionu. Jest wiele tradycji, które przejęliśmy od obcokrajowców (również
Walentynki - bardzo popularne
u nas święto) i nie sądzę, aby było
to coś złego. Halloween zostało
u nas zaadoptowane w zupełnie
inny sposób, aby nie kłócić się
z naszymi przekonaniami religijnymi tym bardziej, że obydwa się
w wigilię. Dnia Wszystkich Świętych. Jest to po prostu kolejna okazja do dobrej zabawy i od każdego
z nas indywidualnie zależy, czy zechcemy ją wykorzystać.

Magda Pieniążek
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W dniach 21-27 września
w całej Polsce odbył się tydzień zakazanych książek. Była to okazja
do zainteresowania się literaturą,
która bywała lub nadal bywa
zakazywana, wycofywana z bibliotek lub kontrwersyjna. Przez cały
tydzień w naszej bibliotece szkolnej można było podziwiać przygotowaną przez panią Ewę Licę-Borutę wystawę oraz dowiedzieć się
kiedy, gdzie i dlaczego za posiadanie konkretnych utworów groziły surowe kary. Na liście książek
zakazanych znalazły się między
innymi
„Cierpienia
młodego
Wertera” autorstwa Johana Wolfganga Goethego zakazane przez
kościół z powodów religijnych
i społecznych, a w 2007 r. widniejąca na tzw. indeksie Giertycha.
W 1942 roku. W III Rzeszy zabroniono czytania Biblii, którą miała
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zastąpić „Mein Kampf” Adolfa Hitlera
- zakazana z kolei we wrześniu 1933
roku w Pradze, a następnie w Katowicach. Na indeksie ksiąg zakazanych znalazły się też między innymi:
„Folwark
zwierzęcy”
George’a
Orwella, „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina, „Sztuka kochania” Owidiusza i wiele innych kontrowersyjnych dzieł. Wszystkich,
którzy chcieliby poznać te oraz inne
zakazane dzieła zapraszamy do naszej biblioteki.
Monika Bronikowska,
Marta Myślinska

„Chcieli być wolni
i wolność sobie
zawdzięczać.”

Jesienny numer Ellyty nie mógł
być wydany bez wzmianki o ﬁlmie,
który ostatnimi czasy zainteresował
tak wielu Polaków. Oczywiście mowa
tu o Mieście 44, obwołanym najpo-

pularniejszą produkcją 2014 roku.
Ma już ponad 200 tys. fanów na
facebooku, a w kinach w ciągu
prawie miesiąca obejrzało go aż
1,5 miliona widzów! Oglądalność ta
bije na głowę inne popularne ﬁlmy
polskie i zagraniczne ubiegłych lat,
takie jak „Jack Strong”, „Kamienie
na szaniec”, „Noe”, „Czarownica”,
„Transformers 4” oraz „Wilk z Wall
Street”.
Trochę autopsji
Z niecierpliwością czekałam na
premierę, bardzo ciekawa obiecująco zapowiadającego się hitu kinematograﬁi polskiej. Gdy w końcu
zdobyłam upragnione bilety, zasiadłam razem z rodzicami na sali.
Na samym początku nieco się zdziwiłam słysząc piosenkę „Nie płacz
kiedy odjadę” oraz, podczas walki
na cmentarzu, utworu Niemena
„Dziwny jest ten świat”. Faktycznie

21

Cool-tura

trochę mi to nie pasowało. Ale postanowiłam nie wysnuwać pochopnych wniosków i cieszę się, że tak
zrobiłam. Obejrzałam wiele malowniczych scen, efektów ogromnej
pracy zespołu m.in. przepiękną
rekonstrukcję ul. Marszałkowskiej
(najdłuższy green screen w Europie),
poznałam stroje, obyczaje, ówczesny
slang. Z łatwością wczułam się
w emocje bohaterów. Poruszyły
mnie momenty przepełnione powstańczą radością, chęcią życia,
walki
o
wolność:
przemarsz
powstańców ulicami Warszawy,
składanie przysięgi, meldunek rozpoczynający akcję. Wzruszyły mnie
te tragiczne, jak rozstrzelanie ludności Woli, ujęcia zrujnowanego miasta, nieodłączne momenty śmierci
przyjaciół i tych, których kochamy.
Z każdym momentem przepadałam
w ﬁlmie bardziej i bardziej.
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Za najlepszą scenę, kwintesencję wszystkiego, uważam śmierć
Beksy. Wydaje się łatwym - być bohaterem. Ale czy naprawdę łatwo
jest umrzeć za przyjaciela, za swoje wartości? Zdobyć się na odwagę
otwarcie walczyć z wrogiem oraz
znaleźć w sobie siłę, gdy wiadomo,
że to już koniec? „Niech żyje wolność” - to były ostatnie słowa dziewiętnastolatka, który nie wahał się
oddać życia za Ojczyznę.
Duże wrażenie zrobiła też na mnie
scena intymna Kamy i Stefana oraz
przemarsz przez kanały przeplatane
ze sobą nowoczesną muzyką. Naprawdę, uważam tę scenę za jedną
z najlepszych w Mieście 44. I wcale nie jestem zwolenniczką roznegliżowania na ekranie, ta scena po
prostu nie należy do kontrowersyjnych. Powstańcy byli ludźmi, takimi jak my, a nie pomnikami wzorów
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zachowań. Absolutnie nie widzę logiki w stwierdzeniu, że może ich to
oczerniać w oczach widza. Poza tym
spokojnie, do niczego tak naprawdę nie doszło - jest to drugie ujęcie
obok pocałunku, które wydarzyło
się tylko w wyobraźni młodych.
Dyskusje, dyskusje....
Cóż, zdania są podzielone, ale ja
jako recenzentka wygłaszam swoje.
Dla mnie ﬁlm jest świetny. Nawet
nie ze względu na tematykę tak bardzo mi bliską. Po pierwsze, zostaje
w pamięci. Długo się o nim myśli,
zastanawia nad poszczególnymi
scenami i wydarzeniami, rozmawia
się, dyskutuje. Nie można przejść
obok niego obojętnie. Po drugie,
w końcu, ku mojej ogromnej uciesze, polskie ﬁlmy przestały przypominać teatr telewizji. Spokojnie,
absolutnie nie mam nic przeciwko
teatrom telewizji, ale ﬁlm to nie spektakl. Mam na myśli takie detale jak
np. odgłos szklanki odstawianej na

stół, który słychać bardziej niż wypowiedzi bohaterów, muzyka wybijająca bębenki w uszach (nie można
po prostu jej ściszyć bo za 5 sekund
znowu nie dociera do nas o czym
mówią aktorzy), stateczna kamera
i tak dalej i tak dalej... Jakoś nikt
nie mógł sobie przez długi czas
z tym poradzić, a u Komasy już tego
nie ma!
Co jeszcze dodał młody reżyser? Światowe efekty specjalne,
które wywołały chyba największe
spory wśród widzów. Jedni twierdzą, że kiczowate, drudzy, że przeszkadzają w oglądaniu ﬁlmu, że lepiej by było bez tego. Zaraz zaraz.
„Miasto 44” nie jest opowieścią historyczną i chyba wielu o tym zapomina. Dokumentalny zapis wyszedł
już jakiś czas temu pod tytułem Powstanie Warszawskie i to właśnie ta
wspaniała produkcja była realnym
zapisem tamtych wydarzeń i hołdem dla Powstańców.
„Miasto 44” jest wizją reżysera.
Jest ﬁlmem z pewną fabułą skierowaną do młodzieży, dlatego zostały
zastosowane takie, a nie inne zabiegi. Celem ﬁlmu, moim zdaniem,
było zwrócenie uwagi na fenomen
powstania i przede wszystkim
uświadomienie widzowi bardzo
ważnej rzeczy: „Przeszłość to teraźniejszość, tyle tylko że wczoraj.” Zaledwie 70 lat temu oni musieli walczyć, a może kiedyś przyjdzie nasza
kolej. Bo niby dlaczego powstańcy
w „Mieście 44” są tacy... uwspółcześnieni? Dlaczego w tle leci dub-
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step, a w scenie końcowej płonąca
Warszawa zmienia się ... w dzisiejszą jej panoramę?
Może te sceny nie są kiczowate
tylko po prostu inne, a społeczeństwo nie jest gotowe na taką zmianę. Na pewno warto spojrzeć na
„Miasto 44” inaczej i przede wszystkim, nie wzorować się na opiniach
innych. Nie widziałeś - nie oceniaj.
To bardzo ważna zasada. Ja po
obejrzeniu stwierdzam, że przemiana, która nastąpiła w polskiej kinematograﬁi jest dobra i rzuca świeże
spojrzenie na plan ﬁlmowy. Polskie
kino nie musi być ciągle o krok za
innymi.
Praca, praca i jeszcze raz praca.
Aby osiągnąć taki efekt, reżyser Jan Komasa we współpracy
z producentem Michałem Kwieciń-
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skim pracował nad scenariuszem
i wizją ﬁlmu aż 8 lat. W celu wsiąknięcia w klimat stolicy z tamtych
lat Komasa niemal zamieszkał
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Miał tam swój gabinet
z komputerami podłączonymi do
archiwaliów. Muzeum zainspirowało go do podążania ideą połączenia
starego z nowym. Reżyser wstąpił
też do grupy rekonstrukcyjnej i brał
udział w różnych inscenizacjach.
Zaprosił nawet kilkanaście takich
grup z całej Polski - przynajmniej
wiedzieli już, jak obsługiwać broń
i jak się zachowywać na planie.
W przedsięwzięciu pomagali nie
tylko eksperci ale również realni świadkowie - cywile, z którymi nawiązano kontakt. Pełnili oni
rolę doradców. Współpracowały
również gwiazdy światowego kina:
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Janusz Kamiński (operator m.in.
„Listy Schindlera” i „Szeregowca
Ryana”) oraz Richard Brain (specjalista od efektów specjalnych
w ﬁlmach: „Kroniki Narnii”, „Nędzników”, „Incepcji” i nie tylko).
Prawdziwym wyzwaniem było stworzenie scenograﬁi, prace zajęły
ponad 2 lata. Dużo wysiłku wymagały również kostiumy, na planie użyto ponad 3 tysiące prawdziwych, ale niektóre trzeba było
odpowiednio „podrasować”. Zanim
powstał ogólny efekt końcowy, pracowało nad nim pół tysiąca ludzi,
nie licząc trzech tysięcy statystów.
Liczbowym fenomenem był również
casting - chętnych do roli było aż 7
tysięcy młodych ludzi zafascynowanych tematyką Powstania.
Nowe twarze
Ogromnym
atutem
ﬁlmu
(nie można o tym nie wspomnieć!)
są niewątpliwie wspaniali, mało
znani aktorzy. I mimo, że również należą do nich Józef Pawłowski i Zoﬁa Wichłacz (ﬁlmowi Stefan i Biedronka) bardzo dobrze
odgrywający swe role, to według
mnie na większe uznanie zasługuje zdecydowanie Anna Próchniak
(Kama). Absolutnie najlepsza rola,
aktorskie odkrycie tego roku. Bardzo wyrazista postać światowej
klasy wyprzedzająca resztę planu
o kilkanaście sporych kroków. Aż
trudno uwierzyć, że była to w zasadzie jej pierwsza na tyle poważna
rola. Moją uwagę zwrócili również

inni aktorzy, drugoplanowi i żałuję,
że nie było dla nich więcej miejsca
w fabule. Charyzmatyczna para
Schudchardt i Staniec (Kobra
i Beata) oraz aktorzy znani nam
głównie z seriali: Daukszewicz
(Miki), Królikowski (Beksa) czy Popiel (Góral) w końcu dostali role,
w których mogli się wykazać i zaprezentować widzom z zupełnie innej aktorskiej strony. Z ich pomocą w bardzo ciekawy sposób ukazane zostały
relacje
między
konspirantami,
opierające się na przyjaźni, zaufaniu,
współpracy.
Dlatego
przykuli moją uwagę bardziej niż
niewyszkoleni Stefan i Biedronka,
którzy wzięli udział w Powstaniu trochę przypadkiem. Ale o to również
chodziło - o ukazanie Powstania
Warszawskiego nie okiem żołnierza,
a zwykłego młodego człowieka.
Pamiętajmy
Jak
już
wspomniałam,
„Miasto 44” każdy odbiera inaczej. Ja
należę do tej grupy, która ﬁlm chwali. Dobrze, że Polacy mają odrębne
opinie, bo to wywołuje dyskusję.
O czym w efekcie rozmawiamy? Nie
o pogodzie, przyziemnych sprawach
ale o... Powstaniu Warszawskim?
Czyżbyśmy doczekali się wreszcie
czasów, w których ważna jest dla
nas historia stanowiąca poważne
fundamenty obecnej Polski? Czy
naprawdę zaczęliśmy...świadomie
PAMIĘTAĆ?
Magda Pieniążek
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Znane i nieznane:
Cage The Elephant

Powracając po bardzo intensywnych wakacjach, prezentuję
Wam w tym numerze zespół znany tylko nielicznym. Cage The Elephant to amerykańska grupa rockowa powstała w 2006r w Bowling
Green (stan Kentucky). Ich pierwszy
album Cage the Elephant wydany
w 2008r przyniósł im ogromny sukces oraz fanów zarówno
w USA jak i w Wielkiej Brytanii.
Rozpoznawalni dzięki elektrycznym
dźwiękom oraz energetycznych
występach szybko wydali kolejny album Thank You, Happy Birthday łączący w sobie nie
tylko dotychczasowe rockowe
i bluesowe brzmienia, ale także
punk rockowe wpływy. W tym
czasie odbyli pięcioletnie tournee
i zaraz po nim rozstali się
na chwilę, aby powędrować
i popisać jako indywidualiści.
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W sierpniu 2012 roku ponownie
spotkali się aby dalej pracować.
W końcu w zeszłym roku powstała Melophobia, którą spokojnie
można uznać za najlepszy album
Cage The Elephant. To właśnie słuchając singla Come a Little Closer
pochodzącego z tej płyty zainteresowałam się grupą i od razu umieściłam ją w czołówce tych absolutnie
ulubionych. Melophobia jest dojrzałym odzwierciedlaniem zespołu,
gdzie pięć różnych osobowości jest
w stanie współdziałać aby stworzyć coś niepowtarzalnego. Każdy
kawałek jest wart uwagi, bo mimo
tego, że wszystkie utrzymane są
w tej samej stylistyce muzycznej,
każdy jest na swój sposób oryginalny.
Czym chłopaki zajmują się
obecnie? Oczywiście koncertują!
Usłyszeć ich można na żywo niestety tylko w USA, ale zapraszam Was
na stronę internetową www.cagetheelephant.com w celu przesłuchania płyty, obejrzenia ciekawych
teledysków i poszperania trochę
w ich życiorysie. Koniecznie zajrzy-
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ELLYTA
Muzycznie

cie też na ich proﬁl MTV http://
www.mtv.com/artists/cage-theelephant/. Oczywiście możecie ich
też znaleźć na facebooku, twitterze,
instagramie oraz tumblru.
Piosenki, których warto posłuchać:
Melophobia:
Come a Little Closer
Cigarette Daydreams
Halo
Telescope
Black Widow
Magda Pieniążek

Hejka! Jestem Cyryl i razem
z Chmielem co wydanie “Ellyty” będziemy opisywać dla Was
ostatnie wydarzenia powiązane
mniej lub bardziej ze światem
muzyki. Nie zabraknie też tego,
co dopiero ma się wydarzyć,
a na co warto bfy zwrócić uwagę. No, i oczywiście… list przebojów. Zapytamy Was o to co
lubicie słuchać, jacy wykonawcy są według Was najlepszymi z najlepszych, czy który hit
najbardziej utkwił Wam w pamięci. Ale to wszystko w swoim
czasie.
Niestety, lato i wakacyjne szaleństwo są już za nami. Ale
to nie koniec imprezowania!
06.02.2014 w Broadway Club
odbędą się szalone mikołajki
pod wodzą miejscowych rezydentów. Impreza przeznaczona
jest dla osób po 18 roku życia.
-16.02.2015 w The One Club
odbędzie się największa impreza w Bydgoszczy...Let’s Start
Winter Break...organizowana
przez naszych szkolnych kolegów Pawła Siemaszko i Pawła
Chmielewskiego. Do białego
rana będziecie się mogli bawić
wśród najlepszej muzyki granej
przez CHMIEL’a, DJ Wozniak’a,
DJ CODDY’iego, Usiek’a oraz
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duetu producentów Ravedropss
wśród wspaniałych efektów specjalnych.

Miejsce nr 2 zajmuje
Dimitri Vegas, MOGUAI & Like
Mike ft. Julian Perretta - Body Talk
(Mammoth)

Poza tym, odbędą się w Bydgoszczy:
- Kabaret Limo - 03.12.2014
- Rychu Peja Solo - 05.12.2014
- IRA - 07.12.2014
- Moscow City Ballet - 09.12.2014
- donGURALesko -13.12.2014
Na cokolwiek się zdecydujecie - miłej zabawy!

W naszym co cyklu artykułów chcielibyśmy zaprezentować listę TOP30
utworów muzycznych ułożonych
na podstawie notowań na listach
Billboard HOT100 oraz Beatport
Top100. Mamy nadzieję, że każdy
znajdzie w niej coś dla siebie…

Miejsce 3
zdobywa Ariana Grande ft. Zeed Break Free
4. Calvin Harris - Summer

TOP30
Miejsce nr 1 zdobywa
Maroon5 swoim utworem „Maps”
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5. Maroon5 - Animals
6. Watermat - Bullit
7. Nicky Romero, Vicetone, When
We Are Wild - Let Me Feel
8. Sia - Chandelier
9. Ed Sheeran - Don’t
10. TJT, VINAI - Bounce Generation
( SCNDL Remix )
11.Dragonette, Mike Mago - Outlines
12. R3hab, Trevor Guthrie - Soundwave
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13. A Sky Full Of Stars - Coldplay
14. Iggy Azalea ft. Charli XCX Fancy
15. Florida Georgia Line - Dirt
16. Calvin Harris - C.U.B.A
17. DVBBS - Deja Vu ( ft. Delora )
18. Dimitri Vehas & Like Mike, Felguk, Tujamo - Nova
19. John Legend - All Of Me
20. Ten Walls - Walking With Elephants
21. Don Diablo - Back In Time
(Extended Mix)
22. Pharell Williams - Happy
23. Ariana Grande ft. Iggy Azalea Problem
24. Aya ft. Ross Evans - Deep Water
25. Katy Perry - This Is How We Do
26. 5 Seconds Of Summer - Amnesia
27. Mr. Probz - Waves
28. Coldplay - A Sky Full Of Stars
(Hardwell Remix)
29. David Guetta ft. Sam Martin Dangerous
30. Disclosure ft. Sam Smith Latch
Tak o to kończy się nasza lista
TOP30 by Cyryl & CHMIEL

iTunes Festival
Jak co roku w Londynie odbył się
iTunes Festival organizowany przez
ﬁrmę Apple. Przez okrągły miesiąc
każda osoba posiadająca program
iTunes na swoim komputerze mogła
oglądać na żywo występy największych gwiazd współczesnej sceny
muzycznej. Wystąpili m.in. Calvin
Harris, Maroon5, Ed Sheeran, Pharell Wiliams czy Kasabian. Wszystkie występy można jeszcze raz obejrzeć w iTunes
Tomorrowland 2014
Swoją dekadę obchodził w tym roku
największy na świecie festiwal muzyki elektronicznej Tomorrowland.
Jak zawsze w sierpniu do belgijskiego Boom zjechali się miłośnicy
dobrej zabawy z ponad 75 krajów.
Wyjątkowo, bo z okazji 10 lecia,
festiwal trwał 2 weekendy a nie jeden. Spektakularne pokazy dały takie sławy tego rozrywkowego świata
jak Martin Garrix, David Guetta,
Steve Aoki, Hardwell, 3 Are Legend
czy rezydenci Tomorrowland, Dimitri Vegas & Like Mike. Ich występy
możecie obejrzeć na YouTube i jestem przekonany, że po choćby 10
minutach oglądania, każdy zapragnie znaleźć się pod sceną i zostać
traﬁonym tortem Stev’a Aoki.
Pozdrawiamy Cyryl & CHMIEL
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Przez świat w trampkach i na obcasach

Warto pojechać, warto
zobaczyć!
Opowiadamy o słonecznej Italii,
zachwycamy się gorącą Hiszpanią,
podziwiamy uroki Francji… a co
z Polską? Tak niewielu z nas docenia jej piękno, a jest to błąd!
Jeszcze jakiś czas temu z relaksacyjnym wyjazdem kojarzył
mi się tylko hotel w ciepłych krajach, egzotyka i bierny odpoczynek
przy basenie. Jednak podążając za
moją pasją (jazdą konną), traﬁłam
do przepięknego miejsca, leżącego
w Borach Tucholskich.
Prawda jest taka, że dla osób
uzależnionych od typowych dla
XXI wieku tzw. „pochłaniaczy” czasu (internet, smartphon’y, tablety)
pobyt tam może być nie lada wyzwaniem, ale również formą odwyku, oczyszczenia i odpoczynku od wielkomiejskiego zgiełku.
Dla mnie nie ma nic piękniejszego, niż wsiąść na konia i ruszyć
w las, który jesienią jest szczególnie
piękny. Tereny przypadną do gustu także grzybiarzom, bo nigdy nie
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wrócą z pustymi rękami.
Warto wybrać się czasem na
spacer żeby porozmyślać, podumać
na świeżym powietrzu, odetchnąć,
odstresować się. Nie znajdziemy tam
pięciogwiazdkowych hoteli, ale na
pewno przyciągną nas karczmy, kuszące nie tylko przepysznym jedzeniem, ale również niepowtarzalną
atmosferą.
Moim zdaniem jest to miła odskocznia od współczesności, czas
się tam jakby zatrzymał. Ludzie zapominają, jak to jest, gdy nie ma
telefonów komórkowych, ciepła
woda jest tylko wtedy gdy się ją nagrzeje, a do domu prowadzi jedynie
polna dróżka. W dzisiejszych
czasach młodzież zaspokaja potrzebę rozrywki poprzez oglądanie telewizji. Tymczasem ja i moi
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znajomi wolimy pojechać na odludzie, ubrać stare ciuchy, założyć gumowe kalosze i ruszyć na
podbój bagien. Bo to właśnie
jest dla nas zabawa. Co z tego,
że wracamy obklejeni błotem, liśćmi itp. skoro spędziliśmy czas
aktywnie i śmiejąc się z samych
siebie.
Ze swojej strony bardzo polecam
Bory Tucholskie, a dla tych, których zaciekawiłam nietypową formą
rozrywki, skłaniam do kontaktowania się z właścicielami OJ Skręt

Zatoka marzeń
Kontynuacja opowiadania z poprzedniego numeru. Zapraszamy
do archiwym, tych, którzy nie czytali poprzednich rozdziałów.
Janek obserwował każdy jej ruch.
Patrzył jak się śmieje, jak poprawia
włosy, jak nagarnia łyżeczką lody.
Śledził każdy jej gest. Zauważyła to
i lekko się uśmiechnęła. Poprawiła
włosy i przymrużając oczy przejechała palcem po szyi. Chłopakowi
aż dreszcze przeszły po plecach.
Wieczór przeleciał im na rozmowach
i śmiechu. Czas płynął tak szybko,
że nie zorientowali się gdy zrobiło
się bardzo późno. Rodzeństwo odprowadziło Małgosię do domu. Gdy
wracali, Zosia długo milczała, jakby
zbierała się na odwagę, żeby coś po-

Magda Pieniazek
wiedzieć. Nagle nie wytrzymała.
- Wiesz, chyba bym chciała mieć
taką bratową.
Janek stanął jak wryty. Spojrzał na
siostrę.
- Wiem, że za szybko wybiegam w
przyszłość, ale ona jest taka miła,
taka mądra i tak ładnie mówi. Nie
to, co te wszystkie dziewczyny,
z którymi się spotykałeś. Ona jest
inna. Mógłbyś się postarać.
Janek parzył i nie wierzył w to, co
słyszy.
- Ja wiem, że to nie jest takie proste, że możesz ją tylko
lubić. Ale widziałam jak na nią patrzysz i widzę, że ci się podoba ...
– dziewczyna zamarła, gdy chłopak
wyciągnął ręce i chwycił ją za kark.
- Chodź tu wariatko – przytulił mocno siostrę – i dlatego, że jest inna
muszę uważać na to, co robię. –
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uśmiechnął się i chwycił siostrę za
rękę. – Wiesz, że jesteś niebezpiecznie inteligentna.
- Wiem. – z zadowoleniem przytaknęła siostra.
Następnego dnia całą rodziną poszli na plażę. Cały dzień spłynął im
na pławieniu się w słońcu i morzu.
Janek czytał książkę. Wiedział,
że tego dnia nie spotka Małgosi.
Miała ten dzień spędzić z ojcem,
którego nie widziała od miesiąca. Minęli się tylko raz, gdy szła
z jakimś pakunkiem w stronę recepcji. Wymienili się uśmiechami
i poszli każde w swoją stronę. Wieczorem Małgosia przyszła z niespodziewaną wizytą.
- Dobry wieczór. – powiedziała
wchodząc na taras, gdzie siedzieli.
Janek poderwał się z krzesła.
- Cześć.
- Przyszłam zaproponować państwu
wycieczkę. – zwróciła się do rodziców – Dziadkowe postanowili zostać
tu troszkę dłużej niż planowali. Jadę
jutro z nimi obejrzeć ruiny pałacu.
Dziadek mówił, że to zabytek cywilizacji minojskiej. Pomyślałam, że
moglibyście się przyłączyć do nas.
- A nie będziemy przeszkadzać?
– matka spytała, choć w jej głosie
czuć było, że chętnie skorzystałaby
z okazji.
- Ależ skąd! Dziadek uwielbia, gdy
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ma dużo słuchaczy. Zresztą już
z nim rozmawiałam i bardzo chętnie przystał na moją propozycję.
- Lecę szykować aparat! – Zosia
zerwała się i pobiegła do domku –
Mam pełną kartę. Na jutro musi
być pusta.
- Przekaż dziadkom, że będzie nam
niezmiernie miło. – powiedział ojciec.
- Więc do zobaczenia jutro i przepraszam za najście. – Małgosia zrobiła krok do tyłu.
- Nic się nie stało, zawsze jesteś
mile widzianym gościem.
- Zaczekaj! – Janek podszedł – Odprowadzę cię! – chwycił dwie mandarynki i wyszedł za nią – Proszę.
– podał owoc - Fajny pomysł z tą
wycieczką.
- Tak sobie pomyślałam, że miło by
było spędzić razem trochę czasu.
Rozdział 7
Nazajutrz spotkali się na parkingu,
przy samochodach. Kiedy przyszli,
dziadkowie Małgosi kręcili się już
przy wielkim srebrnym Land Roverze z logo hotelu.
- Dzień dobry. To tutaj wypożyczają samochody? – zdumiał się ojciec
Janka.
- Nie. – zaśmiał się starszy pan – To
mojego syna. Pan pewnie jest ojcem
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tego chłopca, którego rodzinę zaprosiła moja wnuczka.
- Tak, bardzo mi miło. Jestem Henryk Moszczeński, a to moja żona
Anna, córka Zosia i syn Janek.
- Taaak, – uśmiechnął się spod wąsa
– myśmy się już spotkali – mrugnął
do chłopaka.
- Co mówiłeś dziadku? – Małgosia
podeszła od strony recepcji.
- Nic, nic, kochanie. Mówiłem, że
musimy jechać zanim zrobi się
strasznie gorąco. Mówi pan Moszczeński? – zwrócił się do ojca Janka
– Żył kiedyś jeden hrabia Moszczeński w Srebrnej Górze, może to pańska rodzina?
- Ktoś kiedyś wspominał, że pochodzimy z rodziny szlacheckiej, ale nie
potraﬁli powiedzieć, z której gałęzi.
- Ten ze Srebrnej Góry to był niezły
miglanc. – zaśmiał się starszy pan
– Podobno miał dwoje nieślubnych
dzieci ze swoją służącą.
Mama Janka przyglądała się z zainteresowaniem jak dziadek Małgosi
podkręca wąsa, wsłuchiwała się w
jego głos. Miała wrażenie, że skądś
go zna. Zauważył to, podrapał się
po brodzie i zaczął.
- Pani się mi tak przygląda. Czy coś
nie tak?
Ten drobny gest podrapania się
po brodzie przypomniał jej starego
profesora.

- Tak, panie profesorze. – powiedziała – Czy pamięta pan swoją
pierwszą klasę, którą przejął pan po
profesor Nienackiej?
- Jak przez mgłę, to było tyle lat
temu. – widać było, że szuka w pamięci twarzy i nazwisk.
- Uczył nas pan tyko rok, więc nic
dziwnego, że pan nie pamięta. Za to
ja pamiętam dobrze te lekcje historii, których słuchało się jak bajek.
Tylko czas zmienia ludzi i na początku nie mogłam skojarzyć, skąd
znam pana głos.
- Miło mi, że tak utkwiłem komuś
w pamięci. Teraz młodzież jest inna.
Wy lubiliście słuchać, teraz dla nich
to strata czasu, bo historia, jak to
oni mówią, nie jest cool. – spojrzał
na Zosię, która biegała dookoła
i się uśmiechnął - Mam nadzieję, że
troszkę mi pani odświeży tamte czasy przy jakiejś kawie. A teraz jedźmy. Klimat jest tu nieubłagany i za
chwilę będzie nieludzko gorąco.
Jechali wzdłuż wybrzeża wąską
drogą jakieś 30 minut. Na parkingu było dość tłoczno, więc znalezienie miejsca zajęło im trochę czasu.
Spotkali się przy wejściu.
- Otwarte tylko do piętnastej? - zdziwiła się Zosia.
- Tak, ponieważ trwają jeszcze prace archeologiczne, zwiedzać można
tylko do piętnastej, później wcho-
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dzą pracownicy muzeum. – wyjaśnił
starszy pan. - Jest to trzeci co do
wielkości pałac minojski na Krecie,
mniej ozdobny niż pałace w Knossoss i Feston, za to bardziej archaiczny. Choć znaleziono w tym miejscu pozostałości osady pochodzące
z około 2700 roku przed naszą erą,
sam pałac został zbudowany między 1900 a 1800 rokiem. Według
mitu właścicielem pałacu był brat
Minosa.
Zwiedzanie zaczęli od małego budynku muzeum, w którym prezentowane były makiety dawnej zabudowy
oraz dokumentacja prowadzonych
wykopalisk. Janek przyglądał się,
miniaturowym domkom. Następnie poszli do dalszych wykopalisk
znajdujących się pod zadaszeniem,
chroniącym je przed deszczem.
W tej części turyści mają możliwość
oglądania ruin tylko z poziomu poprowadzonych tarasów.
- Dlaczego nie możemy tam wejść?
– zaszczebiotała Zosia.
- Widzisz, kochanie, – profesor
swoim zwyczajem pogładził się po
brodzie – dlatego, że ta część dawnych zabudowań była wykonana z czerwonej gliny, formowanej
w cegły wypalane na słońcu. Jest
to bardzo kruchy materiał i gdyby
każdy mógł tu deptać, w końcu byśmy wynieśli całe mury na butach,
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jak kurz.
W tej zadaszonej części panowała
duchota i skwar, dlatego wszyscy
z wielką przyjemnością wyszli na
zewnątrz. Następnie przeszli do odkrytej części pałacu, gdzie można
już poruszać się swobodnie pomiędzy resztkami budynków. Trzeba
przyznać, że niektóre pozostałości
ścian były całkiem wysokie, znacznie ich przewyższały. Janek zatrzymał Małgosię.
- Stań przy tym wielkim dzbanku. –
zaczął ustawiać ją do zdjęcia.
- To pitos. – powiedziała Małgosia.
- Pi co? – Zosia stanęła zainteresowana.
- Pitos, taki rodzaj beczki. Kiedyś
trzymano w tym jedzenie, wino, oliwę. To był taki magazyn. – tłumaczyła dziewczyna.
- Czy wiecie, że srebrne pitosy były
dawane w prezentach ślubnych?
Im bogatsza rodzina, tym większy
dzban darowała młodej parze. –
wtrącił od niechcenia dziadek Małgosi. – Największe miały ponad dwa
metry.
Szli dalej. Janek zatrzymał się przy
dużym kamieniu. Przyglądał się
uważnie. Kamień był okrągły, wyglądał jak dysk, na obrzeżu miał
wyżłobione wgłębienia wielkości
kciuka i jeden wielkości pięści. Przykucnął przy dziwnym przedmiocie
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i zaczął się zastanawiać, do czego
mógł służyć. Małgosia podeszła do
niego od tyłu, położyła mu ręce na
ramionach i pochyliła się.
- Dziwny przedmiot – powiedział. –
Ciekawe, do czego służył?
- Zrób zdjęcie, pokażemy dziadkowi, może będzie wiedział.
Janek musiałby wstać, żeby mógł
objąć cały przedmiot obiektywem,
ale czuł na sobie miły ciężar i wcale
nie miał zamiaru tego zrobić. Czuł
zapach jej perfum poprzeplatany
z zapachem szamponu do włosów,
które lekki wiaterek zwiewał mu na
policzek. Poprawiła włosy i wyprostowała się.
- Chodź, bo nas zostawią.
Janek wstał, zrobił zdjęcie i ruszyli szybkim krokiem za resztą. Miała rację, dziadek wiedział wszystko
o tym przedmiocie, a właściwie to,
że nikt nie wie, do czego służył.
Południe spłynęło na nich nieznośnym upałem. Po powrocie do hotelu schowali się w domkach. Umieszczone wśród drzew oliwkowych
i winorośli dawały przyjemny chłód.
Małgosia nadrabiała stracony czas
z ojcem. Rodzice poszli na kawę
do jej dziadków. A Janek z Zosią
oglądali zdjęcia, które do tej pory
udało im się zrobić. Wieczór przyniósł przyjemne ochłodzenie. Janek zszedł na plażę. Była niewielka,

przygotowana specjalnie dla gości
hotelowych; nie to, co wielkie plaże w centrum miasta, na których
gnieździły się tłumy. Tu było przytulnie, kameralnie. Otoczona z obu
stron skałami klifu, dawała miejsca, w których można było schować
się przed słońcem. Z prawej strony
był niewielki pomost, do którego
przymocowanych było kilka łódek
i jachtów. Janek przeszedł na sam
koniec pomostu, rozsiadł się wygodnie, wyciągnął książkę i zaczął
czytać. Morze tego dnia było bardzo spokojne i pomost, zbudowany na beczkach, lekko kołysał się
na falach. Po plaży biegały jakieś
dzieci, budowały zamki z piasku
i muszelek. Kilka pań dopieszczało swoją opaleniznę, obracając się
jak wskazówki zegara za słońcem,
tak, aby równo padało na całe ciało.
Janek nie mógł się skupić na czytaniu, morze rozpraszało jego uwagę. Skrzyżował nogi, podparł głowę
na rękach i zaczął wpatrywać się
w wodę.
W domku panował senny spokój,
kiedy Małgosia pojawiła się przy wejściu. Zosia leżała na bujanym fotelu
i zajadała się winogronami.
- Jest Janek? – zapytała dziewczyna.
- Nie. – Zosia w pośpiechu przełykała owoc – Poszedł na plażę. Ciągnie
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go do wody.
- Dzięki. Idę go poszukać. – powiedziała Małgosia i ruszyła w stronę
plaży.
- A idź, ja się nie ruszam, mi tu dobrze. – Zośka włożyła do ust kolejny
kawałek winogrona.
Znalazła go bez trudu. Schodząc
w dół ścieżką widziała jak siedzi na
końcu pomostu. Podeszła do niego
i usiadła obok.
- Co robisz? – zapytała z zaciekawieniem widząc, że ma zamknięte
oczy.
- Słucham. – odpowiedział.
- Ale czego? Przecież słychać tylko
morze i te dzieciaki. - była bardzo
zdziwiona, nie było tu nic nadzwyczajnego, czego można było by posłuchać.
- I tu się mylisz. Zamknij oczy i postaraj się ignorować głosy z plaży.
Posłuchaj najpierw jak śpiewają
fale.
Zamknęła oczy i zaczęła wsłuchiwać się. Przez pewien czas nie
wiedziała, o co Jankowi chodzi,
rozpraszały ją dźwięki z plaży.
Jednak po pewnym czasie przestała zwracać uwagi na śmiech
i krzyki, później nie słyszała już
rozmów. Morze zaczęło brzmieć zupełnie inaczej, faktycznie miało się
wrażenie, że śpiewa, a stukot łódek
nadaje rytm temu przedziwnemu
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chórowi.
- Masz rację, śpiewają. – powiedziała z zachwytem – Ale jak to możliwe? Jak … - Janek położył jej palec
na ustach.
- Teraz postaraj się nie słyszeć fal. –
zabrzmiał strasznie tajemniczo.
Małgosia zamknęła oczy. Znowu zajęło jej chwilę zanim przestała słyszeć odgłosy wydawane przez ludzi.
Fale szumiały coraz głośniej, miała
wrażenie, że woda wciska jej się do
uszu i nagle wśród szumu zaczęła
słyszeć delikatny trel.
- Co to? – zapytała.
- Nie wiem, co słyszysz. Wsłuchaj
się i powiedz, jakie dźwięki to coś
wydaje. – Janek powiedział prawie
szeptem nie otwierając oczu.
- To jakby kanarek, a może słowik.
– zgadywała.
- Szczygieł. – podpowiedział chłopak – Słuchaj dalej.
Dziewczyna starała się skupić na
tym, aby nie zwracać uwagi na
wszystkie dźwięki, które ich otaczały, ale im bardziej się starała, tym
bardziej przeszkadzały.
- Nie umiem. – oświadczyła zrezygnowana.
- Zrobimy inaczej. – Janek wstał,
usiadł za nią i zakrył uszy dłońmi.
Jej włosy pachniały cytryną.
- Co robisz? – zdziwiona złapała za
jego dłonie.
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- Pomagam ci usłyszeć.
Poddała się jago dłoniom. Chłopak
odchylił jej głowę do tyłu, położył na
ramieniu i po woli zaczął rozchylać
dłonie. Zrobił to tylko do pewnego
momentu, tak, aby oddzielić inne
dźwięki od tych, które miała usłyszeć.
- A teraz słuchaj. – prawie niesłyszalnym szeptem wydał polecenie.
Dziewczyna zaczęła wsłuchiwać się
w ciszę, która powstała nie wiadomo
skąd. To było jak magia. Przecież
dookoła było tyle różnych dźwięków, a ona nie słyszała żadnego.
Nagle poprzez szum ciszy usłyszała pojedynczy pisk, za chwilę drugi,
potem trzeci. Drgnęła lekko.
- To orzeł. Krąży gdzieś wysoko. Już
prawie pół godziny. – Janek szeptał.
- To jest niesamowite. – zerwała się
na nogi i odwróciła do niego - Jak ty
to robisz? Ty jesteś…
- Dziwny? Inny? – Janek nie dał jej
dokończyć
- Nie – próbowała protestować.
– Wiem, że potraﬁę zwrócić uwagę
na rzeczy, na które normalny człowiek nie zwraca. I inni uznają mnie
za dziwaka. Moja mama bała się, że
choruję na autyzm, bo potraﬁłem
się tak wyłączyć, że nie słyszałem
jak się do mnie mówiło. Ale ja już
tak mam. – było widać, że trochę się

zdenerwował.
- Nie, nie jesteś dziwny! Jesteś niesamowity! – dziewczyna była podekscytowana – To było jak magia!
To było tak wspaniałe, że chciałoby
się więcej.
- Dziwne, po raz pierwszy ktoś nie
stwierdził, że mi odbija. – Janek był
zaskoczony.
- Ale, przecież, to jest jak dar! –
dziewczyna nie mogła opanować
emocji.
- Albo przekleństwo!
- Czemu tak mówisz? – zdziwiła się
- Bo większość uważa mnie za dziwaka, tylko dlatego, że wolę posłuchać zwierząt i ptaków, niż pustego
ludzkiego kłapania o niczym.
Małgosia posmutniała, zrozumiała,
że w tych słowach był żal niezrozumienia i że ciągnięcie dalej tego tematu może sprawić mu ból.
- Możemy posłuchać jeszcze? – zapytała spokojnie.
- Jeśli chcesz. – Janek usiadł na deskach pomostu.
Niewiele się zastanawiając usiadła
pomiędzy jego nogami, oparła głowę
na jego ramieniu.
- To czego teraz słuchamy?
- Nie wiem. – w głosie chłopaka
było słychać rozluźnienie i spokój.
– Jeszcze nie wiem.
CDN
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Na wesoło

Plebiscyt
sucharów
- Jak nazywa się kot zachaczony
o dno oceanu?
- Kotwica.
- Jak nazywa się licznik oczu?
- Okolicznik
- Jak nazywa się kot, który niewyraźnie miauczy?
- Bełkot.
- Dlaczego deszcz siedzi w więzieniu?
- Bo napadał.
- Co robi krowa w kuchni?
- Placki
- Jak nazywa się kraj, w którym - Jakie są ulubione czekoladki
wszystko się sypie?
pani sędziny?
- Gruzja.
- Z adwokatem.
- Jak czują sie ogórki w śmieta- - Dlaczego klatka piersiowa zanie?
wsze ma drobne?
- Mizernie.
- Bo żebra.
- Co mówi ksiądz na ślubie infor- - Czym Putin się smaruje?
matyka?
- Krymem
- Pobieranie zakończone.
- Jak nazywa sie twarz matema- Jak nazywa się płacz małego tyka?
raka?
- Oblicze.
- Wycieraczka.
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Na wesoło
- Ile czasu potrzebuje facet po
pięćdziesiątce na seks?
- Trzy godziny... Przez godzinę
prosi, godzinę próbuje i potem
godzinę przeprasza...

Co robi sprzątaczka na scenie ?
- wymiata

Jasiu, kogo częściej słuchasz,
mamy czy taty? - pyta nauczycielka w szkole.
- Z czego składa się rosyjski - Mamy.
- A dlaczego?
komplet do nurkowania?
- Bo mama więcej mówi!
- Z miednicy i worka cementu.
Baca stanął przed sądem.
Sędzia pyta:
- Czy to wy zabiliście swojego
sąsiada?
- Tak
- A czym zabiliście?
- Gazetą
Ci co się smucą to są smutasy, - A co było w tej gazecie?
- Nie wiem nie czytałem.
a ci co się kłucą to są...?
Szkot zwraca się do żony leżącej
na łożu śmierci:
- Moja droga, idę na nockę.
Gdybyś czuła, że umierasz,
spróbuj
wcześniej
zgasić
światło.

Jasio pyta ojca:
- Tato, jak to się nazywa, jeśli
ktoś ma dwie żony?
- Poligamia.
- A jak ktoś ma jedną?
na - Monotonia...

Klient oddaje TV do serwisu:
- Nie wiem co się stało - po prostu
siedze sobię , grzebię gwoździem
w uchu i nagle wysiadł dźwięk

Pani syn ciągle ściąga
klasówkach!
- Nic na to nie poradzę. Zdiagno- Mama patrzy przez okno i widzi,
zowano u niego zespół Torrenta. jak Jasio pije wodę z kałuży.
- Nie pij tej wody, przecież tam
Dlaczego mężczyzn podniecają żyje mnóstwo bakterii!
kobiety ubrane w skórę, lśniącą - Już nie! Przejechałem je kilka
razy rowerem!
gumę i lateks?
- Bo wyglądają i pachną wtedy
Kornik do kornika:
jak nowiutkie samochodziki.
- Co dzisiaj na obiad?
- Szwedzki stół.
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